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18 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.

Âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â íàéá³ëüøîãî âèííîãî
ôåñòèâàëþ êðà¿íè "×åðâåíå âèíî"

Ó íåä³ëþ â³äáóëîñÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â
íàéá³ëüøîãî âèííîãî ôåñòèâàëþ êðà¿íè «×åðâåíå
âèíî». Äèïëîìè òà ñïåö³àëüí³ ïðèçè ïåðåìîæöÿì
âðó÷àâ ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áàëîãà. Ïåðåìîæö³
XXIII  ôåñòèâàëþ ó íîì³íàö³ÿõ:

«Êðàùå ÷åðâåíå âèíî Çàêàðïàòòÿ 2018» –
Âàñèëü ÀÍÒÀËÎÂÑÜÊÈÉ.

«Êðàùå ôåñòèâàëüíå âèíî Çàêàðïàòòÿ 2018»
– Âàñèëü ÏÀÓÊ.

Âèííà ñïåöíîì³íàö³ÿ «Âèá³ð ìåðà Ìóêà÷åâà
2018» – Êàðë ØÎØ.

Âèííà ñïåöíîì³íàö³ÿ «Â³äêðèòòÿ ðîêó 2018» –
Ðóñëàí ÎÐÎÑ.

Ïåðåìîæö³ âèçíà÷èëà êîì³ñ³ÿ ç ïðåäñòàâíèê³â Àñîö³-
àö³¿ âèíîðîá³â òà âèíîãðàäàð³â, âèêëàäà÷³ Óæãîðîäñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó òà Ìóêà÷³âñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó, ðåã³îíàëüíî¿ òóðèñòè÷íî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Çàêàðïàòòÿ.

Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ïðèçè â³ä ìåðà – áî÷êè, íàñîñè
òà îáëàäíàííÿ äëÿ ïåðåêà÷óâàííÿ âèíà ³ ñóñëà.

Íàñòóïèâ 2018 ð³ê. ßê ìè éîãî
çóñòð³ëè? Ç ÿêèì íàñòðîºì, äóìêà-
ìè? À ãîëîâíå, ç ÿêèì ñåðöåì?
Ñòîÿ÷è íà ïîðîç³ Íîâîãî Ðîêó ëþ-
äèíà àíàë³çóº ïðîæèòèé ð³ê, âñ³
ñâî¿ çëåòè òà ïàä³ííÿ. ×è íå ìàðíî
áóâ ïðîæèòèé êîæíèé äåíü ðîêó,
ÿêèé âæå í³êîëè íå ïîâåðíåòüñÿ,
ÿêèé ï³øîâ ó çàáóòòÿ!

ßê ïðèºìíî çãàäóâàòè ñâî¿ äîáð³
òà êîðèñí³ â÷èíêè, ³ ÿê ñóìíî óñâ-
³äîìëþâàòè, ùî ìàëî áóëî çðîáëå-
íî äëÿ ñâî¿õ áëèçüêèõ, äðóç³â, ðî-
äèíè. Äëÿ òèõ, õòî îñîáëèâî ïî-
òðåáóâàâ òâîº¿ óâàãè, òóðáîòè, äî-
ïîìîãè. Îäí³ ç òàêèõ – ëþäè ç

У Новий рік з добром у серці
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Âîíè, ÿê
í³õòî, â³ä÷óâàþòü ëþáîâ, òåïëî,
òóðáîòó. Ïðèºìíî áà÷èòè íà ¿õí³õ
îáëè÷÷ÿõ  óñì³øêó, ðàä³ñòü, çàäî-
âîëåííÿ. Õî÷åòüñÿ â³ä ùèðîãî ñåð-
öÿ ïîäÿêóâàòè ìåðó ì. Ìóêà÷åâà
Àíäð³þ Â³êòîðîâè÷ó Áàëîç³,
ÿêèé 2 ðîêè îï³êóâàâñÿ ä³òüìè òà
ìîëîääþ ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè, ÿê³ â³äâ³äóþòü Îáëàñíèé öåíòð
ñîö³àëüíî – ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëü-
íèìè îáìåæåííÿìè. Çàâäÿêè éîãî
äîïîìîç³, ä³òè òà ìîëîäü ïî÷óâà-
þòü ñåáå êîìôîðòíî òà çàòèøíî.
Áóëî ïðîâåäåíî ðåìîíò òà îáëàø-

òóâàííÿ òðåíàæåðíîãî çàëó.
Íàâ³òü îçäîðîâ÷èé â³äïî÷èíîê

ñòàâ äëÿ ä³òåé òà áàòüê³â äîñòóïíèé.
Âñ³ ç ïðèºìí³ñòþ çãàäóþòü ïðî òåð-
ìàëüí³ âîäè Êîñèíà òà Áåðåãîâà. Íå
îá³éøëîñÿ ³ áåç ïîäàðóíê³â: íà
Ì³æíàðîäíèé Äåíü çàõèñòó ä³òåé, íà
Ì³æíàðîäíèé Äåíü ³íâàë³ä³â, Íîâèé
ð³ê òà Ð³çäâî.

Íåõàé âñå öå äîáðî ïîâåðíåòüñÿ
äî Âàñ ñòîðèöåþ.

Âè ñïðàâæí³é  â³ðíèé äðóã, ÿêèé
çàâæäè ïîðÿä.

Ðÿñíèõ Áîæèõ áëàãîñëîâ³íü!
  Ç ïîâàãîþ

  Êîëåêòèâ ÎÖÑÏÐÄÌÔÎ

Ç ÏÎÂÀÃÎÞ ² ÂÄß×Í²ÑÒÞ!
Ö³º¿ ñóáîòè ìîëîäèé æèòòºâèé
þâ³ëåé â³äçíà÷àº äèðåêòîð

ÏÏ «Çîä³àê ³ Êî»
 ²âàí Ìèõàéëîâè÷

ÊÎÏ×À.
Øàíîâíèé  ³ìåíèííèêó!
Õàé Âàø íèí³øí³é þâ³ëåé áóäå

íàïîâíåíèé  ïðèºìíèìè ñïîãà-
äàìè ïðî ïðîæèò³ ðîêè òà íîâèìè ïëàíàìè íà ìàé-
áóòíº. Ðàçîì ç ùèðèìè ïîçäîðîâëåííÿìè,âèñëîâ-
ëþºìî Âàì ñåðäå÷íó âäÿ÷í³ñòü çà âèñîêå ñëóæ³ííÿ
îáðàí³é ñïðàâ³ – îõîðîí³ æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ ³ ìàéíà
ìóêà÷³âö³â, çà íåâòîìíèé  òâîð÷èé ïîøóê, òàëàíò,
ñàìîâ³äàíí³ñòü ³ ïîâàãó äî êîëåã, ç ÿêèìè ïðàöþº-
òå.  Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó, ùàñòÿ ³
äîñòàòêó,  äîáðà ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ. Íåõàé  ó âñ³õ Âà-
øèõ ïî÷èíàííÿõ áóäóòü ñóïóòíèêàìè óñï³õ ³ óäà÷³.

Ñïàñè Âàñ, Ãîñïîäè, íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!
Ç ïîâàãîþ – ëþáëÿ÷èé Âàñ êîëåêòèâ

ÏÏ «Çîä³àê ³ Êî».



Âèíÿòêè æèâóòü çà ñâî¿ìè ïðàâèëàìè. (Î. Ì³õåºâ)Âèíÿòêè æèâóòü çà ñâî¿ìè ïðàâèëàìè. (Î. Ì³õåºâ)Âèíÿòêè æèâóòü çà ñâî¿ìè ïðàâèëàìè. (Î. Ì³õåºâ)Âèíÿòêè æèâóòü çà ñâî¿ìè ïðàâèëàìè. (Î. Ì³õåºâ)Âèíÿòêè æèâóòü çà ñâî¿ìè ïðàâèëàìè. (Î. Ì³õåºâ) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè   ð³çäâÿíèìè ñâÿòêîâèìè  äíÿìè,   ñâ³é

çîëîòèé   þâ³ëåé â³äçíà÷èâ  âåòåðàí ïîäàòêî-
âî¿  ñëóæáè,   ãîëîâíèé  äåðæàâíèé   ðåâ³çîð –
³íñïåêòîð  ÄÔÑ  ó   Çàêàðïàòñüê³é   îáëàñò³    –

²âàí ²âàíîâè÷
ÑÅÌÁÅÐ

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Âåòåðàíè   ïîäàòêîâî¿   ñëóæáè ùèðî  â³òà-

þòü   Âàñ  ç  þâ³ëååì òà áàæàþòü Âàì ì³öíîãî
çäîðîâ'ÿ, íåâè÷åðïíî¿  åíåðã³¿, íàòõíåííÿ,
ñ³ìåéíîãî  áëàãîïîëó÷÷ÿ, ðîäèííîãî çàòèø-
êó,  äîáðà,   äîñòàòêó,   ìèðó  ³  ñïîêîþ  íà äîâã³
³  ùàñëèâ³  ðîêè.

Íåõàé ïðèòàìàííà Âàì äîáðîçè÷ëèâ³ñòü,
ìóäð³ñòü, îïòèì³çì, â³ðà â êðàùå ìàéáóòíº
ñïðèÿþòü  íà   âñ³õ   æèòòºâèõ  øëÿõàõ,  à  äîëÿ
óñì³õàºòüñÿ Âàì!

Õàé ùàñòèòü Âàì çàâæäè ³ âñþäè,  à Áîã áëà-
ãîñëîâèòü Âàøå ïîäàëüøå æèòòÿ !

Ç  ïîâàãîþ:    Ì. ØÅËÅËÜÎ  –  ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó "Àñîö³àö³ÿ

âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè"

Â²Ä ÄÓØ² Â²ÒÀªÌÎ!
Öèìè äíÿìè ñâ³é ïðå-
êðàñíèé þâ³ëåé ó
ðîçêâ³ò³ ë³ò â³äçíà÷àº
íàøà ð³äíà ³ ëþáèìà
äðóæèíà ³ ìàìà

Ìàíàíà ÓÄÓÒ
ç Êîëü÷èíà.

Ç òàêî¿ ïðåêðàñíî¿
íàãîäè  áàæàºìî Òîá³, øàíîâíà þâ³ëÿðêî, ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ,  ìèðó, ðàäîñò³ é äîñòàòêó,  ñ³ìåé-
íî¿ çëàãîäè  ³ ëþáîâ³, äîâãîë³òòÿ  é óäà÷³.

Õàé ð³êîþ ùàñòÿ ëëºòüñÿ,
Õàé â ñ³ì’¿ äîáðî âåäåòüñÿ,
Õàé ñåðöå íå çíàº ïå÷àë³ ³ áîëþ,
Áàæàºì çäîðîâ’ÿ  é ùàñëèâî¿ äîë³!

 Â³ä ÷îëîâ³êà ³ ñèíà.

Мукачівська рай
рада ветеранів Ук
раїни з глибоким су
мом сповіщає, що
на 69 році, після не
тривалої хвороби,
помер активний
учасник ветерансь
кого руху району,
член комітету стар

ійшин, начальник Мукачівського районно
го фонду соціального страхування від не
щасних випадків на виробництві і профес
ійних захворювань, Заслужений працівник
сільського господарства України, колишній
голова Мукачівської районної державної
адміністрації,

Віктор  Олександрович
ДЯДЧЕНКО.

В. О. Дядченко народився 1 лютого 1949
року в селі Федорівка Фастівського району
Київської області. Закінчив середню шко
лу, Житомирський сільськогосподарський
технікум, служив у армії, а в 1974 році закі
нчив Українську сільгоспакадемію і був ске
рований на роботу в Закарпатську область
в ужгородську райсільгосптехніку. В 1980
році його призначено керуючим Мукачівсь
кою райсільгосптехнікою. В 1980 році – об
рано заступником, а 1987 – головою Мука
чівської районної ради, а згодом, у суве
ренній Україні він стає головою Мукачівсь
кої райдержадміністрації. З 2003 по 2005
роки Віктор Олександрович – заступник
голови Закарпатської облдержадмініст
рації з аграрних питань.

Будучи керівником Мукачівщини,
В. О. Дядченко гідно керував економікою,
освітою, культурою, медициною, соціаль
ним захистом, чуйно ставився до підлеглих,
оперативно розглядав заяви і скарги меш
канців району, захищав інтереси працюю
чих.

30 років тому при його сприянні було ут
ворено Мукачівську райраду ветеранів Ук
раїни, яка на даний час має у своєму складі
43 первинних організації.

Ветеранська рада району висловлює
щире співчуття рідним і близьким покійно
го.

Царство Небесне і вічна йому пам’ять.
Почесні ветерани України

І. КАЧУР, голова райради,
В. ГОНАК, заступник голови ради, голова

волонтерського центру «Пенсіонер»
  Ф. КІНЧ, відповідальний секретар

ÍÀÉÙÈÐ²Ø² ÑÏ²Â×ÓÒÒß

Ветерани  та   пен(
сіонери   податко(
вої  служби,  вис(
ловлюють    щирі
співчуття    родині
Дядченків в з’вяз(
ку з передчасною
смертю дорогого
чоловіка, батька,
дідуся та друга

ДЯДЧЕНКА
Віктора

Олександровича.

Нехай  Господь
прийме  душу  його
у  своє  Царство  Не(
бесне.

Ветерани подат�
кової  служби
Мукачівщини.

На 69 році пішов з
життя колишній оч(
ільник Мукачівської
районної державної
адміністрації, вічний
т р у д і в н и к , в і р н и й
патріот Мукачівщи(
ни,

Віктор
Олександрович

ДЯДЧЕНКО.
Дядченко Віктор

Олександрович наро(
дився  1 лютого 1949
року в селі Федорів(
ка Фастівського рай(
ону Київської об(
ласті. Закінчив Жито(
мирський сільсько(
господарський техні(
кум та Українську
сільськогосподарсь(
ку академію (м. Київ).

У грудні 1985 року
розпочинається пол(
ітична кар’єра Вікто(
ра Олександровича,
він був обраний зас(

МУКАЧІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
З СУМОМ ПОВІДОМЛЯЄ!

тупником голови ви(
конкому Мукачівської
районної ради народ(
них депутатів, а в
грудні 1987 року був
обраний і головою
цього ж виконкому. В
березні 1990 року пе(
реобраний головою
виконкому, а в січні
1991 року обраний
головою Мукачівсь(
кої районної ради на(
родних депутатів.
У квітні 1992 року
призначений пред(
ставником Прези(
дента у Мукачівсько(
му районі.

В липні 1994 року
обраний на посаду
голови Мукачівської
районної ради, а
рівно через рік – при(
значений ще і на по(
саду голови Мукачі(
вської РДА, яку очо(
лював до вересня

2003 року.
Колектив Мукачі(

вської райдержадмі(
ністрації висловлює
щирі співчуття родині
та близьким покійно(
го.

Пам’ять про цю чуй(
ну та працьовиту лю(
дину, про керівника,
який усе своє життя
віддав служінню гро(
маді, збережеться у
поколіннях.

Нехай земля йому
буде пухом.

З метою виявлення
фактів корупції та за
побігання порушен
ням чинного законо
давства в ПАТ «Укр
пошта» організовано
автоматичну цілодо
бову Антикорупційну
лінію 0800300076.

Зателефонувати та
повідомити про факти
зловживань може ко
жен бажаючий, теле
фонні дзвінки на лінії
приймає і записує ав
товідповідач, усі
дзвінки – безкоштовні.

Повідомлення мо
жуть бути анонімними.
Вони також підляга
ють розгляду, а зазна
чена інформація  пе
ревірці.

В УКРПОШТІ ЗАПРАЦЮВАЛА АНТИКОРУПЦІЙНА
«ГАРЯЧА» ЛІНІЯ

Клієнти можуть
звертатись на антико
рупційну «гарячу»
лінію, якщо мають
підстави вважати дії з
боку працівників Укр
пошти зловживання
своїм службовим ста
новищем з метою от
римання неправомір
ної вигоди, викорис
товують надані їм по
вноваження в особис
тих цілях, виказують
майновий чи немайно
вий інтерес.

Якщо листоноша чо
мусь вимагає кошти за
видачу пенсії або пра
цівник філії  за укла
дання угоди оренди чи
торгівлі, якщо вам
відомо про викорис

тання майна компанії
працівником в особис
тих цілях, або ви навіть
маєте подібне припу
щення – телефонуйте і
повідомляйте про такі
факти.

«Однією з найважли
віших умов успішної
діяльності підприєм
ства завжди вважав
«нульову толерант
ність» до будьяких
проявів корупції. З при
воду зловживань,
інформація по яких
надходитиме на теле
фонну лінію, організо
вуватимемо пере
вірки, у разі підтверд
ження фактів, пору
шення будуть усунені,
а винні – притягнуті до

відповідальності», –
зазначив в.о. гене
рального директора
ПАТ «Укрпошта» Ігор
Смілянський.

Окрім телефонної
лінії, можна скориста
тися електронною по
штою, надіславши ли
ста на адресу
ukrposhtaantikor@gmail.com.

Додатково: У разі
скарг чи пропозицій
щодо надання послуг,
ви, як і раніше, можете
звертатися до кон
тактцентру за теле
фоном 0800300545.

З повагою Прес(
служба ПАТ “Укр(
пошта”.

Тел. 044 323 2781
www.ukrposhta.ua

ОГОЛОШЕННЯ
16 лютого о 14.00  в

приміщенні Зняці
вської сільської
ради відбудеться
обговорення де
твльного плану села
Червеньово.

Виконком
сільської ради

Â²ÒÀªÌÎ Ç ×ÓÄÎÂÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè ñâ³òëèìè ð³çäâÿíèìè  ñâÿòàìè

ñâ³é ãàðíèé þâ³ëåé â³äçíà÷àº ïðåêðàñíà,
ðîçóìíà, ìóäðà òà íåïåðåâåðøåíà  ëþ-
äèíà –

²ííà Íèêèôîð³âíà
ÊÓÇÜÌÀ.

Äîðîãà íàøà ïîäðóãî!  Øàíîâíà íà-
ñòàâíèöå òà ìóäðà ïîðàäíèöå, ëþáëÿ÷à
ìàòóñþ òà ÷óäîâà áàáóñþ!

