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1 ëþòîãî 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.

ТОВ  “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ  НАБІР НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ:

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

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

Тел.: 0503378371.

Öèìè  äíÿìè âèïîâíþºòü-
ñÿ 100 ðîê³â áîþ ï³ä Êðóòà-
ìè, ÿêèé óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ
íàøî¿ äåðæàâè
ÿê ñèìâîë ïàòð³-
îòèçìó òà æåð-
òîâíîñò³ ó áî-
ðîòüá³ çà íåçà-
ëåæí³ñòü Óêðà¿-
íè.

Ó öüîìó áîþ
â³éñüêó Óêðà¿-
íñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ð å ñ ï ó á ë ³ ê è ,
ÿêèì êîìàíäó-
âàâ Àâåðê³é Ãîí-
÷àðåíêî âäàëîñÿ çàâäàòè
çíà÷íèõ âòðàò ³ ñòðèìàòè íà-
ñòóï á³ëüøîâèöüêî-ðîñ³éñü-
êîãî â³éñüêà ï³ä êîìàíäóâàí-
íÿì Ìèõàéëà Ìóðàâéîâà.

Íåâìèðóùîþ ñëàâîþ ó
öüîìó áîþ ïðîñëàâèëè ñåáå
ó÷í³ Êè¿âñüêî¿ þíàöüêî¿
â³éñüêîâî¿ øêîëè ³ìåí³ Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî òà Ïî-
ì³÷íîãî ñòóäåíòñüêîãî êóðå-
íÿ ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â ç Óí³âåð-
ñèòåòó ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà,
Óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî óí³-
âåðñèòåòó, Êè¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿
Êèðèëà òà Ìåôîä³ÿ.

Îáîðîíö³ óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâíîñò³ ïðèçóïèíèëè íàñòóï
ïðåâàæàþ÷îãî â³éñüêà ïðî-
òèâíèêà ³ äàëè ìîæëèâ³ñòü
óêðà¿íñüê³é äåëåãàö³¿ óêëàñòè
Áðåñò-Ëèòîâñüêèé  ìèðíèé
äîãîâ³ð, âðÿòóâàâøè ìîëîäó
óêðà¿íñüêó Ðåñïóáë³êó.

Ï³ä Êðóòàìè ó ïîëîí äî
âîðîãà ïîòðàïèëè 27 óêðà¿-
íñüêèõ þíàê³â, ÿêèõ ñïî÷àò-
êó ï³ääàëè æîðñòîêèì êàòó-

28 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó â³äçíà÷à-
ëà ñâ³é þâ³ëåé êîëèøí³é  ïðà-
ö³âíèê âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàäè

ÃÀËÀÉ
Ãàííà Âàñèë³âíà

Øàíîâíà Ãàííî Âàñèë³âíî!
Ç íàãîäè ñëàâíîãî þâ³ëåþ –

ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà
íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ â³ä êîëåã
ç âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Õàé Âàì çàâæäè ñâ³òèòü ñîí-
öå äîáðà òà çëàãîäè, õàé äîëÿ
áóäå ïðèõèëüíîþ äî Âàñ, à Áîã
äàðóº ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ùàñëèâ³
òà äîâã³ ðîêè æèòòÿ, óñ³ëÿê³
çåìí³ ãàðàçäè.

Õàé çàëèøàºòüñÿ ìîëîäîþ
Âàøà äóøà ³ ïîâíèòüñÿ  ðàä³-
ñòþ òà òåïëîì êîæåí äåíü!

Â²ÒÀªÌÎ!Молитва за Героїв
âàííÿì, à ï³ñëÿ öüîãî ðîçñò-
ð³ëÿëè. Ó÷åíü 7-ãî êëàñó Ãðè-
ãîð³é Ï³ïñüêèé ïåðåä ðîçñòð-

³ëîì ïåðøèé ïî÷àâ ñï³âàòè
"Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà", ÿêî-
ãî ï³äòðèìàëà ðåøòà þíèõ
ãåðî¿â. Òðîõè çãîäîì âîíè
áóëè ïåðåïîõîâàí³ â Êèºâ³
á³ëÿ Àñêîëüäîâî¿ ìîãèëè, à
ïîåò Ïàâëî Òè÷èíà ïðèñâÿ-
òèâ ¿õíüîìó ãåðî¿÷íîìó ïîä-
âèãó â³ðø "Ïàì`ÿò³ òðèäöÿòè".