Ïðèéì³òü íàø³ ùèð³ â³òàííÿ, íèçüêèé Âàì óêë³í ³ âåëè÷åç-
íå ñïàñèá³ çà íåâè÷åðïíó  åíåðã³þ, ñïðàâæíþ êðàñó äóø³,
ãëèáîêó äîáðîòó, ïðèðîäíþ í³æí³ñòü ³ íåîñÿæíó
ëþáîâ, ùî çàâæäè íåñåòå ³ç ñîáîþ.

Æèâ³òü âñ³ì íà ðàä³ñòü ó ùàñò³, ïîâàç³, çëà-
ãîä³ òà ìèð³!

Õàé Ãîñïîäü ³ íàäàë³ ïîñèëàº Âàì íàñíà-
ãó, çäîðîâ'ÿ,  áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîáðî  â³ä óñ³õ
ëþäåé  íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà!

 Ç ïîâàãîþ ³ øàíîþ â³ä ³ìåí³ îáëàñíî¿ Ñï³ëêè æ³íîê
Óêðà¿íè –  Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ, çàñòóïíèê Ãîëîâè,  ÷ëåí

îáëàñíî¿ Ïðåçèä³¿ Ñï³ëêè æ³íîê Óêðà¿íè



Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333318 ñ³÷íÿ 2018 ð.

2 (1206)2 (1206)2 (1206)2 (1206)2 (1206)

ñò.

19-20 ñ³÷íÿ  ðîêó ó Ìóêà÷³âñüêîìó
Öåíòð³ äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³
ñòàðòóº ÕÕ² Âñåóêðà¿íñüêèé äèòÿ÷î-
þíàöüêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ åñòðàä-
íî¿ ï³ñí³ «Ð³çäâÿíà ç³ðîíüêà 2018».

ßê çàâæäè,  äî Ìóêà÷åâà ïðè¿äóòü
þí³ âîêàë³ñòè ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè:

Ó÷àñíèêè ³ç-çà ìåæ Çàêàðïàòñüêî¿
îáëàñò³:

ì.Ëóöüê, ì.Ìèêîëà¿â, ì.Ñóìè,
ì.Õìåëüíèöüêèé, ì.Êðàìàòîðñüê,
ì.Äóíà¿âö³ (Õìåëüíèöüêà îáë.), ì.Áå-
ðèñëàâ (Õåñîíñüêà îáë.), ì.Ñåëèäîâå (Äîíåöüêî¿ îáë.), ì.Íåò³øèí (Õìåëüíèöüêà îáë.),
ì.Êðîïèâíèöüêèé (Ê³ðîâîãðàäñüê îáë.),  Õåðñîíñüêà îáë.

Ó÷àñíèêè ³ç Çàêàðïàòñüêî¿ îáë. ì.Ìóêà÷åâî, ì.Óæãîðîä, ì.Õóñò, ì.Ðàõ³â, ñìò.×îï,
ì.Áåðåãîâî, ñìò.Ì³æã³ð’ÿ, Òÿ÷³âñüêèé ð-í, Õóñòñüêèé ð-í, ²ðøàâñüêèé ð-í, Ðàõ³âñüêèé
ð-í

19 ñ³÷íÿ î 11.30 ãîä. – ñâÿòêîâå â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ òà êîíêóðñíà ïðîãðàìà;
20 ñ³÷íÿ î 12.00 ãîä. – ãàëà-êîíöåðò, íàãîðîäæåííÿ ó÷àñíèê³â òà ëàóðåàò³â ôåñòèâàëþ

«Ð³çäâÿíà ç³ðîíüêà 2018».
Çàïðîøóºìî ìóêà÷³âö³â òà ãîñòåé ì³ñòà ïî÷óòè Ð³çäâÿí³ ïåðåëèâè äçâ³íêîãîëîñî¿

Óêðà¿íè.

Â Ìóêà÷åâ³ ïðîéäå «Ð³çäâÿíà ç³ðîíüêà» Ìóêà÷³âöÿì ïðîïîíóþòü îáðàòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
В умовах реформування галузі охорони здоров’я в Україні все більшої ваги та відпові�

дальності набирає первинна ланка, яку представляють сімейні лікарі.
Відповідно до заходів, що передбачені ЗУ «Про державні фінансові гарантії надання

медичних послуг та лікарських засобів» кожен громадянин України повинен обрати собі
сімейного лікаря для безкоштовного обслуговування на рівні закладу первинної ланки.

Для чого? Кожен громадянин України має право на безкоштовну медичну допомогу і це
право невід’ємне, але зараз введено новий термін медична послуга, яка не є обов’язково
безкоштовною (рецепти, планові направлення та обстеження, різного роду довідки і т.д.)
та надаватиметься сімейними лікарями безкоштовно тим громадянам, які підписали дек�
ларації з лікарем та обрали його, за що держава сплачуватиме лікарю.

Центр ПМСД м. Мукачева забезпечений всіма необхідними засобами для початку при�
писної кампанії. Завдяки місцевій владі закуплено комп’ютерне обладнання та медичну
інформаційну систему, підведено мережу інтернет до всіх амбулаторій міста.

Кожен сімейний лікар має можливість безпосередньо під час прийому зареєструвати
пацієнта, що обрав його та укласти з ним договір.

Хоча офіційно укладання декларацій між пацієнтом та лікарем стартує з 1 квітня 2018
року, МОЗ вже запустило систему E�health та дозволило укладати відповідні договори у
тестовому режимі.

Обрати собі сімейного лікаря можна незалежно від місця проживання та адміністра�
тивно�територіальної віддаленості.

Перелік сімейних лікарів з графіками прийому та адреси провадження медичної прак�
тики незабаром буде опубліковано в резюме на нашій сторінці та амбулаторіях ЗПСМ.

Контактні дані амбулаторій:
Амбулаторії ЗПСМ №1,2,3, вул. Грушевського Михайла, 29 2�20�31, 2�31�45
Амбулаторія ЗПСМ №4, вул. Береста Олексія, 32/17, 4�20�62
Амбулаторія ЗПСМ №6, вул. Окружна, 28/99, 3�30�98
Амбулаторія ЗПСМ №7, вул. І.Зріні, 113/40, 4�22�58
Амбулаторія ЗПСМ №8, вул. Верді Джузеппе, 6/106 3�50�06
Амбулаторія ЗПСМ №9, вул. Осипенка Олександра, 39Б/81 , 5�20�72

 ПІБ  
лікаря 

Чисельність 
дільниці 

Місцезнаходження 
сімейного лікаря Перелік вулиць дільниці 

Дні та часи прийому Номер 
кабінету 

Телефон 
Пн Вт Ср Чт Пт 

1 Мешко Марія 
Михайлівна 1497 

Амбулаторія загальної 
практики - сімейної 
медицини №10, 
О.Береста, 32/17, 

4-42-92 

Гр.фон Шенборна, Герцена, Л.Шевцової, Лобачевського, 
Вакулінчука, Павловича, М.Диканя, І.Кротона-Фірцака, 

В.Свиди, Козинці, пр.Козинці. Гр.Донського, 
В.Штольцгельма, Бачинського, Жатковича.Добрянська, 

Німецька, Фединця, Шафарі 

9.00- 
13.00 

13.00- 
17.00 

9.00- 
13.00 

13.00-
17.00 

9.00- 
13.00 1 0509509329 

2 Могилевець 
 Дарія Євгенівна 1476 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини №10, 
О.Береста, 32/17, 

4-42-92 

в.Тімірязєва (приват.сектор), Орлика, Ольбрахта 
(приватний сектор), Ерделі (приват.сектор), Підзамкова 

(приват.сектор). Жовтнева (приват.сектор),№ 8а, Куруців 
(приват.сектор), №21,216, Колгоспна (приват.сектор)     
№ ЗБ, Береста Олексія (приват.сектор), № 40,46, 

пл.Паланок (приват.сектор), Ключарська (приват.сектор). 
Селищна 

13.00-
17.00 

9.00-
13.00 

13.00-
17.00 

9.00-
13.00 

13.00-
17.00 1 0508289292 

3 Маряна Романівна 1409 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини №10, вул. 
О.Береста, 32/17, 

4-20-62 

Затишна, Підгородська, Загоскіна, О.Павлюка, О.Бабича, 
Комарова, Попрадова, Береста Олексія № 32а, 32, 34, 

36, 38, 38а, пров.Тімірязева, 3+ пров. Тімірязєва, 
Д.Бідного, Загоскіна 

9.00-
13.00 

12.00-
16.00 

9.00-
13.00 

10.00-
14.00 

9.00-
13.00 2 0683396750 

4 Ннвчик Святослав 
Петрович 1350 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 5, 

Космонавтів, НВК 
«Первоцвіт» 

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №5, 
Космонавтів, НВК «Первоцвіт» 

8.30-
12.30 

13.00-
17.00 

8.30-
12.30 

8.30-
12.30 

8.30-
12.30 1 0953666438 

5 Логай Оксана 
Іванівна 1861 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини №6, 
Окружна, 28/99, 

 3-30-98 

Окружна (крім №16, 32) 9.00-
13.00 

13.00 
-17.00 

9.00-
13.00 

13.00 
-17.00 

9.00-
13.00 1 0509537085 

6 

Вашук Катерина 
Василівна 

(декр)/Пелюх Іван 
Миколайович 

1784 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини №6 
Окружна, 28/99, 

 3-30-98 

Першотравнева наб. №4 - 9, Окружна №16 13.00 
-17.00 

9.00-
13.00 

13.00 
-17.00 

9.00-
13.00 

13.00 
-17.00 2  

7 Шніцер Наталія 
Михайлівна 1851 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини №6, 
Окружна, 28/99,  

3-30-98 

Желізняка. Окружна, 34; 16 Липня, Першотравнева наб. 
2; 3, Л.Чайкіної, Болгарська, Петефі  

(приватний сектор), +№7,8,10,12 

13.00 
-17.00 

9.00-
13.00 

13.00 
-17.00 

9.00-
13.00 

12.00-
16.00 1 0501591885 

8 
Міхеєва-Удут 
Елеонора 
Германівна 

1770 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 

медицини №7,І.Зріні, 
113/40. 4-22-58 

Д.Донськопх Комунарів, Митрака. Петефі 2,3,4,5,5А,б, 
Данила Апостола 

13.00 
-17.00 

9.00-
13.00 

13.00 
-17.00 

13.00 
-17.00 

9.00-
13.00 1 050536265 

 

9 Копча Меланія 
Іванівна 1700 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 

медицини №7, І.Зріні, 
113/40, 4-22-58 

І.Зрші багатоповерх. 109а, 111, 111а, 113; 115, 
Молодіжна, Драгули 

9.00-
13.00 

13.00-
17.00 

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

13.00-
17.00 1 0508851222 

10 Хлопоніна Т.І. 1735 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 

медицини №7. І.Зріні, 
113/40, 4-22-58 

І.Зріні, 61 до кінця (без багатоповерх., Л.Толстого, 
Шевченко (67 до кінця), Ромжі, І.Зріні 174,176 

9.00-
13.00 

10.00-
14.00 

13.00-
17.00 

9.00-
13.00 

10.00-
14.00 2 0502627039 

 
Ïðîäîâæåííÿ ñïèñêó ÷èòàéòå â íàñòóïíèõ íîìåðàõ...



×àñ – ìàòåð³àë, ç ÿêîãî ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ. (Á. Ôðàíêëèí)×àñ – ìàòåð³àë, ç ÿêîãî ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ. (Á. Ôðàíêëèí)×àñ – ìàòåð³àë, ç ÿêîãî ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ. (Á. Ôðàíêëèí)×àñ – ìàòåð³àë, ç ÿêîãî ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ. (Á. Ôðàíêëèí)×àñ – ìàòåð³àë, ç ÿêîãî ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ. (Á. Ôðàíêëèí) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 18 ñ³÷íÿ  2018 ð.

¹ 2 (1208)¹ 2 (1208)¹ 2 (1208)¹ 2 (1208)¹ 2 (1208)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÎËÃÎËÅÒÈß!
19 ÿíâàðÿ ñâîé ïðåêðàñ-

íûé 70-ëåòíèé þáèëåé  îò-
ìå÷àåò íàø ëþáèìûé è óâà-
æàåìûé îòåö

Èãîðü Àíäðååâè÷
ÃÐÀÁÀÐÜ.

Îò âñåé äóøè ñ áîëüøèì
âîëíåíüåì, ñ êîòîðûì, ñëîâ

íå íàõîäÿ, ìû ïîçäðàâëÿåì  ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
è ñ êðóãëîé äàòîþ Òåáÿ!
Íàø ðîäíîé þáèëÿð,

íå áîëåé,
Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè,

íå  ñêó÷àé.
È åùå ìíîãî ëåò,

ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíèÿ ñ íàìè âñòðå÷àé!

Òâîè ñûíîâüÿ Ýäãàð è Àðòóð.

14 ñ³÷íÿ â³äçíà÷èâ
ñâ³é äåíü íàðîäæåí íÿ
÷ëåí Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàé-
ðàäè âåòåðàí³â ³ ÷ëåí ¿¿
ïðåçèä³¿ –

ÐÅØÅÒÀÐ
Îìåëÿí

Âàñèëüîâè÷.
Îìåëÿí Âàñèëüîâè÷

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀØ² ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß
ó âåòåðàíñüê³é ðàä³
ã³äíî ïðåäñòàâëÿº âå-
òåðàí³â îõîðîíè çäîðî-
â’ÿ ì³ñòà ³ ðàéîíó. ßê
àêóøåð-ã³íåêîëîã âèùî¿
êàòåãîð³¿, ùî 34 ðîêè
êåðóâàâ æ³íî÷îþ êîí-
ñóëüòàö³ºþ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ÖÐË, â³í ³ç êîëåãàìè
çàáåçïå÷óâàâ îïòè-
ìàëüíèé ð³âåíü îõîðî-
íè ìàòåðèíñòâà ³ äè-
òèíñòâà    ì. Ìóêà÷åâà
³ Ìóêà÷³âùèíè. Ñîòí³
ìàòåð³â âäÿ÷í³ éîìó çà
íàðîäæåííÿ çäîðîâèõ
íåìîâëÿò.

Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³-

òåò ÖÐË, ÿêèé î÷îëþº
Îìåëÿí Âàñèëüîâè÷ ç
2000 ðîêó ò³ñíî
ñï³âïðàöþº ç âåòå-
ðàíñüêîþ ðàäîþ ç ïè-
òàíü ìåäèêî-ñîö³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ
ëþäåé ïîâàæíîãî â³êó,
¿õ ë³êóâàííÿ ³ ïîïå-
ðåäæåííÿ çàõâîðþ-
âàííÿ.

Â ÖÐË ä³º á³ëüøå 30
ïàëàò ç ïîë³ïøåíèìè
óìîâàìè ïåðåáóâàííÿ
äëÿ âåòåðàí³â, äå âîíè
îòðèìóþòü áåçêîøòîâ-
íå ë³êóâàííÿ òà ïîñè-
ëåíå õàð÷óâàííÿ.

Øàíîâíèé Îìåëÿíå
Âàñèëüîâè÷ó!

Ïðèéì³òü íàø³ ùèð³
ïðèâ³òàííÿ ³ ïîçäîðîâ-
ëåííÿ ç íàãîäè Âàøî-
ãî Äíÿ íàðîäæåííÿ.
Çäîðîâ’ÿ Âàì ³ ùàñòÿ.
Ïðîñèìî Âñåâèøíüî-
ãî îáåð³ãàòè Âàñ â³ä
óñÿêî¿ ñêâåðíè ³ äàðó-
âàòè Âàì äîâãå òà
òâîð÷å æèòòÿ.

Ç ïîâàãîþ, Ïî÷åñí³
âåòåðàíè Óêðà¿íè, î÷-
³ëüíèêè âåòåðàíñüêî¿
ðàéðàäè   ². ÊÀ×ÓÐ,
Â. ÃÎÍÀÊ, Ô. Ê²Í×

Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ
íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ
àâòîìîá³ëüíèõ ïåðå-
â³çíèê³â, çäàòíèõ çà-
áåçïå÷óâàòè íàëåæíó
ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã
ïàñàæèðñüêîãî àâòî-
ìîá³ëüíîãî òðàíñïîð-
òó íà ïðèì³ñüêèõ àâ-
òîáóñíèõ ìàðøðóòàõ
çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ, â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 6, ïóíêòó 2
ñòàòò³ 20, ñòàòåé 39, 41
Çàêîíó Óêðà¿íè ,,Ïðî
ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì-
³í³ñòðàö³¿”, íà ï³äñòàâ³
ñòàòò³ 44 Çàêîíó Óêðà¿-
íè ,,Ïðî àâòîìîá³ëü-
íèé òðàíñïîðò”, ïóí-
êòó 10  Ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó íà

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÍ²É ÎÑÍÎÂ²
ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â íà àâòîáóñíîìó
ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ”, çàò-
âåðäæåíîãî ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä   3
ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹
1081, ãîëîâîþ Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í-
³ñòðàö³¿ ïðèéíÿòî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ â³ä 10
ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ¹ 7
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Óìîâ êîíêóðñó ç âèç-
íà÷åííÿ àâòîìîá³ëü-
íèõ ïåðåâ³çíèê³â íà
ïðèì³ñüêèõ àâòîáóñ-
íèõ ìàðøðóòàõ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ, ùî
íå âèõîäÿòü çà ìåæ³
òåðèòîð³¿ ðàéîíó”, çà-

ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâ-
íîìó òåðèòîð³àëüíîìó
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó
Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³
11 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó çà
¹ 1/1258. Öèì ðîçïî-
ðÿäæåííÿì çàòâåðä-
æåí³ Óìîâè êîíêóðñó ç
âèçíà÷åííÿ àâòîìîá-
³ëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â íà
ïðèì³ñüêèõ àâòîáóñ-
íèõ ìàðøðóòàõ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ,
ùî íå âèõîäÿòü çà ìåæ³
òåðèòîð³¿ Ìóêà÷³âñüêî-
ãî ðàéîíó.

²ç ïîâíèì òåêñòîì
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ
íà îô³ö³éí³é âåá-
ñòîð³íö³ Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

ßê ïîâ³äîìèëà çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó
åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó (ñïîñòå-
ðåæåííÿ)  òà ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö-
³éíèõ çàõâîðþâàíü Çàêàðïàòñüêîãî
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ Óêðà¿-
íè Â³êòîð³ÿ ÒÈÌ×ÈÊ â îáëàñò³ ³
íàäàë³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íèçüêà
³íòåíñèâí³ñòü åï³äåì³÷íîãî ïðîöå-
ñó ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ ³íôåêö³é,
çàõâîðþâàí³ñòü ïåðåáóâàº íèæ÷å
ïîðîãîâèõ ð³âí³â íà 42%. Íà ìè-
íóëîìó òèæí³ äî çàêëàä³â îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ îáëàñò³ çà ìåäè÷íîþ äî-
ïîìîãîþ ³ç ñèìïòîìàìè ãîñòðèõ
ðåñï³ðàòîðíèõ ³íôåêö³é çâåðíóëî-
ñÿ 2210 îñ³á, ïîêàçíèê çàõâîðþâà-
íîñò³ ñòàíîâèòü  175,45 íà 100 òè-
ñÿ÷ íàñåëåííÿ. Ê³ëüê³ñòü çàõâîð³ëèõ
â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæíåì
çá³ëüøèëàñÿ íà 15% â îñíîâíî-

Åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ ç ãðèïó òà ÃÐ²
â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ 2 òèæäåíü 2018 ð.

ìó çà ðàõóíîê äîðîñëîãî íàñåëåí-
íÿ.

Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ
ê³ëüêîñò³ çàõâîð³ëèõ íà á³ëüøîñò³ àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³é â ìåæàõ
â³ä 68% â Ïåðå÷èíñüêîìó äî 12% ó
Âèíîãðàä³âñüêîìó ðàéîíàõ, ïðîòå
åï³äåì³÷í³ ïîðîãè íå ïåðåâèùåí³.

Ð³âåíü ãîñï³òàë³çàö³¿ íà ð³âí³ ïî-
ïåðåäíüîãî òèæíÿ, ñåðåä ãîñï³òàë³-
çîâàíèõ îñ³á òðàäèö³éíî íàéá³ëüøà
ê³ëüê³ñòü ä³òåé â³êîì äî 4 ðîê³â òà
ï³äòâåðäæåíà öèðêóëÿö³ÿ ñåçîííèõ
çáóäíèê³â ðåñï³ðàòîðíèõ ³íôåêö³é.

Ç ïî÷àòêó ñåçîíó çàõâîðþâàíîñò³
âàêöèíîâàíî 2120 îñ³á, â ò.÷. 787
ä³òåé.

Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïåðåá³ãîì åï³-
äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â îáëàñò³ ïðîäîâ-
æóºòüñÿ.

Âæå òðåò³é ð³ê ïðîâî-
äÿòüñÿ òàê³ çóñòð³÷³: Íà-
ðîäíèé õîðåîãðàô³÷íèé
êîëåêòèâ «Âàëåð³» ÌÁÊ,
ðàçîì ç ÂÑÆÒÓ òà òâîð-
÷èìè ëþäüìè ç Ìóêà÷å-
âå ³ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéî-
íó çíîâó ïîðàäóâàëè
ìåøêàíö³â òà ãîñòåé íà-
øîãî ÷óäîâîãî ì³ñòà (à ¿õ
áóëî ÷èìàëî).

Âå÷³ð â³äêðèëà ïîåòå-
ñà, ÷ëåí ÍÑÏÓ – Òåòÿ-
íà Ðèáàð ñâî¿ì íîâèì
â³ðøåì.

À ïîò³ì òàê³ ãàðí³, ìà-
ëåíüê³ ñí³æèíêè, ÿê³ ïðè-
¿õàëè ç ñ. Ãîðîíäà, ³ç
ñâî¿ì òàíî÷êîì, ïîðàäó-
âàëè ãëÿäà÷³â, Ä³äà Ìî-
ðîçà òà Ñí³ãóðîíüêó.

Îðãàí³çàòîð òà âåäó÷à
âå÷îðà çàïðîïîíóâàëà

âøàíóâàòè ³ ïîäÿêóâàòè,
ñòîÿ÷è, ç îïëåñêàìè, âî¿-
íàì ÀÒÎ, à òàêîæ ïåðå-
äàòè ¿ì âåëèêèé ïðàïîð ç
ï³äïèñàìè, ÿêèõ ïîíàä
500, çàïèñ öüîãî êîíöåð-
òó òà òåïë³ ðå÷³, ç³áðàí³
ÂÑÆÒÓ.

Â³ëüíèé ì³êðîôîí äàâ
çìîãó âñ³ì áàæàþ÷èì,
ïîçäîðîâèòè îäèí îäíî-
ãî, ïîêîëÿäóâàòè, â³äãà-
äàòè çàãàäêè ³ îòðèìàòè
ïîäàðóíêè â³ä Ä³äà Ìî-
ðîçà.

Êðàù³ ñï³âàêè ì³ñòà, íà

НОВОРІЧНО�РІЗДВЯНІ ЗУСТРІЧІ
СТАЮТЬ ТРАДИЦІЙНИМИ!

ëþáèé ñìàê,òàê³ ÿê –
Ëþäìèëà Êîâà÷, ²âàí
Êðàô÷èê, Âàñèëü Òåëüº-
÷êî ³ Ïåòðî Êóöê³ð, Ìè-
õàéëî Ñòàíêîâè÷ ³ ìîëî-
äà ç³ðêà Õðèñòèíà Ìè-
øàíè÷, â³ä ùèðîãî ñåð-
öÿ äàðóâàëè ñâî¿ ï³ñí³.

Ïðèºìíî âðàçèâ ñòàð-
øèé êîëåêòèâ «Êîìó
çà...», ïîäàðóâàâøè

«Ñòàðîñâ³òñüêèé âàëüñ»
â ñòàðèííèõ êîñòþìàõ ³
âåñåëèé, çàïàëüíèé
ºâðåéñüêèé òàíåöü «Òüî-
òÿ Ñîíÿ». Íó à ç ìàëè-
ìè «Äèêóíàìè»,
«Ñõ³äíèìè ïðèíöåñàìè»
òà  «Êàçêîâèìè ôåÿìè»
áóëî âåñåëî, êîëîðèòíî ³
àðòèñòàì ³ ãëÿäà÷àì, ÿê³
ïðèéøëè ö³ëèìè ðîäèíà-
ìè.

Äóæå ñïîäîáàâñÿ
ñâîºþ íåîðäèíàðí³ñòþ
âèñòóï òåàòðó ìîäè
«Ñòèëü», ÿêèé ïîêàçàâ ³

äîâ³â, ùî íàø³ æ³íêè íàé-
êðàñèâ³ø³ â áóäü-ÿêîìó
â³ö³ (êåð³âíèê Âàëåð³ÿ
×åðíåíêî).

Ôåºðè÷íå çàê³í÷åííÿ,
êîëè âñ³ ó÷àñíèêè ð³çíî-
ãî â³êó, â ÿñêðàâèõ êîñ-
òþìàõ âèéøëè íà ñöåíó
³ ðàçîì ç óñ³ìà ãëÿäà÷à-
ìè çàñï³âàëè êîëÿäêó –
öå áóëî íåïåðåâåðøåíî.

Õî÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè
âñ³ì ó÷àñíèêàì, à îñîá-
ëèâî îðãàí³çàòîðàì ³ ìå-
öåíàòàì, ÿê³  çíàõîäÿòü
÷àñ ³ êîøòè äëÿ òàêèõ
çàõîä³â.

Âåäó÷à òà îðãàí³çàòîð
âå÷îðà – Òåòÿíà ×åðíåí-
êî, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ åñò-
ðàäè Óêðà¿íè, ãîëîâà
ÂÑÆÒÓ, êåð³âíèê ÍÕÊ
«Âàëåð³» âèðàçèëà âåëè-
êó ïîäÿêó  çà ïîäàðóíêè
òà ïîñèëüíó äîïîìîãó;
ìåðó ì³ñòà À. Áàëîç³, Î.
×îð³, ô³ðì³ «Àóäèò», ìà-
ãàçèíó «Ñ³÷», ï³äïðèºì-
öÿì À. Îñ³ïîâó òà Ñ.
Êîð÷èíñüêîìó.

Õî÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè
âñ³ì ³ ïîáàæàòè ïî-
á³ëüøå òàêèõ çóñòð³÷åé
– âîíè äîïîìàãàþòü â
íàø íåëåãêèé ÷àñ. Çäî-
ðîâ’ÿ âàì, òåðï³ííÿ, íà-
ñíàãè à òàëàíò ³ äîáðîòà
ó âàñ º.

Ç ïîâàãîþ
Â. ÃÎÐß×À

òà ùå 20 ï³äïèñ³â



Ãðîø³ íå òðåáà ëþáèòè – ¿õ òðåáà ìàòè. (NN)Ãðîø³ íå òðåáà ëþáèòè – ¿õ òðåáà ìàòè. (NN)Ãðîø³ íå òðåáà ëþáèòè – ¿õ òðåáà ìàòè. (NN)Ãðîø³ íå òðåáà ëþáèòè – ¿õ òðåáà ìàòè. (NN)Ãðîø³ íå òðåáà ëþáèòè – ¿õ òðåáà ìàòè. (NN)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555518  ñ³÷íÿ 2018 ð.

2 (1208)2 (1208)2 (1208)2 (1208)2 (1208)

ñò.

Óêðïîøòà â³äêðèëà íîâå â³ää³ëåííÿ ó íàéá³ëüøîìó
ã³ðñüêîëèæíîìó êóðîðò³ Óêðà¿íè

Головна пошта України відкрила нове відділення в самому серці найбільшого гірсько�
лижного курорту Буковель. Відтепер все необхідне обладнання можна відправити зазда�
легідь та отримати його безпосередньо перед підйомниками.

Усі охочі відпочити на курорті матимуть змогу комфортно подорожувати, відправляючи
необхідне спорядження поштою безпосередньо до Буковелю.

Відділення відкрито під новим брендом та являється автоматизованим.
Ознайомитись з послугами та обрати найвигідніші умови для відправлень необхідних

речей для повноцінного відпочинку можливо на сайті.
Додатково:
адреса поштового відділення: 78593, Івано'Франківська обл., с. Поляниця, Яремчансь'

кої міської ради, урочище Стаїще, будинок 367.
Нагадуємо: 9 міських відділень Укрпошти на Івано'Франківщині працюють за подовже'

ним графіком роботи.
З повагою Пресслужба ПАТ “Укрпошта”.

 Тел. 044 323 27 81.  www.ukrposhta.ua

У своїй минурічній публі'
кації за підсумками фести'
валю «Червене вино» я після
опитування багатьох му'
качівців ратував за те, що це
дійство не варто було пере'
носити в парк Перемоги, ос'
кільки туди добиратися до'
сить далеко, а в центрі мож'
на було побувати на ньому і
кілька разів на день. І тури'
стам було зручно – побачи'
ти власне архітектуру цент'
ральної частини міста, зали'
шити в різних торгових зак'
ладах гроші в казну. Є в цьо'
му резон, але коли я побував
на цьогорічному «Червеному
вині», то передумав.

Випало бути тут останньо'
го фестивального дня, коли
нагороджували переможців.
За всі попередні роки
стільки народу тут не бачив.
Але почну з початку. Цього
року «Червене вино'2018»
тривало, як ніколи довго –
шість днів, попри два дні в
перші роки. І, гадається, це

ÍÀÉÁ²ËÜØÈÉ Â ÓÊÐÀ¯Í², À ÌÎÆËÈÂÎ ² Â ªÂÐÎÏ²
правильно, адже кожен ви'
нороб мусів сплатити за
місце 8 000 гривень. Тож, їх
треба було повернути. І по'
вірте, майже всі вже першо'
го дня, 9 січня, були задово'
лені. На диво, цього дня до
парку Перемоги приїхали
тисячі туристів – відпочи'
вальників з довколишніх са'
наторіїв та Будинків відпо'
чинку. І всі наступні дні тут
також було велелюдно.

У четвер, 11 січня, на цен'
тральній площі перед пам’'
ятником Кирилу і Мефодію
загуляли колядники і відбу'
лося урочисте відкриття фе'
стивалю.   Ну, як тут не втру'
титися «найліпшому цімбо'
рови мукачівців» Москалю. З
монітора на центральній
площі генерал'губернатор у
ці ж хвилини почав перема'
нювати усіх мукачівців і гос'
тей на свій ужгородський
фестиваль. Та не шкодуємо
від сусідів'ужгородців того
москалівського фестивалю,

але навіщо переносити на
мукачівців ментівські війни
проти персоналій. До речі,
ви бачили якось генерал'гу'
бернатора на найбільшому
фестивалі України в Мука'
чеві? Адже він так любить
фестивалити. Ні. А чому?
Стережеться, бо на київсь'
ких пагорбах звинуватять у
візиті до логова. Натомість
цього року він започаткував
водночас із мукачівським
фестивалем ужгородський,
аби відволікти туристів, а
також влаштував обласний
фестиваль колядників, яким
славилося донедавна  Мука'
чево. Ну, і що! У Мукачево
приїхали колядники не
тільки з багатьох регіонів
Закарпаття, але і з Ужгород'
щини. Усі дні народ весели'
ли не тільки колядники, але і
різні рок'групи з усіх ку'
точків краю. І це дійство три'
вало до 10'ї вечора чи вже
ночі кожного дня.

І ще одне. Усі роки Мука'

чеву забороняли запрошу'
вати виноробів з'за кордо'
ну з їх продукцією. А тепер в
Ужгород приїхали винні
підприємства з Німеччини,
Угорщини, Словаччини… А
нам зась… Мовляв, каран'
тин.

Треба сказати, що за вис'
ловами виноробів  центр
цього промислу перемістив'
ся із Криму в Закарпаття.
Хоча, зазначу, таких фести'
валів кримчани, як у нас,
ніколи не проводили. При'
їздили кілька років фахівці
із Іллічівська, повчились,
позаздрили і все. Про їх фе'
стиваль не чуємо… Тепер, на
щастя, хоч маркувати свої
вина нашим виноробам доз'
воляється.

Ну, тепер, власне, до само'
го фінішу фестивалю.  Зро'
зуміло, що багато хто прихо'
див пити вино, глінтвейни,
але стільки люду за столами
за все роки я ще не бачив,
ніби ніколи в житті чогось

такого не їли. Звідаю кре'
мезного чоловіка, який пред'
ставляється дніпровцем
Святославом, чим йому тут
подобається? Відповідає: –
Коли ми приїхали в Закар'
паття, нас вразило ваше по'
вітря, настільки чисте, диха'
ти й дихати. А коли приїхали
в Мукачево на фестиваль –
кухня. Так, вина у вас напро'
чуд чудові, пити й пити, але,
коли починаєш їсти копчену

рульку, ваші ковбаски, про
все забуваєш, а потім добре
запити гарним, як у вас ка'
жуть файним вином. Ці вра'
ження з вашими колядника'
ми залишаться для нас на
все життя. Але ми не на'
стільки старі аби не приїха'
ти на ваш фестиваль знову.
Про це будемо мріяти.

Зрештою, визначили і пе'
реможців фестивалю. Так, у
номінації “Краще Червене
вино Закарпаття 2018” став
Василь Анталовський.  У
номінації “Вино від мера

Мукачева 2018” – Карло
Шош.  У номінації “Краще
фестивальне вино Закар'
паття 2018” став Василь
Паук. Переможям міський
голова Мукачева Андрій
Балога вручив 30літрові з
візерунками «Червеного
вина2018» діжки, облад
нання для перекачування
вина і сусла, картини.

Мені випала честь подегу'
стувати в старого товариша

Карла Шоша вино від мера.
Справді чудове, зрештою,
вони в нього всі чудові. А ось
незмінний переможець і
дипломант «Червеного
вина» Іван Урста залишився
без нагород. А чи вони йому
тепер потрібні – фести'
вальні, якщо набув собі таку
всеукраїнську славу, що за
його вином їдуть звідусіль.
«Червене вино» робить сла'
ву всім справжнім виноро'
бам.

Миколи РІШКО.
(фото автора)

Íà Çàêàðïàòò³ â ïóíêò³ ïðîïóñêó ïðèêîðäîííèêè âèÿâèëè
«Êâ³òêîâ³ íàòþðìîðòè» â³äîìîãî àâñòð³éñüêîãî õóäîæíèêà
Дві картини, які, можливо, мають культурну чи історичну цінність і належать

всесвітньо відомому австрійському художнику, виявили  близько опівдня прикор'
донники Мукачівського загону.

Картини  прикордонники спільно з митниками знайшли
серед посилок, що перевозились одним із рейсових  авто'
бусів, який повертався в Україну під керуванням нашого
співвітчизника.

В ході огляду даного автобуса були виявлені 2 картини
вищезгаданого художника. Попередньо це картини із ко'
лекції  – «Квіткові натюрморти» австрійського художника
Нігга Йозефа.

Наразі картини вилучено та передано на експертизу, яка
встановить їх походження.

 Пресслужба Мукачівського прикордонного загону

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Æèòòºðàä³ñíó, ùèðó, ÷óéíó.

ðîáîòÿùó  ïðàö³âíèöþ  íàøî¿
ôàáðèêè

Âàñèëèíó  Âàñèë³âíó
ÊÀÁÀØÒÓÐÓ

ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî ç
÷àð³âíèì þâ³ëåéíèì

Äíåì íàðîäæåííÿ!
Çè÷èìî ìèë³é þâ³ëÿðø³  ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ,

ðîäèííîãî òåïëà ³ çàòèøêó, òðóäîâèõ
óñï³õ³â, îïòèì³çìó ³ Áîæî¿ áëàãîäàò³.
Áàæàºìî  ìèðó ³ ñâ³òëî¿  äîë³,
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³,
Òâîð÷îãî âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè,
Íà äîâãèõ ñòåæêàõ Âàøî¿ íèâè,
Áàäüòå çàâæäè  Âè çäîðîâ³  é ùàñëèâ³!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ! Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ó ö³ ñ³÷íåâî-ð³çäâÿí³ äí³

â³äñâÿòêóâàëà  ñâ³é ãàðíèé þâ-
³ëåé  íàäçâè÷àéíî ÷àð³âíà, ãàð-
íà, åíåðã³éíà ïðàöüîâèòà, òóð-
áîòëèâà  æ³íêà, ìàìà, ôàõ³-
âåöü, íàøà ìèëà êîëåãà

Â³îëà Ïåòð³âíà
ÄÅÐÊÀ×

Ç íàãîäè ðàä³ñíîãî, õâèëþþ÷îãî  ñâÿòà, äîðîãà
³ìåíèííèöå, ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³  â³òàííÿ  òà
íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ.