 29 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó â³ä Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, â³ä
íàøî¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ãðîìàäè
êîðçèíó ç êâ³òàìè áóëî ïîêëà-
äåíî äî ïàì`ÿòíîãî çíàêó
"Óñ³ì áîðöÿì çà âîëþ Óêðà¿-
íè" òà çàïàëåí³ ñâ³÷êè - ïàì`-
ÿò³, à íàñòîÿòåëü Õðàìó Óñ-
ï³ííÿ Áîãîðîäèö³ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿-
âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó îòåöü
Ñåðã³é Ïîòþê ïðî÷èòàâ ìî-
ëèòâó çà Ãåðî¿â.

Ãåðîÿì Ñëàâà!
Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-

àíàë³òè÷íèõ êîìïëåêñ³â
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ÀÂÑÒÐÀË²ÉÑÜÊ² â÷åí³  âèÿâèëè íà òîð-
ô'ÿíèêàõ ñòðîìàòîë³òè – íàéäðåâí³øó íà  ñüî-
ãîäí³ â³äîìó  ôîðìó æèòòÿ íà Çåìë³, â³ê  ÿêèõ
3, 7 ìëí. ðîê³â.

ÂÍÀÑË²ÄÎÊ  ñïîñòåðåæåíü çà ïîâåä³íêîþ
ä³òåé ôàõ³âö³  ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ä³òè íà 17
ì³ñÿöþ æèòòÿ  ðîçóì³þòü, õòî  ãîëîâíèé ó ðî-
äèí³.

76 ÏÐÎÖÅÍÒ²Â  ïîëÿê³â  ïåðåêîíàí³, ùî
óêðà¿íöÿì ìîæóòü â³äìîâèòè  ó îáñëóãîâóâàíí³
â  ðåñòîðàí³ ó Ïîëüù³ ò³ëüêè òîìó, ùî ò³ – íå
ò³º¿ íàö³îíàëüíîñò³.

ÍÀ ÎÄÍÎÌÓ ç åòàï³â  åñòàôåòè  Îë³ì-
ï³éñüêîãî âîãíÿ, ÿêèé ïðÿìóº  äî ñòîëèö³ öüî-
ãîð³÷íî¿ çèìîâî¿ Îë³ìï³àäè ó Ï³âäåíí³é Êîðå¿
ñìîëîñêèï ç ðèòóàëüíèì Îë³ìï³éñüêèì  âîã-
íåì ïåâíèé ÷àñ í³ñ ðîáîò, çìîíòîâàíèé ï³ä
ñïîðòñìåíà.

Ó ÑÒÎËÈÖ² Äàí³¿  Êîïåíãàãåí³  ç áàðà
"Êàôå 33" íåâ³äîì³ âèêðàëè êîëåêö³éíó ïëÿø-
êó  ãîð³ëêè âàðò³ñòþ 31,2 òèñÿ÷³ äîëàð³â.

ÊÈßÍÈ ï³äïèñàëè ïåòèö³þ, çã³äíî ÿêî¿ ó ñòî-
ëèö³  áóäå  çàáîðîíåíî êîðèñòóâàííÿ ³ ïðîäàæ
ïîë³åòèëåíîâèõ êóëüê³â.

Ó ËÎÍÄÎÍ²  óñòàíîâèëè âåëè÷åçíó ñêóëü-
ïòóðó ç æèðà, ùîá  â òàêèé ñïîñ³á ïðèìóñèòè
òîâñòÿê³â ïîçáóòèñÿ ëèøíüî¿ âàãè.





Âè êàæåòå – ÷àñ ìèíàº. Áîæåâ³ëüí³ - öå âè ìèíàºòå. (ªâðåéñüêà ìóäð³ñòü)Âè êàæåòå – ÷àñ ìèíàº. Áîæåâ³ëüí³ - öå âè ìèíàºòå. (ªâðåéñüêà ìóäð³ñòü)Âè êàæåòå – ÷àñ ìèíàº. Áîæåâ³ëüí³ - öå âè ìèíàºòå. (ªâðåéñüêà ìóäð³ñòü)Âè êàæåòå – ÷àñ ìèíàº. Áîæåâ³ëüí³ - öå âè ìèíàºòå. (ªâðåéñüêà ìóäð³ñòü)Âè êàæåòå – ÷àñ ìèíàº. Áîæåâ³ëüí³ - öå âè ìèíàºòå. (ªâðåéñüêà ìóäð³ñòü)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333331 ëþòîãî 2018 ð.
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ñò.