Áàæàºìî ùàñëèâîãî  ñüîãîäåííÿ ³
ðàä³ñíîãî çàâòðà, êðàñèâèõ ìð³é ³ ¿õ
çä³éñíåííÿ! Õàé  êîæåí äåíü ïîâíèòü-
ñÿ  âåñåëèì  ³ ìèëèì  â³ä÷óòòÿì, ãàð-
íèì  íàñòðîºì, ïë³äíîþ ïðàöåþ.Ùàñ-
òÿ ³ ðàäîù³â  ó äîì³âêó, çäîðîâ’³ áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ  íà äîâã³ ðîêè.

À äì³í³ñòðàö³ÿ òà êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

ç þâ³ëåéíèì äíåì  íàðîä-
æåííÿ  øàíîâíó, ëþäÿíó,
ïðàöüîâèòó, äîáðó, ñåðäå÷-
íó êîëåãó ïî ðîáîò³

 Â³òó Âàñèë³âíó
ÌÀÊÀÐÎÂÓ.

Õàé ðóøíèêàìè äîáðà ³
ëþáîâ³, ïë³äíîþ ïðàöåþ
ùåäðî ñòåëèòü  Âàì äîðîãó Âàøà äîëÿ, íåõàé
ðàä³ñòü ÿê ñîíöå áóäå  îñÿâàòè Âàø êî-
æåí êðîê. Íåõàé  çä³éñíÿòüñÿ  âñ³
Âàø³ òâîð÷³ çàäóìè  ³ êîæåí Âàø
äåíü  áóäå îñÿÿíèé  ïî÷óòòÿì  ëþ-
áîâ³ ³  âçàºìîðîçóì³ííÿ. À äîáðå
çäîðîâ’ÿ òà ãàðíèé  íàñòð³é  ñòàíóòü
çàïîðóêîþ Âàøî¿ óñï³øíî¿ òà ïë³äíî¿
ïðàö³!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ, êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.



Ñâ³òîì êåðóþòü äâ³ ðå÷³: ãðîø³ ³ ñòðàõ. (NN)Ñâ³òîì êåðóþòü äâ³ ðå÷³: ãðîø³ ³ ñòðàõ. (NN)Ñâ³òîì êåðóþòü äâ³ ðå÷³: ãðîø³ ³ ñòðàõ. (NN)Ñâ³òîì êåðóþòü äâ³ ðå÷³: ãðîø³ ³ ñòðàõ. (NN)Ñâ³òîì êåðóþòü äâ³ ðå÷³: ãðîø³ ³ ñòðàõ. (NN) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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ÒÀÊÈ ª ÏÐÎ ÙÎ ÇÃÀÄÀÒÈ!
Ó âåñíÿíî-ë³òí³é

ñïîðòèâíèé ñåçîí-
2012 ãîëîâíà êîìàí-
äà íàøîãî ì³ñòà
ï³ðíóëà ç ïîçèö³é
ñð³áíîãî ïðèçåðà ïî-
ïåðåäíüîãî ÷åìï³î-
íàòó Çàêàðïàòòÿ ïî
ôóòáîëó, ïîñòóïèâ-
øèñü ïîòóæí³øîìó
ÑÊ «Áåðåãâ³äåéê»
(Áåðåãîâî) ïî âñ³ì
áåç âèêëþ÷åííÿ ïàðà-
ìåòðàì (îñîáëèâî â
÷àñòèí³ ô³íàíñîâî¿
ï³äòðèìêè), ÿêèé ïðè-
ìóäðèâñÿ ïðè öüîìó
íå ò³ëüêè çáåðåãòè íà
íàñòóïíèé ñåçîí îñ-
íîâíèé ñêëàä, àëå é
çì³öíèòè éîãî çà ðàõó-
íîê íîâîáðàíö³â êëó-
áó. Ìàáóòü âðàõîâóþ-
÷è òàê³ îáñòàâèíè,
ì³ñüêà âëàäà âáà÷àëî
çà ãîëîâíå  äîñòîé-
íèé âèñòóï ÔÊ «Ìóêà-
÷åâî» íà îáëàñíèõ
çìàãàííÿõ òà ìàêñè-
ìàëüíå çàëó÷åííÿ
âáîë³âàëüíèê³â íà êà-
ëåíäàðí³ ³ãðè, íå ñòàâ-
ëÿ÷è êîíêðåòíèõ çàâ-
äàíü ùîäî ðåçóëüòàòó

ó÷àñò³ â îáëàñíîìó
÷åìï³îíàò³. Ïðîòå,
ïðåçèäåíò ìóêà÷³âñü-
êîãî êëóáó ²âàí
Á³ëàùèíåöü, ôà-
õîâèé ô³íàíñèñò,
â ìèíóëîìó îäèí
ç íàéòàëàíîâèò³-
øèõ  ôóòáîë³ñò³â
êðàþ, áóäó÷è çà
ñâîºþ ïðèðî-
äîþ, ÿê íà ìåíå,
ìàêñèìàë³ñòîì,
íå çâàæàþ÷è íà
òå, ùî êîëåêòèâ
ïîêèíóâ éîãî
ñòàðøèé òðåíåð, çíà-
íèé â ïðîôåñ³éíîìó
ôóòáîë³ ôàõ³âåöü
Â³êòîð Ðÿøêî, íàïî-
ëÿãàâ íà ÷åìï³îíñòâ³,
áåçïåðå÷íî ìàþ÷è íà
ìåò³ ó ôóòáîëüíîìó
ñåçîí³-2012 ò³ëüêè
ïåðåìîæíèé ô³í³ø.
Äî òîãî æ, ñèòóàö³ÿ
óñêëàäíèëàñü ³ç-çà
íåîáõ³äíîñò³ øóêàòè
çàì³íó íà÷àëüíèêó êî-
ìàíäè, íåîðäèíàðíî-
ìó Âàñèëþ Ïîïîâè÷ó,
ùî íåñïîä³âàíî
ï³øîâ ³ç æèòòÿ.

Îòæå, ï³ñëÿ âèð³-

øåííÿ íåïðîñòèõ ïè-
òàíü ùîäî îðãàí³çàö³¿
òà çàáåçïå÷åííÿ

ä³ÿëüíîñò³ ôóòáîëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà íà
â³äïîâ³äíîìó ð³âí³,
ïðîöåñ ï³äãîòîâêè
êîìàíäè ÔÊ «Ìóêà-
÷åâî» áóëî ðîçïî÷à-
òî. Çàõîïèâøè ë³äåð-
ñòâî â ÷åìï³îíàò³ é
ïðîäîâæóþ÷è äîëàòè
ñâî¿õ ñóïåðíèê³â, êî-
ëåêòèâ êëóáó ïðèêëàâ
áàãàòî çóñèëü äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ îìð³ÿíî¿
âèñîòè. Â àêòèâ³
ñïîðòñìåí³â ç áåðåã³â
Ëàòîðèö³ çàô³êñîâàíî
ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè
â ìàò÷àõ ç ãîëîâíèìè

êîíêóðåíòàìè, êîìàí-
äàìè, ùî ðîçòàøóâà-
ëèñü ó âåðõí³é ïîëî-

âèí³ òóðí³ðíî¿ òàáëèö³,
ôóòáîëüíèìè êëóáà-
ìè ì³ñò Áåðåãîâî,
Âèíîãðàäîâî  òà îá-
ëàñíîãî öåíòðó, ñìò
Ñåðåäíº, ñ.Ïîëÿíà.
Âèð³øàëüíà çóñòð³÷
ï å ð å ä î ñ ò à í í ü î ã î
òóðó, ÿêà ïðîâîäè-
ëàñü íà ïîë³ ãîñïî-
äàð³â, â ñìò Ñåðåäíº,
ïðîäåìîíñòðóâàëà
àòàêóâàëüíó ì³öü ìó-
êà÷³âö³â, íàïàäíèêè
ðîçõèòóþòü îáî-
ðîíí³ ðåäóòè ñåðåä-
íÿíö³â, ó øïàðèíè â
çàõèñò³ âð³çàþòüñÿ

êðàéí³ çàõèñíèêè ³, â
ê³íö³-ê³íö³â,  äîñÿãà-
þòü óñï³õó: ìàò÷ çà-

âåðøóºòüñÿ ç ðà-
õóíêîì 0-1 íà êî-
ðèñòü ãîñòåé. Ïî
ñóò³, âè¿çíà ïåðå-
ìîãà ÔÊ «Ìóêà-
÷åâî» ïåðåä÷àñíî
âèçíà÷èëà ÷åìï³-
îíà Çàêàðïàòòÿ
ñåðåä êîìàíä
âèùî¿ ë³ãè. Òàêèì
÷èíîì, ï³ñëÿ äîâ-
ãî¿  ïåðåðâè, çâàí-
íÿ ÷åìï³îí³â îá-

ëàñò³ ðàçîì ç ãðàìî-
òàìè òà çîëîòèìè
ìåäàëÿìè, íà ïðåâå-
ëèêó ðàä³ñòü âåëè-
÷åçíî¿ àðì³¿ âáîë³-
âàëüíèê³â, îòðèìàëè
ìóêà÷³âñüêó ïðîïèñ-
êó. Òîæ, ïî³ìåííî é
âåëüìè çàñëóæåíî
çãàäàéìî òèõ, õòî
ï’ÿòü ðîê³â òîìó íà-
çàä âí³ñ ñâîþ ÷àñòêó
â áëèñêó÷ó ïåðåìîãó,
íåçàëåæíî â³ä àìïëóà,
÷è â³äâåäåíî¿ â ö³é
ñïðàâ³ ðîë³:

- ôóòáîë³ñòè: Åìå-
ð³õ Êíÿçü, Ìèðîñëàâ

Ëþòíÿíñüêèé, Âàñèëü
Ãîðñüêèé, Åäóàðä
Ñòåöüî, Îëåêñàíäð
Ïàêîø, ²âàí Áàíäóðî-
âè÷, Âàñèëü Êóäåëêî,
Ìèõàéëî Êðüîêà, Âî-
ëîäèìèð Ëóêàøóê,
Çîëòàí Êóïàø, Àíäð³é
Ãåðö, Âàñèëü Ïèíÿø-
êî, Ñåðã³é Êóíäðèê,
Ìèðîñëàâ Áóíäàø,
²âàí Äåëåãàí, Âîëî-
äèìèð Áàáè÷, Ïàâëî
Îðæåõîâñüêèé, Éîñèï
Áóíäàø;

- ñòàðøèé òðåíåð
Âàñèëü Âàðãà, òðåíåð
Â³ëüãåéì Òåëë³íãåð;

- êåð³âíèöòâî êëóáó:
Çîëòàí Ëåíä’ºë (ïî-
÷åñíèé ïðåçèäåíò),
²âàí Á³ëàùèíåöü (ïðå-
çèäåíò), Ìèõàéëî Ëà-
áîø (ãîëîâà ðàäè
ôóòáîëüíîãî êëóáó),
Àíäð³é Áèøêî (íà-
÷àëüíèê êîìàíäè),
Êóðóö Ã.Ä. (âèêîíàâ-
÷èé äèðåêòîð), Îìå-
ëÿí  Éîâáàê (äèðåê-
òîð ñòàä³îíó).

Ã. ÊÓÐÓÖ,
ìàéñòåð ñïîðòó

Â³äïîâ³äíå ð³øåí-
íÿ ³í³ö³þâàâ ì³ñüêèé
ãîëîâà Àíäð³é Áàëî-
ãà. Íàðàç³ âàêöèíè,
ÿêó ìåäè÷í³ çàêëàäè
ìàþòü îòðèìóâàòè
çà êîøòè äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó  –

â³äñóòíÿ. Öüîãîð³÷ ¿¿ çàêëàäè íå îòðèìóâàëè, òîìó
âëàäà ì³ñòà âèð³øèëà êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó
ïðèäáàòè âàêöèíó äëÿ ïðîô³ëàêòèêè êîðó ñåðåä
ìàëå÷³.

Íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè áóäå
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî âèä³ëåííÿ êîøò³â ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó äëÿ ïðèäáàííÿ âàêöèíè ùîäî ïðîô³ëàê-
òèêè êîðó. 

Çà óòî÷íåííÿ ïî÷àòêó ùåïëþâàëüíî¿ êàìïàí³¿ ó
Ìóêà÷åâ³ áàòüêàì íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü äî ñ³ìåé-
íèõ ë³êàð³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

Íàðàç³ ð³âåíü âàêöèíàö³¿ â³ä êîðó ïî ì³ñòó ñêëà-
äàº 82,4 % ñåðåä ä³òåé äî ðîêó òà 75% äî 6 ðîê³â.
Íèçüêèì çàëèøàºòüñÿ â³äñîòîê âàêöèíîâàíèõ ñå-
ðåä ä³òåé ñòàðøå 9 ðîê³â òà ñêëàäàº áëèçüêî 45%.

Çã³äíî êàëåíäàðÿ ùåïëåíü, ó â³ö³ 12 ì³ñÿö³â ïëà-
íîâî ïðîâîäèòüñÿ ùåïëåííÿ ïðîòè êîðó, åï³äåì³÷-
íîãî ïàðîòèòó, êðàñíóõè òà äðóãå ââåäåííÿ âàêöè-
íè ó â³ö³ 6 ðîê³â. Ä³òè íå ùåïëåí³ â³ä êîðó àáî îòðè-
ìàëè ëèøå îäíó äîçó, ìîæóòü ïðèùåïèòèñÿ äîäàò-
êîâî ó â³ö³ äî 18 ðîê³â.

Â Ìóêà÷åâ³ çà îñòàíí³ ï³âðîêó çàðåºñòðîâàíî
10 âèïàäê³â êîðó, ç ÿêèõ 4 äèòèíè.

Ó ì³ñò³ êîøòîì ì³ñüêîãî
áþäæåòó çàêóïëÿòü âàêöèíè

äëÿ ïðîô³ëàêòèêè êîðó
Â Ìóêà÷åâ³ çà îñòàíí³ ï³âðîêó çàðåºñòðî-

âàíî 10 âèïàäê³â êîðó, ç ÿêèõ 4 äèòèíè.
Ð³âåíü âàêöèíàö³¿ â³ä êîðó ñòàíîâèòü  82,4

% ñåðåä ä³òåé äî ðîêó òà 75% äî 6 ðîê³â.
Íèçüêèì çàëèøàºòüñÿ â³äñîòîê âàêöèíîâà-
íèõ ñåðåä ä³òåé ñòàðøå 9 ðîê³â òà ñòàíîâèòü
áëèçüêî 45%, – ïîâ³äîìëÿº êåð³âíèê Öåíòðó
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ì.
Ìóêà÷åâà ªâãåí Ìåøêî.

Ë³êàð ïåðåêîíóº: îñíîâíèì ñïîñîáîì
ïðîô³ëàêòèêè º âàêöèíàö³ÿ, ÿêà ³ çàáåçïå÷óº
çàõèñò â³ä êîðó. Çàñòîñîâóºòüñÿ êîìá³íîâàíà
âàêöèíà äëÿ ïðîô³ëàêòèêè îäðàçó òðüîõ õâî-
ðîá – êîðó, åï³äåì³÷íîãî ïàðîòèòó òà êðàñ-
íóõè.

Çã³äíî êàëåíäàðÿ ùåïëåíü, ó â³ö³ 12 ì³ñÿö³â
ïëàíîâî ïðîâîäèòüñÿ ùåïëåííÿ ïðîòè êîðó,
åï³äåì³÷íîãî ïàðîòèòó, êðàñíóõè òà äðóãå
ââåäåííÿ âàêöèíè ó â³ö³ 6 ðîê³â. Ä³òè íå ùåï-
ëåí³ â³ä êîðó àáî îòðèìàëè ëèøå îäíó äîçó,
ìîæóòü ïðèùåïèòèñÿ äîäàòêîâî ó â³ö³ äî 18
ðîê³â. Äîðîñë³ ùåïëÿòüñÿ çà âëàñíèé ðàõó-
íîê, îñê³ëüêè âàêöèíà ÊÏÊ, çàêóïëåíà çà
êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó, ðîçðàõîâàíà íà
ùåïëåííÿ äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ.

Ç ñåðïíÿ 2017 ðîêó ïî ëþòèé 2018 ðîêó
ïðîâîäÿòüñÿ äîäàòêîâ³ çàõîäè ç âàêöèíàö³¿
â³ä êîðó. Ï³ñëÿâàêöèíàëüíèõ óñêëàäíåíü ç
ïðèâîäó ââåäåííÿ ÊÏÊ íå çàðåºñòðîâàíî,
æîäíà äèòèíà íå ãîñï³òàë³çîâàíà ç ïðèâîäó
áóäü-ÿêèõ ùåïëåíü â Ìóêà÷åâ³.

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÇÀ Ï²ÂÐÎÊÓ ÍÀ Ê²ÐÂ ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÇÀ Ï²ÂÐÎÊÓ ÍÀ Ê²ÐÂ ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÇÀ Ï²ÂÐÎÊÓ ÍÀ Ê²ÐÂ ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÇÀ Ï²ÂÐÎÊÓ ÍÀ Ê²ÐÂ ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÇÀ Ï²ÂÐÎÊÓ ÍÀ Ê²Ð
ÇÀÕÂÎÐ²ËÎ ×ÅÒÂÅÐÎ Ä²ÒÅÉÇÀÕÂÎÐ²ËÎ ×ÅÒÂÅÐÎ Ä²ÒÅÉÇÀÕÂÎÐ²ËÎ ×ÅÒÂÅÐÎ Ä²ÒÅÉÇÀÕÂÎÐ²ËÎ ×ÅÒÂÅÐÎ Ä²ÒÅÉÇÀÕÂÎÐ²ËÎ ×ÅÒÂÅÐÎ Ä²ÒÅÉ ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

Глибоко  сумуємо  з приводу передчасної
смерті колишнього голови Мукачівської рай(
онної державної адміністрації  Дядченко
Віктора Олександровича.

Серце великого життєлюба перестало би(
тися лише на 69 році. Всі ми знали його муд(
рим керівником, який дбав про добробут Му(
качівщини, його жителів, відстоював інтере(
си району в непростих економічних та пол(
ітичних умовах.