Â  Ìóêà÷åâ³ â³äáóëàñÿ óðî÷èñ-
òà çóñòð³÷ íàøèõ âîÿê³â ç³  128-
î¿ îêðåìî¿ ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿ áðè-
ãàäè, ÿêà äèñëîêóºòüñÿ íà Çà-
êàðïàòò³. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áîé-
îâîãî çàâäàííÿ â ðàéîí³ ïðîâå-
äåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-
ðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè îñîáîâèé
ñêëàä ïðîÿâèâ ñåáå ëèøå ç íàé-
êðàùî¿ ñòîðîíè, ùî ï³äòâåðä-
æóºòüñÿ ÷èñåëüíèìè â³äçíàêàìè
òà íàãîðîäàìè â³ä Óðÿäó,
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè, Ãåíå-
ðàëüíîãî øòàáó, Êîìàíäóâàííÿ
Ñóõîïóòíèõ â³éñüê òà ÎÊ “Çàõ³ä”.
Òåïåð áðèãàäà, âèêîíàâøè ñâ³é
îáîâ’ÿçîê, ïîâåðíóëàñÿ  â ïóíêò
ïîñò³éíî¿ äèñëîêàö³¿ – ð³äíå Çàêàð-
ïàòòÿ. Ïîïåðåäó â³äïî÷èíîê,
â³äíîâëåííÿ òà çëàãîäæåííÿ.

Öüîãî ðàçó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
â³òàëè ó øòàá³ áðèãàäè â Ìóêà-
÷åâ³.  Â³òàëè â³éñüêîâèõ êîìàíäó-
âà÷ â³éñüêîâîãî îá’ºäíàííÿ  îïå-
ðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ “Çàõ³ä”

В МУКАЧЕВІ УРОЧИСТО ЗУСТРІЧАЛИ
ЗАХИСНИКІВ КРАЇНИ

ãåíåðàë-ìàéîð
Î ë å ê ñ à í ä ð
Ï à â ë þ ê ,
ï³äïîëêîâíèê,
ê î ì à í ä è ð
128-¿ îêðåìî¿
ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿
áðèãàäè Ñåð-
ã³é  Ñîáêî..

Â³òàâ çàõèñ-
íèê³â é ì³ñüêèé
ãîëîâà Ìóêà-
÷åâà Àíäð³é
Áàëîãà. Ñåðåä ïðèñóòí³õ – ð³äí³,
çíàéîì³, âîëîíòåðè, ãðî-
ìàäñüê³ñòü ì³ñòà, ñâÿò³ îòö³.

Êîìàíäóâà÷ áðèãàäè çàçíà÷èâ,
ùî «ïîïðè Ì³íñüê³ óãîäè,
«ð³çäâÿí³», «õë³áí³», «øê³ëüí³» ïå-
ðåìèð’ÿ âîðîã âèïðîáîâóâàâ íàøó
ì³öü, ñèëó, íåçëàìí³ñòü äóõó ùîä-
íÿ òà ùîíî÷³. Ìè âèêîíàëè òó áîé-
îâó çàäà÷ó, ÿêà áóëà ïåðåä íàìè.
ß ïèøàþñÿ âàìè», – çâåðíóâñÿ äî
ïðèñóòí³õ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

Ñåðã³é Ñîáêî.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áàëîãà

ïðèâ³òàâ íàøèõ çàõèñíèê³â é çà-
ïåâíèâ, ùî âëàäà ì³ñòà íàäàâà-
òèìå é íàäàë³ âñåá³÷íó ï³äòðèì-
êó áðèãàä³.

Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ âøàíóâàëè
Ãåðî¿â, ÿê³ çàãèíóëè, çàõèùàþ÷è
íàøó Óêðà¿íó.