Віктор Олександрович був  Людиною,  у якої
багато краян отримували допомогу чи про(
сто пораду.

Висловлюємо щирі співчуття родині по(
кійного, поділяємо її горе. Він був щасливим
чоловіком, батьком, дідусем. Розуміємо
гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і пова(
жав Віктора Олександровича.

Нехай милосердний Господь упокоїть його
душу у Своїх Небесних Оселях, там, де спо(
чивають праведні.

Вічна Пам'ять!
 Марія ПОПІНЧАК, голова Мукачівського райкому

профспілки працівників держустанов
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777718  ñ³÷íÿ 2018 ð.

2 (1208)2 (1208)2 (1208)2 (1208)2 (1208)

ñò.

31 ñ³÷íÿ â Óêðà¿í³
çá³ëüøèëèñÿ ðîçì³ðè
øòðàô³â çà ïîðóøåííÿ òðó-
äîâèõ ïðàâ ïðàö³âíèê³â.
Òåïåð çà îäíîãî íåëåãàëà
ïðàöåäàâöþ äîâåäåòüñÿ
ñïëàòèòè íå 96 òèñÿ÷, à äî
128 690 ãðèâåíü.

– Ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿ çà ïîðóøåí-
íÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ ïðè-
â’ÿçàí³ äî ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè, – ïîÿñíþº Îëåêñ³é
Ãëóøàêîâ, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
Äåðæïðàö³ îáëàñò³. – 31 ñ³÷íÿ ¿¿
ðîçì³ð çð³ñ äî 3723 ãðèâåíü.
Â³äòàê, çá³ëüøèëèñÿ ³ ðîçì³ðè
øòðàô³â ó ãðîøîâîìó âèðàç³.

– ßê³ íîâ³ ñóìè øòðàô³â ùîäî
ïðàöåâëàøòóâàííÿ “ïî÷îðíî-
ìó”?

– Çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ïðî
ïðàöþ, þðèäè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñî-
áèï³äïðèºìö³ çà ôàêòè÷íèé äî-
ïóñê îäíîãî ïðàö³âíèêà äî ðîáî-
òè áåç òðóäîâîãî äîãîâîðó, îôîð-
ìëåííÿ éîãî íå íà ïîâíó ñòàâêó â
ðàç³ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ðîáî-
òè ö³ëèé äåíü àáî âèïëàòó çàðîá³-
òíî¿ ïëàòè â “êîíâåðò³” ìàþòü
ñïëàòèòè 111 690 ãðèâåíü.

À çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 41 ÊÓïÀÏ
çà ôàêòè÷íèé äîïóñê ïðàö³âíèêà
äî ðîáîòè áåç òðóäîâîãî äîãîâî-
ðó íà êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà íà-
êëàäàºòüñÿ øòðàô â³ä 8,5 äî 17
òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Îòæå, îäèí íåëåãàë ï³äïðèºì-
ñòâó ìîæå îá³éòèñÿ äî 128 690

ТРУДОВА КНИЖКА У ВАС Є?
За неоформлених працівників доведеться платити колосальні суми штрафів

ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, éîìó äîâå-
äåòüñÿ ñïëàòèòè ùå é îô³ö³éíó
çàðïëàòó, íå íèæ÷ó â³ä ñåðåäíüî¿
çà â³äïîâ³äíèì âèäîì åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ â ðåã³îí³.

– ßê³ ñóìè øòðàô³â çà ³íø³
ïîðóøåííÿ òðóäîâîãî çàêîíî-
äàâñòâà?

–  Çà íåîïëàòó ðîáîòè â í³÷íèé
÷àñ, ó âèõ³äíèé àáî ñâÿòêîâèé
äåíü, ïîíàäóðî÷í³ ãîäèíè òà íå-
äîòðèìàííÿ ³íøèõ ì³í³ìàëüíèõ
äåðæàâíèõ ãàðàíò³é â îïëàò³ ïðàö³
ïåðåäáà÷åíà ô³íàíñîâà ñàíêö³ÿ ó
ðîçì³ð³ 37 230 ãðèâåíü.

Òàêó æ ñóìó øòðàôó äîâåäåòü-
ñÿ ñïëàòèòè çà íåäîòðèìàííÿ
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì ãà-
ðàíò³é òà ï³ëüã ïðàö³âíèêàì, ÿê³
çàëó÷àþòüñÿ äî ñëóæáè çà
â³éñüêîâèì îáîâ’ÿçêîì àáî â ïåð-
³îä ìîá³ë³çàö³¿. Çà çàòðèìêó çàðï-
ëàòè ÷è âèïëàòó ¿¿ íå â ïîâíîìó
îáñÿç³ ï³äïðèºìñòâî ïîêàðàþòü
øòðàôîì – 11 169 ãðèâåíü.

Ïðàöåäàâö³ ìàþòü ïðèä³ëèòè
óâàãó ïðàâèëüíîìó îôîðìëåííþ
íàêàç³â ïðî ïðèéîì ïðàö³âíèê³â íà
ðîáîòó, ïîçàÿê çà óìîâè âèçíàííÿ

òàêîãî íàêàçó íåä³éñíèì
çàãðîæóº 111 690 ãðí
øòðàôó. ßêùî æ íàêàç
îôîðìëåíî ïðàâèëüíî,à-
ëå ï³äïðèºìñòâî íåñâîº-
÷àñíî ïîâ³äîìèëî
ô³ñêàëüíó ñëóæáó ïðî
ïðèéíÿòòÿ ïðàö³âíèêà íà
ðîáîòó, òî òàêå ïîðóøåí-
íÿ îá³éäåòüñÿ â 3 723

ãðèâí³.
– Õòî ìàº ïðàâî øòðàôóâà-

òè?
– Âèùåçãàäàí³ ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿

ìàþòü ïðàâî íàêëàäàòè ò³ëüêè
ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â Äåðæï-
ðàö³. Çîêðåìà, â îáëàñò³ — öå íà-
÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ òà äâà éîãî çàñòóïíèêè.
²íñïåêòîðè ï³äðîçä³ë³â Äåðæïðàö³
òà ³íñïåêòîðè ïðàö³ îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðàö³
òàêèõ ïîâíîâàæåíü íå ìàþòü.
Âîíè ìîæóòü ëèøå ïðîâîäèòè
ïëàíîâ³ ÷è ïîçàïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè
³ çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè ñêëàäàòè
àêòè, ÿê³ ïåðåäàþòü íà ðåàãóâàí-
íÿ êåð³âíèöòâó òåðèòîð³àëüíîãî
ï³äðîçä³ëó.

Äî ñëîâà, çà íåäîïóùåííÿ
³íñïåêòîðà äî ïåðåâ³ðêè, ÿêà ïðî-
âîäèòüñÿ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ íå-
ëåãàëüíèõ ïðàö³âíèê³â ÷è âèïëàòó
çàðïëàòè “â êîíâåðò³”, ïðàöåäàâ-
öþ çàãðîæóº 372 300 ãðèâåíü
øòðàôó. Ñòÿãíåííÿ ô³íàíñîâèõ
ñàíêö³é ïîêëàäàºòüñÿ íà Äåðæàâ-
íó âèêîíàâ÷ó ñëóæáó.

Ìèêîëà ÇÀÂÅÐÓÕÀ

Вимоги до страхово(
го стажу посилюються.
Щоб вийти на пенсію на(
ступного року, треба
мати щонайменше 25
років страхового пажу,
а з 2028(го – 35 років.

Очевидно, що збіль�
шиться кількість осіб,
котрі досягнуть пенсійно�
го віку, але не матимуть
права на пенсію, бо їм не
вистачатиме стажу. На
яку державну підтримку
вони можуть сподіватися?

– Згідно зі статтею 26
Закону України “Про за�
гальнообов’язкове дер�
жавне пенсійне страху�
вання”, особи мають пра�
во на призначення пенсії
за віком після досягнен�
ня 60 років за наявності
страхового стажу не
менш як 15 років по 31
грудня цього року, — роз�
повідає Леся Дронь, зас�
тупниця начальника уп�
равління соціального за�
хисту місь-кої ради. —
Наступного року право на
призначення пенсії за

КОЛИ БРАКУЄ СТАЖУ
РОЗ’ЯСНЮЄМО, ХТО ЗМОЖЕ ПРЕТЕНДУВАТИ НА СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ,

ЯКЩО НЕ МАЄ ПРАВА НА ПЕНСІЮ
віком після досягнення
60 років матимуть особи
за наявності не менш як
25 років страхового ста�
жу.

—  Поясніть, будь лас(
ка, докладніше...

— У 2018 році право на
пенсію матимуть чоловіки
1958 року народження за
наявності у них страхово�
го стажу не менш ніж 25
років.

Для жінок встановлено
перехідний (до досягнен�
ня віку 60 років) період.
Жінки, які народилися з 1
жовтня 1959 року (право
на пенсію з 1 квітня 2018
року) по 31 березня 1960
року (право на пенсію з 1
жовтня 2018 року), мати�
муть наступного року пра�
во на пенсію з досягнен�
ням віку 58 років 6 місяців,
за наявності у них страхо�
вого стажу не менш ніж 25
років.

Жінки, які народилися з
1 квітня по ЗО вересня
1960 року, зможуть вийти
на пенсію в 59 років. Тоб�
то їм пенсію призначать у

2019 році за наявності не
менш як 26 років страхо�
вого стажу.

Право на призначення
пенсії за віком після до�
сягнення 63�річного віку
матимуть наступного року
особи за наявності від 15
до 25 років страхового
стажу. Людям, які не ма�
ють права на пенсію у
зв’язку з недостатнім
страховим стажем, може
бути призначена держав�
на соціальна допомога.

– Хто зможе претен(
дувати на неї наступно(
го року?

– Право на соціальну
допомогу матимуть чоло�
віки, котрі досягли 63�
річного віку, тобто 1955
року народження. Щодо
жінок, то на соціальну
виплату можуть претенду�
вати ті, котрі народилися
з 1 жовтня 1956�го по 31
березня 1957 року (досяг�
ли віку 61 рік 6 місяців у
2018 році). Жінки, які на�
родилися з 1 квітня по 30
вересня 1957 року, здобу�
дуть право на соціальну

виплату у 2019 році – з
досягненням 62�річного
віку.

Зауважу, що це сто�
сується малозабезпече�
них осіб, які не от-риму�
ють пенсії або соціальних
виплат.

– На який розмір до(
помоги вони можуть
розраховувати?

– Для визначення розм�
іру соціальної допомоги
застосовують прожитко�
вий мінімум для осіб, які
втратили працездатність,
встановлений на дату
звернення по допомогу на
відповідний рік. У разі
збільшення прожиткового
мінімуму соціальну допо�
могу перераховують.

– На який термін при(
значають таку соціальну
допомогу?

– Довічно. Для її призна�
чення в управління соцза�
хисту подають, зокрема,
декларацію про доходи та
майновий стан, яку запов�
нюють на підставі довідок
про доходи членів сім’ї.

Леся ЯСИНЧУК

ÊÎÐÈÑÍÎ ÇÍÀÒÈ

ÒÅÏÅÐ — Á²ËÜØÅ Ì²ËÜÉÎÍÀÒÅÏÅÐ — Á²ËÜØÅ Ì²ËÜÉÎÍÀÒÅÏÅÐ — Á²ËÜØÅ Ì²ËÜÉÎÍÀÒÅÏÅÐ — Á²ËÜØÅ Ì²ËÜÉÎÍÀÒÅÏÅÐ — Á²ËÜØÅ Ì²ËÜÉÎÍÀ
Істотно збільшили одноразову матеріальну

допомогу сім’ям загиблих військових

Кабмін прийняв нове рішення, яким збільшив
матеріальну підтримку сім’ям загиблих військо(
вих під час проведення АТО. Які зміни передбачені
рішенням уряду? Про які суми йдеться?

– Відтепер одноразова матеріальна допомога сім’ям
загиблих військових під час проведення АТО станови�
тиме 750 прожиткових мінімумів для працездатних гро�
мадян, – каже юрист Олексій Смолій. – Раніше одно�
разова допомога становила 500 прожиткових
мінімумів.

– Тож які суми зможуть отримати рідні загиблих
у зоні АТО?

– На сьогодні прожитковий мінімум для працездат�
ної людини становить 1 684 грн. Відповідно сума одно�
разової допомоги зросла з 842 тисяч до 1,2 мільйона
гривень. Однак вже з 1 грудня цього року прожитковий
мінімум становитиме 1762 грн, тож сума буде ще
більшою.

– А які зміни ще передбачені урядовим рішен(
ням?

–  Збільшено з 250 до 400 прожиткових мінімумів
одноразову допомогу тим, хто отримав під час АТО
інвалідність з встановленням І групи, з 200 до 300 про�
житкових мінімумів – II групи, з 150 до 250 прожитко�
вих мінімумів – III групи. А от якщо протягом двох років
після встановлення інвалідності при повторному ог�
ляді особі буде встановлена вища група, у такому разі
виплачується різниця одноразової допомоги. У випад�
ку смерті особи, яка має право на таку допомогу, до її
отримання, виплата здійснюється рівними частинами
іншим членам сім’ї або входить до складу спадщини.

Богдан КУФРИК

ЦІНИ РОСТУТЬ.
АЛЄ Й ЗАРПЛАТА – ТАКОЖ

Наступного року середньостатистичний
українець зароблятиме 10 тисяч гривень

на місяць. Це – на 2,5 тисячі більше,
ніж отримує сьогодні

Про це заявив прем’єр�міністр України Володи�
мир Гройсман. Запевнив, що підвищення відбува�
тиметься не за рахунок інфляційних процесів.

ОБІЦЯНКА виглядає цілком реальною. Зараз серед�
ня заробітна плата то Україні становить 7 337 гривень.
Це майже на 2,8 тисячі гривень більше, ніж 2016�го.

Також наступного року повинна зрости мі-німальна
заробітна плата. Сьогодні становить 3,2 тисячі гри�
вень – на 1,6 тисячі гривень більше, ніжу грудні 2016�
го. «Закладаємо на наступний рік 3 723 – на 500 гри�
вень більше. Далі будемо дивитися: якщо економіка
до-зволить, то будемо піднімати», – цитує Володими�
ра Гройсмана прес�служба уряду.

Зарплати українців справді зростають. Про це
свідчать не лише дані Держкомстату, а й статистика
кадрових порталів, де роботодавці розміщують про�
позиції роботи, вказуючи, скільки збираються за неї
платити. Зарплату підвищують вимушено – через де�
фіцит кадрів. Хоча б у такий спосіб намагаються стри�
мати виїзд кваліфікованих працівників за кордон.

Для порівняння, у 2016�му році працівники ІТ�сфери
заробляли у середньому 16,5 тисячі гривень. У 2017�
му їхня зарплата зросла на 75% – до 29 тисяч. Але це
якщо йдеться про досвідчених спеціалістів. У новачків
і зарплатні очікування менші, і пропозиції щодо опла�
ти праці не виглядають настільки привабливими.

Водії заробляли 9,5 тисячі, тепер отримують 12. Се�
редні зарплати представників цієї професії завищені
через пропозиції таксомоторних компаній, які обіця�
ють захмарну винагороду у розмірі 20 тисяч гривень і
більше. Однак щоб стільки заробити, треба проводи�
ти за кермом по 12�14 годин на добу. Крім того, части�
ну заробленого доведеться витратити на пальне та
обслуговування авто.

Будівельники (робітничі спеціальності) отримували
10,5 тисячі. Сьогодні їм платять 11,5 тисячі.

Кухарі торік задовольнялися 5,5 тис. гривень, а те�
пер їх винагородою у розмірі 8,2 тисячі годі втримати.

Зросли зарплати у бухгалтерів: у 2016 році зароб�
ляли 4,7 тисячі, а у 2017�му – вже 7,6 тисячі.

Зарплати офіціантів, барменів і хостес за рік вирос�
ли з 4,5 до 7,4 тисячі гривень. Продавцям роботодавці
платили торік майже 6 тисяч. Сьогодні мусять моти�
вувати їх виходити на роботу сумою у понад 7 тисяч.

Власта КОЛОДИНСЬКА.
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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.
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     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 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
 Ділянка 10�15 сот. прива�

тизована, є дозвіл на буді�во
житлового будинку по вул. Ве�
ликогірній. Від зупинки автобу�
са по вул. І.Франка до дачі 350
м. Є своя вода, поруч газ, елек�
трика. Навпроти ділянки бу�
дується спортивний комплекс.
Тел: 0502036778, 0992086678

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  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  8.01.2018 р.  по  14.01.2018 р.
1. Павлич Верона Федорівна – 1929 р.н.
2. Красилинець Павло Михайлович – 1951 р.н.
3. Кеварі Віталія Василівна – 1972 р.н.
4. Мознаім Галина Георгіївна – 1948 р.н.
5. Гимба Павло Іванович – 1936 р.н.
6. Мадяр Ілона Дьордівна – 1943 р.н.
7. Васильченко Володимир Порфирович – 1952 р.н.
8. Глеба Михайло Михайлович – 1990 р.н.
9. Маврер Ганна Єнівна  – 1957 р.н.
10. Ковач Ганна Терентіївна – 1931 р.н.
11. Полумієва Тетяна Іванівна   – 1970 р.н.
12. Корнута Петро Васильович – 1944 р.н.
13. Дядченко Віктор Олександрович – 1949 р.н.
14. Русин Микола Михайлович – 1929 р.н.
15. Пересоляк Єміліян Васильович – 1960 р.н.
16. Чубко Марія Степанівна – 1931 р.н.
17. Туркулець Марія Іванівна – 1938 р.н.
18. Сидоран Марія Іванівна – 1931 р.н.
19. Мельничук Олександр Олексійович – 1974 р.н.
20. Кручаниця Марія Андріївна – 1930 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 дитини з багатодітної
сім’ї, видане Мукачівським СОБЕС на ім’я Балог
Олена Йосипівна, вважати недійсним.

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

ОГОЛОШЕННЯ
Шановні абоненти ПП “Тур�Медіа”. З 1

лютого 2018р.вартість послуг за кабельне
телебачення  ПП “Тур�медіа” становить:

� базовий пакет 65 грн.,
� пільговий та соціальний пакет  35 грн.

Тел.: 050 611 89 16

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”

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

Тел.: 050 317 8000

ПОТРІБНІ  НА  РОБОТУ
водії, вантажники, прибиральниці,

охоронці.  Тел.: 066 342 64 74
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Íà çäîðîâ’ÿ!
ПЛЮС ДЕСЯТЬ РОКІВ

МОЛОДОСТІ!
НАУКОВЦІ ВРАЖЕНІ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЦІЄЇ

КАРПАТСЬКОЇ РОСЛИНИ

Про те, що родіола
– надзвичайно ко�
рисна, наші пращу�
ри знали здавна.
Відвар золотого ко�
реня (ще одна її на�
зва) допомагав при
багатьох пробле�
мах зі здоров’ям, та
найбільше його ша�

нували чоловіки – бо зміцнював їхню ста�
теву силу.

Тож проаналізувати вплив родіоли на живий
організм вирішили науковці Прикарпатського
національного університету. Вони три роки спо�
стерігали, які зміни викликають активні речо�
вини золотого ко-реня в організмі дрозофіли.
Результат їх вразив!

– Ця трав’яниста рослина родини товстолис�
тих може продовжити життя на 15%, – стверд�
жує Володимир Лущак, доктор біологічних наук,
завідувач кафедри біохімії і біотехнології При�
карпатського національного університету,

– На основі чого ви зробили такий висно2
вок?

– Ми вирішили перевірити корисні властивості
активних речовин родіоли на плодових мушках
дрозофілах. Це популярний модельний
організм, процес старіння якого відбувається
подібно до процесу старіння людини. Дрозофі�
ла в середньому живе 70 днів, людина – 70 років.
Тобто один день життя дрозофіли відповідає
одному року жиия людини.

Додаючи до раціону піддослідних дрозофіл по�
рошок із кореневища родіоли, ми спостерігали,
як змінюється м’язова, рухова, репродуктивна
активність цих комах.

– Цікаво!
– Так, результат вразив:
дрозофіли з віком відносно повільно втрача�

ли активність, демонстрували стійкість до
стресів, до дії різноманітних токсикантів, мали
підвищену плодючість. Оптимальна концентра�
ція родіоли збільшувала продуктивність життя
комах на 15 (!) відсотків. Це означає, що люди�
на, “запрограмована” природою на 70 років
життя, умовно кажучи, могла б прожити понад
80 років. Причому це були б роки повноцінного,
активного життя. А от передозування провоку�
вало в комах токсичний ефект.

– То, виходить, якщо пити настоянку роді2
оли, яка продається без рецепта, і дотри2
муватись дозування, можна стати довгожи2
телем?

– Ця рослина справді відома як адаптоген, –
розповіла Олена Решетник, сімейна лікарка
вищої категорії, знавчиня народної медицини.
– Активні речовини настоянки кореня родіоли
підтримують імунну систему, підвищують фізич�
ну витривалість, допомагають організму адап�
тува-тися до несприятливих погодних чи стре�
сових умов. Однак родіолу не можна вживати
при високому артеріальному тиску, при підви�
щеній збудливості, гарячці. Не рекомендують її
й людям з розвиненим атеросклерозом, важ�
кою серцево�судинною патологією. Тому що
активні речовини золотого кореня можуть спро�
вокувати посилення негативних симптомів. Тож
перед вживанням цієї настоянки слід обов’яз�
ково проконсультуватися з лікарем, щодо до�
зування в тому числі.

Ірина КОНТОРСЬКИХ

Які ж свята без щедрого застіл�
ля, яке у нас, в Україні, багате на
велике розмаїття страв. Та щоб
собі не нашкодити, переївши чи
перепивши, прислухаємось до по�
рад дієтолога Бориса Скачка, який
знає, як досхочу наїстися й на
лікарняному ліжку не опинитися.

Не змішуйте різні білки
Трапезу слід починати з білкової їжі,

але це не означає, що услід за шма�
точком холодцю піде свиняча відбив�
на, тоді – шмат курки, за нею – залив�
на риба, й на довершення – фарши�
роване яйце. Білки підвищують обмін
речовин на 40%, і тому всі зайві ка�
лорії згоряють. Змішуючи водночас ку�
рятину, рибу та м’ясо, ви непосильно
навантажуєте не лише свій шлунок, пе�
чінку, підшлункову й кишечник, а й сер�
це. З’їжте щось одне, що більше вам
сподобалося.

ЗА СВЯТКОВИМ СТОЛОМ ЗНАЙМО МІРУ
Не починайте трапезу з салатів
Вони заберуть увесь шлунковий сік,

не потрібний для їх перетравлюван�
ня. І тоді його буде недостатньо для
м’ясної їжі, яка гостро його потребує
для розщеплення білка. Думка про те,
що салати – малокалорійні й запов�
нять простір у шлунку, тож вдасться
менше з’їсти м’яса, помилкова. За
такої послідовності просто зменшить�
ся кількість шлункового соку, і його
нестача для м’яса призведе до пору�
шення травлення, тобто «збурення» у
шлунку.

Ложка меду з водою прискорить
перехід їжі зі шлунка в кишечник

Вона допоможе у разі переїдання.
Якщо ви відчули, що від з’їденого вже
важко дихати, можна випити води з
ложкою меду чи просто з’їсти мед у і
запити його водою. Але не можна ков�
тати лікарські препарати, які різко

збільшують в’язкість крові, бо вини�
кає ризик розвитку гіпертонічного
кризу, інфаркту міокарда та інсульту.

Не змішуйте вино, горілку, конь2
як та інші алкогольні напої

За столом краще пити щось одне. А
якщо вже дуже кортить спробувати
кілька напоїв, то слід починати з тих, у
яких слабший градус, а потім перехо�
дити до напою з міцним. І вже аж ніяк
не можна після спиртного пити ще й
пиво: наступний день буде пеклом після
веселого свята.

Тим, хто випив зайвого, для полег�
шення стану згодиться капустяний, ог�
ірковий чи помідорний розсіл. Вони
сприяють олужненню крові та очищен�
ню організму через нирки. А ще ліпше
наступного дня розтопити холодець і
випити бульйон гарячим. Білки, що
містяться у ньому, зв’язують і виво�
дять.

–  Як зменшити нега2
тивну дію спиртного і
як подолати по2
хмілля?

–  Похмільний синд�
ром – це прояв інтокси�
кації організму, – каже
Олександр Юрченко,
нарколог. – Етанол
навіть у помірній
кількості впливає на не�
рвову, серцево�судинну,
дихальну сис-теми, а у
великій спричиняє печі�
нкову та ниркову інток�
сикації.

Спирт “склеює” ерит�
роцити (клітини крові,
що переносять кисень
до усіх тканин тіла). А
дрібні судини у тілі люди�
ни – капіляри – мають
діаметр саме в один
еритроцит. Унаслідок
вживання алкоголю ви�
никає заку-порювання
капілярів, через це при�
пиняється газообмін,
тканини та органи недо�
отримують кис-ню. Ось
чому виникає сп’яніння.

– А чому одна люди2
на п’є – і на ранок як
огірочок, а інша
страждає від сильно2
го болю голови?

– Алкоголь розщеп�
лює фермент алкоголь�
дегідрогіназа, що ви�
робляється у печінці, у
процесі розщеплення
утворюється ацеталь�
дегід, – пояснює Юрій
Пакін, професор, керів�
ник Центру подолання
залежностей АТОС. –
Якщо печінка функціонує

НАЧАРКУВАВСЯ, А ГОЛОВА НЕ БОЛИТЬ
ЛІКАРІ РОЗПОВІЛИ, З ЯКОЮ ЇЖЕЮ НЕ МОЖНА ПОЄДНУВАТИ СПИРТНЕ

ТА ЯК БОРОТИСЯ З ПОХМІЛЛЯМ

Увечері чарку за святковим столом перехи2
лили і ви, і ваш кум чи дружина. Наступного
ранку вони – бадьорі, а у вас – голова тріскає,
очі розплющити важко, нудить... “Яка неспра2
ведливість”, – думаєте ви. А ні! Просто треба
знати декілька секретів вживання спиртного.

погано, надмір ацеталь�
дегіду токсично діє на
мозок – ось чому болить
голова.

– Із чим не можна по2
єднувати спиртні
напої?

– Із солодощами. По�
єднання солодкого та
алкоголю може при�
звести до швидкого
сп’яніння, – каже Ольга
Бідюк, головна позаш�
татна гастроентероло�
гиня міс�та. – Фрукти
доречно поєднувати
лише з алкогольними
напоями міцністю до
30 градусів. Тому їх ча�
сто і подають до вина.
А от диню та кавун про�
типоказано споживати
одночасно з будь�яким
алкогольним напоєм.
Бо вони починають бро�
дити в шлунку.

– А як щодо жирної,
смаженоїїжі?

– Така їжа створює до�
даткове навантажен�
ня на шлунок і печінку.
Крім того, загострює і
продовжує тривалість
дії спиртного. Тож, на�
приклад, шматок м’яса
можна спожити хіба що
перед вживанням алко�
голю. Посилюють дію
алкоголю і гострі закус�
ки. А ще можуть призве�
сти до опіку слизової
шлунка або стра-воходу.

Міцні напої не можна
поєднувати зі свіжими
помідорами. Органічні
кислоти цих овочів впли�
вають на стінки слизової

шлунка. Це посилює не�
гативний вплив алкого�
лю на організм.

– А мариновані по2
мідори?

–  Мариновані й огір�
ки, і помідори наванта�
жують нирки та печінку.
Не найкраща закуска.

–  Чим же тоді заку2
шувати?

– Квашеними огірка�
ми, помі-дорами, капу�
стою. Квашена капуста
містить вітамін С, що
до-помагає вивести ал�
коголь з організму. Крім
цього, оптимальні варі�
анти закусок – страви з
вареною картоплею, не�
жирне варене м’ясо, за�
печена риба, морепро�
дукти.

– Кажуть, упродовж
вечора  ліпше пити
якийсь один міцний
напій, це правильно?

– Можна поєднувати
напої на однаковій ос�
нові. Приміром, горілка
та віскі – із зерна, вино
та коньяк – із винограду.

Не варто запивати ал�
коголь газованими на�
поями, які подразнюють
шлунково�кишковий
тракт. А от узваром –
дозволено.

–  А як бути, коли

зранку все2таки є по2
хмілля?
 О. Юрченко:

– Перше правило  –
вживати якомога більше
рідини, це сприяє виве�
денню токсинів з органі�
зму. Пийте воду, міцні
солодкі чаї, фреші.

–  Токсини з організ�
му добре виводить рос�
линна клітковина і пек�
тин, – каже Олена Ре�
шетник, сімейна лікар�
ка. – При потраплянні
до кишківника пектин
утворює своєрідний
гель, який розбухає і по�
глинає токсичні речови�
ни. Пектин міститься у
буряку, яблуках, огірках,
моркві, апельсинах, жу�
равлині.

Клітковина – у горіхах,
ба-клажанах, вівсянці,
чорносливі, гречаній та
перловій крупі, житньо�
му хлібі, висівках (їх
можна додавати до са�
латів, других і перших
страв, до кисломолоч�
них продуктів, домаш�
нього сиру). А ще в та�
ких ситуаціях помічним
стане розсіл квашеної
капусти.

Марина МОРОЗ,
Катерина ЛІСКОВСЬКА
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Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (NN)Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (NN)Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (NN)Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (NN)Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (NN)

Ô³ðìà îãîëîøóº íàá³ð äëÿ
ïðàöåâëàøòóâàííÿ â ì. Áóäàïåøò

Óãîðùèíà.
Âàêàíñ³¿ âèêëþ÷íî äëÿ ãðîìàäÿí  Óêðà¿íè.
 Ìàëÿð, øòóêàòóð, ïëèòî÷íèê, êàìåíùèê, êðî-

âåëüùèê,ñòðîïîëüùèê. Ðîáèòüñÿ ðîáî÷à â³çà íà
2-3, ðîêè, â ì³ãðàö³éí³é ñëóæá³ ïðîòÿãîì 30 áàí-
ê³âñüêèõ äí³â ç ïðîëàíãàö³ºþ. Îïëàòà  çà âèãî-
òîâëåííÿ ðîáî÷î¿ â³çè 300,00 ºâðî â ìîìåíò îò-
ðèìàííÿ â³çè, áåç ïåðåäîïëàò, ç ïåðøî¿ çàðïëàòí³
äîäàòêîâî îïëà÷óºòüñÿ 200,00 ºâðî.

Íàäàºòüñÿ êîìôîðòíå æèòëî (áåçêîøòîâíî, ãàç,
âîäà, ñàíâóçîë, äóø), àâòîáóñ íà áðèãàäó. Ðîáî-
÷èé äåíü ç 7.00 äî 17.00, âèõ³äíèé – ÍÅÄ²Ëß.
Â ñóáîòó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó íàäàºòü-
ñÿ àâòîáóñ äëÿ ïî¿çäêè â Óêðà¿íó ì.Ìóêà÷åâî (îï-
ëàòà çà ïàëèâî).

Çàðîá³òíà ïëàòà 1-é ì³ñÿöü 800 ºâðî, äàë³
ìîæëèâå çðîñòàííÿ. Çàëåæèòü â³ä íàâèê³â òà
âì³íü.

Íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè; êîï³ÿ çàêîðäîííîãî ïàñ-
ïîðòà, (íå îáîâ’ÿçêîâî – á³îìåòðè÷íèé), ò³ëüêè,
ùîá ìàâ òåðì³í ä³¿ íå ìåíüøå 1 ðîêó, êîï³þ àòå-
ñòàòà àáî äèïëîìà (ÿêùî º), àäðåñ ïðîïèñêè,íî-
ìåð òåëåôîíà.

Âñ³  êîï³¿ äîêóìåíò³â, â³ä ñïåö³àë³ñò³â,
íåîáõ³äíî â³äïðàâëÿòè íà  åëåêòðîíó  àäðå-

ñó: blisshuenergy@gmail.com
Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.:

+36 309485597 – Viber 050 5067302 – Viber

ËÅÃÀËÜÍÀ ÐÎÁÎÒÀ Â ÓÃÎÐÙÈÍ²

Ùèðî ñï³â÷óâàºìî  Ëþäìèë³ ²âàí³âí³é ÄßÄ-
×ÅÍÊÎ ³ ðîçä³ëÿºìî á³ëü òÿæêî¿ âòðàòè ç óñ³ºþ
ðîäèíîþ Äÿä÷åíê³â  ó çâ’ÿçêó ç âàæêîþ âòðà-
òîþ — ïåðåä÷àñíîþ ñìåðòþ

Â³êòîðà Îëåêñàíäðîâè÷à ÄßÄ×ÅÍÊÀ
Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî Â³êòîðà Îëåêñàíäðîâè÷à

— òàëàíîâèòîãî êåð³âíèêà, ùèðó ³ ÷óéíó ëþäè-
íó, íàä³éíîãî  òîâàðèøà  ³ êîëåãó çàâæäè çáå-
ðåæåòüñÿ ó íàøèõ ñåðöÿõ. Âäÿ÷íà ðåäàêö³ÿ ãà-
çåòè «Ìóêà÷åâî».

Êîëåêòèâ ðàéîííî¿  îðãàí³çàö³¿   ìèñëèâö³â
ÓÒÌÐ âèñëîâëþº  ùèð³ ñï³â÷óòòÿ  äðóæèí³, âñ³é
ðîäèí³ Äÿä÷åíê³â ç ïðèâîäó òÿæêî¿ âòðàòè – ïå-
ðåä÷àñíî¿ ñìåðò³

Â³êòîðà Îëåêñàíäðîâè÷à ÄßÄ×ÅÍÊÀ.

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀØ² ÑÏ²Â×ÓÒÒß

ÏÐÈÊËÀÄ Ã²ÄÍÈÉ
ÍÀÑË²ÄÓÂÀÍÍÞ

Â³ä ³ìåí³  âñ³õ ïåíñ³îíåð³â Ìóêà÷³âñüêîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî êîëåäæó âèñëîâëþºìî  ùèðó âäÿ÷í³ñòü
êåð³âíèêó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Êóøí³ðó ².². çà ïî-
çäîðîâëåííÿ ç Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿíèìè  ñâÿòàìè.
Çðîáëåíî öå ùèðîñåðäíî, òåïëî ³ ëþäÿíî. ² öå íå
ìîæå íå õâèëþâàòè — ïðèºìíî, ùî íàñ  íå çàáó-
âàþòü ó ð³äíèõ ñò³íàõ çàêëàäó, äå ìè áàãàòî ðîê³â
ïðàöþâàëè, ãîòóþ÷è äëÿ  äåðæàâè ïåäàãîã³÷í³ êàä-
ðè. Äÿêóºìî âàì, äîðîã³ êîëåãè, çà òàêó  ïîâàæà-
þ÷ó óâàãó. Âîíà ïðèáàâèòü íàì ³ íàñòðîþ, ³ îïòè-
ì³çìó, ³ äîáðèõ ñïîä³âàíü.

Ãàëèíà ÑÅÐÁÈÍÀ,
ïåíñ³îíåðêà êîëèøíüîãî ïåäó÷èëèùà

 Ç ðåäàêö³éíî¿ ïîøòè

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 22 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!. 9.40
Ä/ô "Ëåã³îí. Õðîí³êà Óêðà¿-
íñüê î ¿  Ãàëèöüê î ¿  àðì ³ ¿ " .
10.55 Ä/ô "Óêðà¿íñüêà Ãåëü-
ñ³íñüêà ñï³ëêà-âåêòîð âèçíà-
÷åíî". 12.00 Ä/ô "Äåáàëüöå-
âå". 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì) .  13 .10 ,
14.30 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Ïåð-
øà øïàëüòà. 15.15, 5.10 Ðîç-
ñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 16.45 Õòî
â äîì³  õàçÿ ¿í .  17 .50 ,  1 .10
Íîâèíè. Ñâ³ò.  18.20, 21.30,
1.25, 2.20 Òåìà äíÿ. 18.35,
1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00
Äî ñïðàâè. 19.30 #@)[]?$0 ç
Ìàéêëîì Ùóðîì. 20.15 Â³éíà
³  ìèð.  21.50,  2.35 Íîâèíè.
Ñïîðò.  22 .15  ²íòåðìàð ³óì.
23.25 Ä/ñ "Çóñòð³÷ Ëóâðó òà
Çàáîðîíåíîãî ì³ñòà" .  0 .15
Ðîçäÿãàëêà. 0.40 Ä/ñ "Äèêà
ïëàíåòà" .  2 .50  Ä /ñ  "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê". 3.20 Ä/ñ
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðè-
êè " .  3 .45  Ä /ô "Óêðà ¿íñüê ³
øåðèôè"

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,  11.00,  12.20 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ". 12.55, 14.10 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 15.45 Êîìåä³ÿ "ß çíî-
âó òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîä-
ðàìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ".
20.15,  21.15 Ìåëîäðàìà
"Øêîëà". 22.15 "Ãðîø³". 23.30,
1.35 Êîìåä³ÿ "Êîõàííÿ -
ç³òõàííÿ". 5.15 Ì/ô.