Îñîáîâèé ñêëàäó áðèãàäè áóëî
íàãîðîäæåíî â³äçíàêàìè Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè.

26 січня 2018 року, у п‘ятниицю, напередодні Міжна�
родного дня пам‘яті жертв Голокосту, у Мукачеві, біля
пам‘ятного знаку “Чоловікам, жінкам, старим та дітям,
які були жорстоко вбиті в часи фашистської окупації
тільки тому, що вони були євреями”, відбувся мітинг�
реквієм з вшанування пам‘яті жертв Голокосту.

Його учасники прийшли, щоб віддати шану жертвам
одного з найбільших та найкривавіших злочинів на�
цизму — Голокосту, щоб згадати рідних та близьких,
або зовсім незнайомих людей, які були знищені в кон�
цтаборах та гетто тільки через те, що були євреями,
щоб помолитися та запалити свічки�пам‘яті.

Серед тих шести мільйонів були і наші земляки�му�
качівці, які протягом століть жили та працювали в на�
шому місті, звеличували його своєю працею, збагачу�
вали своєю культурою та традиціями. Та настали чорні
часи людиноненависницької нацистської ідеології та
кривавого терору.У травні 1944 року з Мукачева до
одного з найбільших концентраційних таборів нацис�
тської Німеччини � Аушвіц, було відправлено більше
20 тисяч наших земляків мукачівців єврейської націо�
нальності, більшість з яких були знищені у цьому та�
борі�смерті.

Про людські страждання та людську пам‘ять, про
необхідність єднатися навколо добра та людяності,
пам‘ятати про минуле заради майбутнього говорили
у свої виступах перед присутніми секретар Мукачі�
вської міської ради Іван Маняк, керівник Мукачівської
іудейської громади Абрагаам Лейбович та керівник ве�
теранської громадської організації євреїв Мукачева
Алла Агафонова.

Молитва та запалені свічки — це і пам‘ять про людсь�
ку трагедію і заклик до живих, що подібне ніколи не
повинно повторитися.

Вічна пам‘ять загиблим !
Ми пам‘ятаємо !

Ïàì’ÿòàòè ïðî ìèíóëå,
çàðàäè — ìàéáóòíüîãî!

У МУКАЧЕВІ   РОЗПОЧИНАЮТЬ
ВАКЦИНУВАТИ МАЛЕЧУ

ВІД КОРУ
Вже від завтра вакцина бельгійського виробництва

буде в наявності в медичних закладах міста і медики
почнуть вакцинувати малечу міста. На черговій сесії
Мукачівської міської ради прийнято рішенням щодо
зміни до програми, яким буде виділено кошти з місько�
го бюджету для  послуги з вакцинації дітей. З відповід�
ною ініціативою виступив міський голова Андрій Бало�
га. За уточнення початку щеплювальної кампанії у Мука�
чеві батькам необхідно звертатись до сімейних лікарів
за місцем проживання. Вакцинуватимуть малечу без�
коштовно згідно календаря щеплень та організовані
дитячі колективи (школи, садочки) в приміщенні пол�
іклініки.

Наразі вакцина, яку медичні заклади мають отриму�
вати за кошти державного бюджету – відсутня, а терм�
іни її поставки – невідомі.  Цьогоріч її заклади не отри�
мували, тому влада міста вирішила коштом міського
бюджету вирішити цю проблему.

В подальшому, у разі не вирішення проблеми імуноп�
рофілактки на державному рівні міською владою бу�
дуть вживатися заходи щодо її вирішення з метою убез�
печення містян від керованих інфекційних захворювань.

Наразі рівень вакцинації від кору по місту становить
82,4 % серед дітей до року та 75% до 6 років. Низьким
залишається відсоток вакцинованих серед дітей стар�
ше 9 років та становить близько 45%.

З початку року в місті на кір захворіло 6 осіб.

Íà÷àëüíèêîì â³ä-
ä³ëó êóëüòóðè âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ²ðèíîþ Êàë³é
ïðîâåäåíî âèðîáíè÷ó
íàðàäó ç êåð³âíèêàìè
øê³ë åñòåòè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ì³ñòà òà ãî-
ëîâíèìè ñïåö³àë³ñòà-
ìè â³ää³ëó êóëüòóðè
ïî ïèòàííþ çàðàõóâàííÿ ä³òåé äî 1-ãî êëàñó ïî÷àòêî-
âèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ì³ñòà Ìóêà÷åâà. 