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.10, 22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà òà
íàéïðèâàáëèâ³øà". 12.25 Ò/ñ
"Íåõàé ãîâîðÿòü" (16+). 16.05
"Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.35, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Ò/ñ "Ìåðåæèâî äîë³"
(16+). 0.25 Õ/ô "Äîðîãà ìîÿ
ëþäèíà". 3.15 "Ðå÷äîê". 4.45
"TopShop".

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05,  4 .50 Ò/ñ  "Â ³ää³ë 44"
(16+). 5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòèçîìá³.
11.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàé-
äæåñò. 11.50, 13.15 Õ/ô "Ïî-
äàðóíîê" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.20, 16.15 Õ/
ô "Ê ³íã  Êîíã"  (16+) .  18.45,
21.00 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.20 "Íà
òðüîõ". 22.25 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.30 Õ/ô "Æèâåø ò³ëüêè äâ³÷³".
2.30 Êðàùå íå ïîâòîðþé. 4.15
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4 .20 Åâðèêà! .
4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.25, 18.00, 23.10 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 6.50 "Âñå áóäå ñìà÷-
íî!". 8.45 Õ/ô "Íå ìîæó ñêàçà-
òè "ïðîùàâàé". 10.35 Õ/ô "Ùà-
ñòÿ çà ðåöåïòîì". 12.40 "Õî-
ëîñòÿê - 7". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-6 ç Ïàâëîì Êîñò³öè-
íèì". 17.30, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 19.50, 22.40, 1.05 "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, 2.50 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.40,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.50 Ò/
ñ "×óæà äîëÿ" 1, 2 ñ. (12+). 15.30
Ò/ñ "×óæà äîëÿ" (12+). 18.00 Ò/
ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ" 17
ñ. (16+). 23.30 Õ/ô "Âîäíèé
ñâ³ò". 1.50 Òåëåìàãàçèí. 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 "Äî-

Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Ìå-
ðåæèâî äîë³" (16+). 12.40 Ò/ñ
"×åðâîíà êîðîëåâà". 14.50,
15.50, 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 "Ó çîí³ îñîáëèâî¿ óâàãè".
5.15 "TopShop"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.05
Àíòèçîìá³. 12.00, 13.15 Õ/ô
"Æèâåø ò³ëüêè äâ³÷³". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.50, 16.15
Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.15, 21.25 "Íà òðüîõ". 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.30 Õ/ô
"Ä³àìàíòè íàçàâæäè" (16+). 1.45
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.10 Êðàùå
íå ïîâòîðþé. 4.05 Ñêàðá íàö³¿.
4.15 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.10, 18.00, 23.10 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 7.00 "Âñå áóäå ñìà÷-
íî!". 7.55 "Õîëîñòÿê - 7". 15.25
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-6 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 19.50, 22.40,
1.05 "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, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30, 2.55 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 15.50 Ò/ñ "ë³í³¿
æèòòÿ" 17 ñ. (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ" 19, 20
ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òåëåìàãà-
çèí

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê ³âêà.  6 .40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9 .45 Õ/ô
"Ïîòð³éí ³  íåïðèºìíîñò ³ " .
11.10 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00, 2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00 Êàçêè Ó. 14.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 14.30, 2.50
Â³òàëüêà.  16.00 Ðÿò³âíèêè.
17.00, 19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 18.00 Êðà¿íà Ó.
Íîâèé ð³ê. 20.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 21.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00
Êðà¿íà Ó.  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
3.00 Çîíà íî÷³. 4.50 Àáçàö.
6.40 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîíêè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.30 Kids' Time.
8.40 Ñåðöÿ òðüîõ. 10.30 Ðåâ³-
çîð. 13.40 Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ-

³çîðó. 16.20 Òàºìíèé àãåíò.
17.30 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 19.20 Ñóïåð³íòó³ö³ÿ. 21.00
Àôåðèñòè. 22.00 Õ/ô "Ìà÷î ³
áîòàí" (18+). 0.00 Õ/ô "Çàïèò
â äðóç³" (18+). 2.00 Õ/ô "Í³÷îãî
ñîá³ ïî¿çäî÷êà" (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 24 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, 23.20 Á³àòëîí. ×åìï³î-
íàò ªâðîïè. ²íäèâ³äóàëüíà
ãîíêà ÷îëîâ³êè 20êì. 13.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.25, 2.50 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ªâðîïè. ²íäèâ³äó-
àëüíà ãîíêà æ³íêè 15êì. 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
Ðîçäÿãàëêà. 21.50, 2.35 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 22.15 Ñâ³òëî. 4.25
Ä/ô "Ãðóøåâñüêèé. Ãàëèöüêà
âåñíà óêðà¿íñüêî¿ ³äå¿". 4.55
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, 14.05 "Ì³íÿþ æ³íêó".
15.45 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå
êîõàþ".  17.10 Ìåëîäðàìà
"Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.15,
21.15 Ìåëîäðàìà "Øêîëà".
22.15 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 4".
23.45, 1.35 Ôàíòàñòèêà "Õðà-
íèòåëü". 5.00 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô. 6.10, 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".
10.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Ìå-
ðåæèâî äîë³" (16+). 12.40 Ò/ñ
"×åðâîíà êîðîëåâà". 14.50,
15.50, 16.45, 3.15 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.10, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 0.25 Õ/
ô "Õ³ä ó â ³äïîâ³äü".  2.50
"Ñêåïòèê 2". 4.45 "TopShop"

ICTV
5.35,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.05 Àíòèçîìá³. 12.00,
13.15 Õ/ô "Ä³àìàíòè íàçàâæ-
äè" (16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.55, 16.15 Ò/ñ "Âîëî-
äèìèðñüêà, 15" (16+). 17.15,
21.25 "Íà òðüîõ". 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 23.30 Õ/ô "Æèâè ³
äàé ïîìåðòè ³íøèì" (16+).
1.45 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.10 Êðà-
ùå íå ïîâòîðþé. 4.05 Ñêàðá
íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 6.55
"Õîëîñòÿê - 7". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-6 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì".
17.30, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.00, 23.10 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 19.50, 22.40, 1.05 "Õ-Ôàê-
òîð - 8"

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

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30, 2.55 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 15.50 Ò/ñ "ë³í³¿
æèòòÿ" 19, 20 ñ. (16+). 18.00
Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ" 21,
22 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.30
Òåëåìàãàçèí.

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà. 6.40 ÒÅÒ

ëèíà ïàïîðîò³: Òðîï³÷íèé ë³ñ".
11.10 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00, 2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00 Êàçêè Ó. 14.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 14.30, 2.50
Â³òàëüêà. 16.00 Ðÿò³âíèêè.
17.00, 19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 18.00 Êðà¿íà Ó. Íî-
âèé ð³ê. 20.00 Òàíüêà ³  Âî-
ëîäüêà. 21.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00
Êðà¿íà Ó. 23.30 ÎÎÍ. 0.00 Òå-
îð³ÿ 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, 2.55 Çîíà íî÷³. 3.50 Àá-
çàö. 5.40, 7.00 Ì/Ñ "Äðàêîíè:
Ãîíêè áåçñòðàøíèõ". 8.00 Õ/ô
"Ìóøêåòåðè" (16+). 10.00 Õ/ô
"Ãåðêóëåñ" (16+). 12.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 15.50
Òàºìíèé àãåíò. 17.00 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 19.00 Ðåâ³-
çîð. 22.00 Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ-
³çîðó. 0.30 Õ/ô "Êîñòÿíòèí"
(18+). 2.50 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 23 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!. 9.40,
19.25 Ä/ñ "1000 äí³â äëÿ ïëà-
íåòè". 10.50 Ò/ñ "Áîäî". 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 Ä/ñ "Äèâà Êè-
òàþ". 0.40 Ä/ñ "Äèêà ïëàíå-
òà". 2.50 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 3.45 Ä/
ô "Íà¿âíå ìàëÿðñòâî". 4.35
Ä/ô "Â³äåíñüêèìè ñòåæêàìè.
²âàíà Ôðàíêà". 5.05 Ðîçñåê-
ðå÷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, 11.00, 12.20 "×îòèðè âå-
ñ³ëëÿ". 12.45, 14.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 15.45 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó
òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ".
20.15, 21.10 Ìåëîäðàìà "Øêî-
ëà". 22.10 "²íñïåêòîð. Ì³ñòà".
23.45, 1.40 Êîìåä³ÿ "Êîõàííÿ -
ç³òõàííÿ - 2". 5.15 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.10,  22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
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ñò.

(22.01.2018 - 28.01.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ".
15.30 "Ë³ãà ñì³õó 2017". 19.30,
5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 8". 23.10 Ìå-
ëîäðàìà "Äîìàøíÿÿ ðàáîòà".
0.50 Òðèëåð "Åêñòðàñåíñ".
4.20 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.25 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 6.25 "Âåëèêèé áîêñ.
Îëåêñàíäð Óñèê - Ìàéð³ñ
Áð³ºä³ñ". 8.00 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³
ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 12.00 Õ/
ô "Ôàíòîìàñ ïðîòè Ñêîòëàíä-
ßðäó". 14.00 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñü-
êà íåâ³ñòêà". 17.50, 20.30 Ò/ñ
"×åðâîíà êîðîëåâà". 22.55 Õ/
ô "Âàðåíüêà". 0.50 Õ/ô "Ìî¿
ç³ðêè ïðåêðàñí³" (16+)

 ICTV
5.35 Ñêàðá íàö³¿. 5.45 Åâðèêà!.
5.50 Ôàêòè. 6.15 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 8.00 Õ/ô "Ïàòð³îò"
(16+). 11.00, 13.00 Õ/ô "²ç Ðîñ³¿
ç ëþáîâ'þ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.25 Õ/ô "Ë³öåíç³ÿ íà
âáèâñòâî". 16.00 Õ/ô "007: Êî-
îðäèíàòè "Ñêàéôîëë" (16+).
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
20.35 Õ/ô "Ïîìðè, àëå íå çà-
ðàç". 23.10 Õ/ô "² ö³ëîãî ñâ³òó
çàìàëî" (16+). 1.35 Õ/ô "Äîê-
òîð Íîó". 3.20 Õ/ô "Ïîñòàííÿ
ñâ³òó"

ÑÒÁ
7.05 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³" .  10.55,
0.55 "Õ-Ôàêòîð - 8". 15.05 Õ/ô
"Äîá³ãòè äî ñåáå".  19.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 23.00 Õ/ô "ß ùàñëèâà"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Îáðàíèöÿ"
(16+). 13.20 Ò/ñ "Ïîðàíåíå
ñåðöå". 17.10 Ò/ñ "Ï³âêðîêó äî
ñ³ì'¿" 1, 2 ñ. (12+). 19.00, 5.30
Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ãîëîâíà òåìà.
21.00 Ò/ñ "Ï³âêðîêó äî ñ³ì'¿"
(12+). 22.50 Õ/ô "Øóêàþ òåáå"
(16+). 0.45 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
1.45 Òåëåìàãàçèí. 2.15 Ò/ñ "20
ðîê³â áåç ëþáîâ³" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà. 6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Ì/ô "Òóð-
áî". 11.30 Ðÿò³âíèêè. 16.30 Ì/
ô "ßê ïðèáîðêàòè äðàêîíà - 2".
18.00 Ì/ô "Ì³ñòåð Ï³áîä³ òà
Øåðìàí". 19.30 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 22.00 Õ/ô "Êðàä³éêà
êíèæîê". 0.00 Õ/ô "Â³ëüÿì ³
Êåéò" (16+). 1.30 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.30 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 Çîíà íî÷³. 4.40 Ñòåíäàï-
øîó. 5.30, 6.50 Ì/Ñ "Äðàêîíè:
Ãîíêè áåçñòðàøíèõ". 7.50 Õ/ô
"Êàðàòå-ïàöàí" (16+). 10.20 Õ/
ô "Äåâ'ÿòü ÿðä³â" (16+). 12.20
Õ/ô "Äåâ'ÿòü ÿðä³â. ×àñòèíà 2"
(16+). 14.10 Õ/ô "Îñòàíí³é âî-
ëîäàð ñòèõ³é" (16+). 16.10 Õ/ô
"ß íîìåð ÷îòèðè" (16+). 18.20
Õ/ô "Çåìëÿ ìàéáóòíüîãî: Ñâ³ò
çà ãðàííþ" (16+). 21.00 Õ/ô
"Çíàðÿääÿ ñìåðò³:  Ì³ñòî
ê³ñòîê" (16+). 23.30 Õ/ô "Áå-
ðåçíåâ³ êîòè" (16+). 1.20 Õ/ô
"Òðåéñåðè"

«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
3.50, 2.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.55, 2.55 Çîíà íî÷³. 5.25 Àá-
çàö. 7.20 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîíêè
áåçñòðàøíèõ". 8.50 Ñåðöÿ
òðüîõ. 10.50 Ðåâ³çîð. 13.50
Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ³çîðó. 16.30
Òàºìíèé àãåíò. 17.30 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 19.20 Ñóïåð-
³íòó³ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñòè. 22.00
Õ/ô "Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà".
0.10 Õ/ô "Óò³êà÷" (16+)

ÑÓÁÎÒÀ, 27 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ä/ô "Îëåêñàíäðà
Øóëåæêî. Äîëÿ ïðàâåäíèö³".
6.30 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ íà
íàöèñò³â". 9.20 Áàáèí ßð. Áåç
ïðàâà íà ³ñíóâàííÿ. 9.40 Ä/ô
"Ïðèìàðà Áàáèíîãî ßðó". 11.00
Ä/ô "²ñïèò íà ëþäÿí³ñòü". 12.00
ÕÂÈËÈÍÀ ÌÎÂ×ÀÍÍß Ïàì'ÿò³
æåðòâ Ãîëîêîñòó. 13.55, 0.15
Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ªâðîïè.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ ÷îëîâ³êè
12.5êì. 15.00, 17.10 Ä/ñ "Äèêà
ïëàíåòà". 15.55, 1.40 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ªâðîïè. Ãîíêà
ïåðåñë³äóâàííÿ æ³íêè 10êì.
18.35 Õ/ô "Ñòàðèé äîáðèé äåíü
ïîäÿêè". 20.25 "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
21.00, 1.10 Íîâèíè. 21.35, 5.10
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 22.35
Â³éíà ³ ìèð. 23.20 Ä/ô "Ëåã³îí.
Õðîí³êà Óêðà¿íñüêî¿ Ãàëèöüêî¿
àðì³¿". 2.20 Ä/ô "Óêðà¿íñüêà
ðåâîëþö³ÿ". 3.20 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê". 3.50 Ä/
ô "Âîíè áîðîëèñü äî çàãèíó" 1
ñ.. 4.20 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 9.45
"²íñïåêòîð. Ì³ñòà". 11.30 Äðà-
ìà "Ñ³ñ³ - ïðåêðàñíà ³ìïåðàò-
ðèöÿ". 15.40 Ìåëîäðàìà "Íå
ìîæó çàáóòè òåáå". 20.15 Ìå-
ëîäðàìà "Âèïàäêîâèõ çóñòð³-
÷åé íå áóâàº". 0.15 "Âå÷³ðí³é
êè¿â". 2.25 Äðàìà "Ì³é íàéêðà-
ùèé âîðîã"

IÍÒÅÐ
6.35 Ì/ô. 7.20 "Æäè ìåíÿ".
8.50 "Ïîäîðîæ³ â ÷àñ³". 9.30,
3.40 Õ/ô "Ãîñïîäàð òàéãè".
11.00 Õ/ô "Âåðòèêàëü". 12.45
Õ/ô "Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî
ëèöàðÿ Àéâåíãî". 14.30 Õ/ô
"Ì³ñöå çóñòð³÷ ³  çì³íèòè íå
ìîæíà". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Õ/ô "Ì³ñöå çóñòð³÷ ³
çì³íèòè íå ìîæíà" 5 ñ.. 22.15
"Âåëèêèé áîêñ.  Îëåêñàíäð
Óñèê - Ìàéð³ñ Áð³ºä³ñ". 1.45
Õ/ô "Ë³âøà" (16+).  5.00
"TopShop"

ICTV
5.40 Ñêàðá íàö³¿. 5.50 Åâðè-
êà!. 6.00 Ôàêòè. 6.20 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 7.30 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 10.50, 13.00, 3.10 Õ/
ô "Ïîñòàííÿ ñâ³òó". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.15 Õ/ô "Ïàòð³îò"
(16+). 16.10 Õ/ô "² ö³ëîãî ñâ³òó
çàìàëî" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô
"007: Êîîðäèíàòè "Ñêàéôîëë"
(16+). 22.45 Õ/ô "Ë³öåíç³ÿ íà

Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Õ/ô "Éî-
ðèíäà ³ Éîðèíãåëü". 11.10 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 2.00
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00 Êàçêè
Ó. 14.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
14.30, 2.50 Â³òàëüêà. 16.00
Ðÿò³âíèêè. 17.00, 19.00 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 18.00
Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê. 20.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 21.00 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 22.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 23.00 Êðà¿íà Ó. 23.30 ÎÎÍ.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 Áàð-
Äàê

«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
3.50, 2.20 Çîíà íî÷³. 5.10 Àá-
çàö. 7.00 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîíêè
áåçñòðàøíèõ". 8.20 Kids' Time.
8.30 Ñåðöÿ òðüîõ. 10.30 Ðåâ³-
çîð. 13.30 Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ-
³çîðó. 16.00 Òàºìíèé àãåíò.
17.30 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 19.20 Ñóïåð³íòó³ö³ÿ. 21.00
Àôåðèñòè. 22.00 Õ/ô "Ìà÷î ³
áîòàí 2" (16+). 0.10 Õ/ô "Ìà÷î
³ áîòàí" (18+). 2.15 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 25 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 "Áîäî".  11.55 Äîêóìåí-
òàëüíèé öèêë Ñìàêè Êóëüòóð.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).  13.10, 14.30
Ðàä³îÄåíü. 13.55, 0.10 Ðîçäÿ-
ãàëêà. 15.15 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.
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 Ä/ô "Á³ëèé Ñëîí".
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".
23.45 Ä/ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ
Àð³ðàíò.  Øîó".  0.40 Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêóìåíòàëü-
íèé öèêë. 2.50 Ä/ñ "Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê". 3.20 Ä/ñ "Ìèñ-
òåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè". 3.45
Ä/ô "²âàí Áîáåðñüêèé. Äå
ñèëà, òàì âîëÿ â³òàº". 4.25 Ä/
ô "Äàíèëî Ãàëèöüêèé. Òàºì-
íèö³  îäí³º¿  ïåðåìîãè".  4.55
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

     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, 5.40 ÒÑÍ. 9.30,
10.50, 12.20 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
12.35, 14.00 "Ì³íÿþ æ³íêó".
15.45 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå
êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðàìà "Íå-
ñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.15,
21.15 Ìåëîäðàìà "Øêîëà".
22.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 13". 23.15,
1.15 Êîìåä³ÿ "Ôàëüøèâ³ çàðó÷è-
íè". 4.55 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô.  6.10,  22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Ìå-
ðåæèâî äîë³" (16+). 12.40 Ò/ñ
"×åðâîíà êîðîëåâà" .  14.50,

âáèâñòâî". 1.15 Õ/ô "²ç Ðîñ³¿ ç
ëþáîâ'þ" (16+)

ÑÒÁ
6.05 Õ/ô "Ñïîêóòà". 8.00 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.55, 0.45 "Õ-
Ôàêòîð - 8". 19.00 Õ/ô "Äîá³ã-
òè äî ñåáå". 22.50 Õ/ô "Ìð³ÿ-
òè íå øê³äëèâî"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.20 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 4.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "Ìîº íîâå æèò-
òÿ". 13.00 Ò/ñ "Îáðàíèöÿ" 1,
2 ñ. (16+). 15.20 Ò/ñ "Îáðà-
íèöÿ" (16+). 17.45 Ò/ñ "Ïîðà-
íåíå ñåðöå" 1, 2 ñ.. 19.40 Ò/ñ
"Ïîðàíåíå ñåðöå". 22.10 Ò/ñ
"Îäèí ºäèíèé ³ íàçàâæäè"
(16+). 1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.00
Ò/ñ "20 ðîê³â áåç ëþáîâ³"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà.  6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.40 Ì/ô
"Ìàâïè â êîñìîñ³ - 2: Óäàð ó
â³äïîâ³äü". 12.00 Õ/ô "Äèÿâîë
ñ òðüîìà çîëîòèìè âîëîñèíà-
ìè" .  13.00 Õ/ô "Ðîìåî òà
Äæóëüºòà". 15.00 Õ/ô "Òðè
ãîð³øêè äëÿ Ïîïåëþøêè" .
16.30 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòèãî-
ðîøêà òà éîãî äðóç³â". 17.30
Ì/ô "Òóðáî". 19.00 Ì/ô "ßê
ïðèáîðêàòè äðàêîíà -  2" .
20.30 Õ/ô "Êðàä³éêà êíèæîê".
22.30 Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà õìà-
ðàìè" (16+). 0.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 1.00 ÁàðÄàê. 2.00 Ïàíÿí-
êà-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, 1.10 Çîíà íî÷³. 6.00 Ì/Ñ
"Ëóíò³ê òà éîãî äðóç³". 6.20
Ðåâ³çîð. 9.20 Ïðèñòðàñò³ ïî
Ðåâ³çîðó. 11.50 Õ/ô "Óò³êà÷"
(16+). 14.20 Õ/ô "Òðåéñåðè".
16.10 Õ/ô "Êàðàòå-ïàöàí"
(16+). 19.00 Õ/ô "Îñòàíí³é âî-
ëîäàð ñòèõ³é" (16+). 21.00 Õ/ô
"ß íîìåð ÷îòèðè" (16+). 23.00
Õ/ô "Áóäèíîê âîñêîâèõ ô³ãóð"
(18+)

ÍÅÄ²Ëß, 28 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 ²ºðåì³ÿ.". 11.35 Ä/ô
"Îáñåðâàòîð³ÿ "Á³ëèé Ñëîí".
12.10 Ïåðøèé íà ñåë³. 12.40,
20.10 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë. 13.55,
23.05 Á³àòëîí.  ×åìï³îíàò
ªâðîïè. Îäèíî÷íà çì³øàíà
åñòàôåòà.  14.55 Ôîëüê-
music. 15.55, 23.50 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ªâðîïè. Çì³øàíà
åñòàôåòà 2x6 + 2x7.5. 17.45
Ò/ñ "²ìïåð³ÿ". 20.25 "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 21.35 #@)[]?$0 ç Ìàé-
êëîì Ùóðîì.  22.15 Ä/ñ
"Çóñòð³÷ Ëóâðó òà Çàáîðîíå-
íîãî ì³ñòà". 1.40 Ä/ô "Á³é çà
ãîðó Ìàê³âêà". 3.45 Ä/ô "Âîíè
áîðîëèñü äî çàãèíó" 2 ñ.. 4.15
Ñâ³òëî. 5.10 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05 "Óêðà¿íñüê³

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-
õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.40 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 9.50 "Áèòâà ãðîìàä".
10.55, 11.55, 13.05, 14.10

15.50,  16.45,  3.15 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4 .00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.10, 5.15 "Ïîäðîáèö³".  0.25
Õ/ô "Áåç îñîáëèâîãî ðèçèêó".
2 .50 "Ñêåïòèê 2" .  4 .45
"TopShop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.05 Àíòè-
çîìá³. 12.00, 13.15 Õ/ô "Æèâè
³ äàé ïîìåðòè ³íøèì" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.00, 16.15 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.20,
21.25 "Íà òðüîõ". 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.30 Õ/ô "Ëþäèíà ³ç çîëîòèì
ï³ñòîëåòîì". 1.50 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
3.10 Êðàùå íå ïîâòîðþé. 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
5.55, 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 7.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
9.45 "Õîëîñòÿê - 7". 15.25
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-6 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 19.50, 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, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30, 2.55 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³  (16+).  15.50 Ò/ñ "ë³í³ ¿
æèòòÿ" 21, 22 ñ. (16+). 18.00
Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ"
23, 24 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).  1.30
Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00, 5.05 Êîðèñí³  ï ³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà.  6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Õ/ô "Äè-
ÿâîë ñ òðüîìà çîëîòèìè âîëî-
ñèíàìè". 11.10 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 2.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.00 Êàçêè Ó.
14.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
14.30, 2.50 Â³òàëüêà. 16.00
Ðÿò³âíèêè. 17.00, 19.00 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 18.00
Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê.  20.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 21.00 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 22.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 23.00 Êðà¿íà Ó. 23.30 ÎÎÍ.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 Áàð-
Ä à ê

«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. 3.50 Àáçàö.
5.50, 7.00 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîí-
êè áåçñòðàøíèõ". 8.15 Kids'
Time. 8.20 Ñåðöÿ òðüîõ. 10.20
Ðåâ³çîð. 13.20 Ïðèñòðàñò³ ïî
Ðåâ³çîðó. 16.20 Òàºìíèé
àãåíò. 17.40 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 19.20 Ñóïåð³íòó³-
ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñòè. 22.00 Õ/
ô "Âîâê ç Óîëë-ñòð³ò" (18+).
1.30 Õ/ô "Ìà÷î ³ áîòàí 2" (16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 26 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 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40, 19.25 Ä/ñ
"1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè". 10.50
Ò/ñ "Áîäî". 11.55, 2.50 Á³àò-
ëîí. ×åìï³îíàò ªâðîïè.
Ñïðèíò ÷îëîâ³êè 10êì. 13.55
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 14.30 Ðàä³îÄåíü. 14.55,
4.20 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ªâðî-
ïè. Ñïðèíò æ³íêè 7.5êì. 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 "Ïðîñòî óÿâè". 0.10
Ä/ô "×åñíî æèòè ³ ÷åñíî ïî-
ìåðòè. ²ãóìåíÿ Éîñèôà Â³òåð".
0.55, 5.30 Áàáèí ßð. Áåç ïðà-
âà íà ³ñíóâàííÿ. 5.45 Ä/ô
"Îëåêñàíäðà Øóëåæêî. Äîëÿ
ïðàâåäíèö³".

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,
13.50 "Ì³íÿþ æ³íêó". 15.45 Êî-
ìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå êîõàþ".
17.10 Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åí-
íå êîõàííÿ". 20.00 "Ë³ãà ñì³õó
2017". 0.00 Äðàìà "Ì³é íàéê-
ðàùèé âîðîã". 2.05 Òðèëåð "Åê-
ñòðàñåíñ". 5.35 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".
10.05, 12.25 Ò/ñ "Ìåðåæèâî
äîë³" (16+). 12.40 Ò/ñ "×åðâî-
íà êîðîëåâà". 14.50, 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
3.15 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.50
Õ/ô "Ç ïåêëà ó ïåêëî" (16+).
2.00 Õ/ô "Þäåíêðàéç, àáî
Â³÷íå êîëåñî". 4.55 "TopShop".
5.25 Õ/ô "ß êîõàþ" (16+)

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.05, 20.20 Àíòè-
çîìá³. 12.05, 13.15 Õ/ô "Ëþ-
äèíà ³ç çîëîòèì ï³ñòîëåòîì".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.05, 16.15 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.35 "Íà
òðüîõ". 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 21.25 Äèçåëü-øîó. 0.00
Õ/ô "Øïèãóí, ÿêèé êîõàâ
ìåíå". 2.15 Ôàêòè. 2.35 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.25 Õ/ô
"Ñåêðåòíèé åøåëîí"

ÑÒÁ
6.00, 18.00, 0.25 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 7.55 Õ/ô "Ìîëîäà äðó-
æèíà". 9.55 Õ/ô "Ï'ÿòà ãðóïà
êðîâ³". 17.30, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 19.50, 22.40, 1.15 "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, 5.40 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+). 15.50 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ"
23, 24 ñ. (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Ìîº íîâå æèòòÿ" 1,
2 ñ.. 23.20 ñë³äàìè ³íøîãî áà-
òàëüéîíó "Äîíáàñ". 0.00 Ò/ñ
"Ìîº íîâå æèòòÿ". 1.50 Òåëå-
ìàãàçèí. 2.20 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà. 6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Êà-
ðèáñüêå çîëîòî". 11.10 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.00, 17.30 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 14.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 14.30 Â³òàëüêà. 16.00
Ðÿò³âíèêè. 19.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 21.00 Ì/ô "Ì³ñòåð
Ï³áîä³ òà Øåðìàí". 22.30 Õ/ô
"Äæåê - ïåðåìîæåöü âåëåòí³â"
(18+). 0.00 Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà
õìàðàìè" (16+). 1.30 Õ/ô
"Â³í÷àííÿ ç³ ñìåðòþ". 2.45
Ùîäåííèêè Òåìíîãî
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Âèäàâåöü ³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ñ. Â. Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

22.01.2018 –  28.01.2018

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 26
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 14
     îäðóæèëîñÿ –

4 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 20 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Виявіть властиву вам
сумлінність і пункту�
альність, зверніть

пильну увагу на дрібниці, і вам
не прийдеться виправляти
свої помилки, їх просто не
буде. Постарайтеся менше
критикувати колег по роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Спробуйте
зосередитися на по�
точних справах. Саме
від цього буде зале�

жати ваша успішність найб�
лижчим часом. Навіть якщо
вам не занадто подобається
нинішнє місце роботи, не по�
спішайте шукати нову сферу
прикладання своїх трудових
ресурсів.

БЛИЗНЮКИ (21.05�
21.06). Прийдеться
неабияк потрудити�
ся, щоб удача вияви�
лася на вашій сто�

роні. Придивиться до "підвод�
них плинів" на роботі, щоб не
опинитися осторонь від най�
важливіших подій. Зростає
ваш авторитет на роботі та
вплив на близьких.

РАК (22.06�22.07).
Вам необхідно реали�
стично подивитися на
деякі речі та прийняти
іноді навіть не зовсім

приємні для вас рішення.
Деякі люди з вашого оточен�
ня нарешті покажуть свої
справжні обличчя.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Прагнення до само�
вдосконалення піде
вам на користь. По�
боюйтеся непра�

вильних авторитетів, поруч з
вами може опинитися чарів�
на, але порожня людина або
навіть ошуканець.

ДІВА (24.08�23.09).
Не варто витрачати
занадто багато часу
на будівництво по�
вітряних замків. На�

багато корисніше подбати
про земне. Причому можна
використовувати найрізно�
манітніші методи, у тому
числі й інтриги.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Рекомен�
дується виявити ак�
тивність і наполег�

ливість. Вас можуть пораду�
вати довгоочікувані новини.
Покладайтеся на свої сили,
але й від допомоги колег і
друзів не відмовляйтеся.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Світ оцінить
усі ваші таланти та
здатності по гідності.

Добитися визнання й поваги
вам допоможуть творче мис�
лення, коректність, терпіння
та тактовність.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Не рекомен�
дується міняти звич�
ну сферу діяльності.
Якщо ви прагнете

просунутися по службовим
сходам, намагайтеся викла�
дати свої думки гранично
ясно та коротко.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Не дозволяйте
зловживати вашою
сумлінністю. Не варто
намагатися працюва�

ти за всіх та брати на себе всю
відповідальність.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
20.02). Не бійтеся но�
вих починань, але
при цьому розмірюй�
те з реальністю свої

сили. Поринаючи в роботу, не
забувайте, що ще існують і
інші життєві сфери, які мо�
жуть зажадати від вас пиль�
ної уваги.

РИБИ (21.02�20.03).
Ви зможете довіда�
тися багато нового
від колег. На вас очікує

удача в справах, варто заду�
матися про додаткову робо�
ту, яка розширить ваші фінан�
сові можливості. Але є небез�
пека переоцінити свою зна�
чимість.

  Çàêàðïàòñüê³
ìîòèâè

ПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОМПАНІЇ
 «НОВЕ ЖИТТЯ» ТА ЇЇ ПРОДУКЦІЇ.

В останні роки спостерігається стійке погіршення здоров’я нашого насе�
лення. Вчені пов’язують цю проблему з декількома причинами: дефіцитом
життєво важливих споживчих речовин в організмі людини, погіршенням еко�
логічного середовища, стресами. Для вирішення цієї проблеми ряд ведучих
вчених світу пропонують широке застосування дієтичних добавок та викорис�
тання натуральної косметики. Дієтичні добавки компанії «Нове життя» – це
натуральні продукти рослинного походження, зокрема: фітопрепарати, ліку�
вальна та декоративна косметика, засоби особистої гігієни без лаурильсуль�
фату натрію, миючі та побутові засоби без фосфатів. Компанія використовує
розсекречені технології виробництва дієтичних добавок, які застосовувались
для підтримання здоров’я космонавтів та вищого керівництва країни. Продук�
ція компанії розповсюджується через міжнародну мережеву клубну систему
«Нове життя». Для членів клубу, як споживачів надається знижка 20%. Для
членів клубу, як дистриб’юторів � партнерів знижка 30% від продажної ціни. Під
торговою маркою «Нове життя» компанія випускає понад 230 видів продукції.
При наборі групи 25�30 чоловік компанія надсилає лікаря валеолога, який
надає послуги з тестування стану здоров’я клієнта та складає план оздоров�
лення пацієнта із застосуванням продукції компанії «Нове життя».

За більш детальною інформацією просимо звертатися до партнера ком�
панії Кобака Георгія Андрійовича за телефонами: 0500793853, 0678117535,
або 2�23�43, за адресою: м. Мукачево, вул. Духновича, 93 (готельний комп�
лекс «Інтурист», офісТОВ «Бізнес�Консалтинг»).

Купуйте УКРАЇНСЬКЕ і будьте здорові.

ÈÈÈÈÈ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Îíà:
– Òû ìåíÿ íå çàáó-

äåøü? Îí:
– Äà êàê æå ÿ òåáÿ çà-

áóäó, êîãäà çàïîìíèòü íå
ìîãó!

– Äèìîí, ñìîòðè,
Ñâåòêà èäåò.

– Äàâàé åé êðèêíåì,
÷òî îíà äóðà!

–Òâîÿ æåíà, òû è êðè-
÷è.

– Òà-à-à-ê, ïî êàêîìó
ïîâîäó ïüÿíêà?

–  Ïîêóïêó îáìûâàåì.
– Ýòî   õîðîøî.   À  ÷òî

êóïèëè-òî?
– Òðè áóòûëêè âîäêè!

– Ïî÷åìó âû ìåíÿ âñå
âðåìÿ îò÷èòûâàåòå?!

– Ìîãó è îòïåòü!

АДАМ І ЯБЛОКО
Чому дівки – ангели,

жони – босоркані? –
Думав Йоні, неборак,

дивлячи на Маню. –
Дівков бола ги ягня –

блага і невинна,
Ги дітина, ги сята,

ганьблива, обленна.
Што ся стало із жонов?
Бурчить мириґашна,
Вже ми даколи домів

вертатися страшно.
Перші роки

 уварьовала…
А як упікала!

У капурі вже на ня
з роботи чекала.

А я прийду, поцулюву,
туда+суда щипну,

Маня наллє ми сто грам,
а я Мані кліпну…

Боло то, што боло,
а типир – лем пощу.

Дриндолевеш
їм пісний,

такиїм ги мощі.
Кіби Адам сесе знав!

Кіби він міг знати!
Кіби ябко не вкусив –

 не бов бим жонатий.

Рибар ТЕТЯНА

ТОВ
“АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ  НАБІР НА
РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспор2
тних засобів категорії
С, Е.
2.Вантажники для
збору твердих побу2
тових відходів.
3.Тракторист.
4 . П р и б и р а л ь н и к
службових при2
міщень.
5.Прибиральник тери2
торії.
6.Касир
За детальною інфор�
мацією звертатися:

м. Мукачево, вул.
Тімірязєва, 78,

Тел.: 0503378371.
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Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³