Çàçíà÷èìî, ùî ç 1 êâ³òíÿ 2018 ðîêó çàÿâè ïðî çàðà-
õóâàííÿ äî øê³ë åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ì³ñòà Ìóêà-
÷åâà ðåºñòðóâàòèìóòüñÿ ó ÖÍÀÏ³, ç ìåòîþ çàïðîâàä-
æåííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó ùîäî ïðèéîìó ä³òåé äî ìèñ-
òåöüêèõ çàêëàä³â.

Äåòàëüí³øå ç Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê çàðàõóâàí-
íÿ ä³òåé äî 1-ãî êëàñó ïî÷àòêîâèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ìè-
ñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (øê³ë åñòåòè÷íîãî âè-
õîâàííÿ) ì³ñòà Ìóêà÷åâà ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô-
³ö³éíîìó ñàéò³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ðîçä³ë³
Êóëüòóðà/Íîðìàòèâíà áàçà 

Ç 1 êâ³òíÿ çàÿâè ïðî çàðàõóâàííÿ äî
øê³ë åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ì³ñòà

Ìóêà÷åâà ðåºñòðóâàòèìóòüñÿ ó ÖÍÀÏ³

Òàêó äîïîìîãó ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é îòðè-
ìóþòü ç ê³íöÿ ìèíóëîãî ðîêó. Ï³ñëÿ çóñòð³÷³
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìóêà÷åâà Àíäð³ÿ Áàëîãè ç
ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³
îï³êóþòüñÿ ïðîáëåìàìè ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é ç ÷èñëà âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â òà ìè-
ðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó òà ñó÷àñíèõ çàõèñ-
íèê³â íàøî¿ êðà¿íè áóëî âíåñåíî çì³íè äî ïðî-
ãðàìè «Äîäàòêîâîãî ñîö³àëüíî-ìåäè÷íîãî
çàõèñòó ìóêà÷³âö³â» ³ ïåðåäáà÷åíî âèäàòêè ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ðåìîíò æèòëà  äëÿ ó÷àñ-
íèê³â áîéîâèõ ä³é.

Ó ñ³÷í³ ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè
êîøòîì ïðîãðà-
ìè 10 ðîäèí
ó÷àñíèê³â áîéî-
âèõ ä³é îòðèìà-
þòü ïî 10 òèñÿ÷
ãðèâåíü íà ðå-
ìîíò æèòëà.

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÂËÀÄÀ ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈÌÅ
Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ ÁÎÉÎÂÈÕ Ä²É

Ç ÐÅÌÎÍÒÎÌ ÆÈÒËÀ



Ðîçóìíà äðóæèíà íå çàïèòóº, ÷îãî ÷îëîâ³ê õî÷å. Âîíà çíàº. (Â. Øâåáåëü)Ðîçóìíà äðóæèíà íå çàïèòóº, ÷îãî ÷îëîâ³ê õî÷å. Âîíà çíàº. (Â. Øâåáåëü)Ðîçóìíà äðóæèíà íå çàïèòóº, ÷îãî ÷îëîâ³ê õî÷å. Âîíà çíàº. (Â. Øâåáåëü)Ðîçóìíà äðóæèíà íå çàïèòóº, ÷îãî ÷îëîâ³ê õî÷å. Âîíà çíàº. (Â. Øâåáåëü)Ðîçóìíà äðóæèíà íå çàïèòóº, ÷îãî ÷îëîâ³ê õî÷å. Âîíà çíàº. (Â. Øâåáåëü) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 1 ëþòîãî 2018 ð.
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Çàâòðà â êîë³ ð³äíèõ ³ äðóç³â ñâÿòêóº
Äåíü íàðîäæåííÿ  Îëåêñàíäð
Âàñèëüîâè÷ ÑÓÕÀÍ – íàø
êîëåãà, Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì. Ìó-
êà÷åâà, âñ³ìà øàíîâàíà íå ëèøå â ì³ñò³
³  ðàéîí³, à é äàëåêî çà ìåæàìè Çàêàðïàòòÿ ëþäèíà.

Øèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî Âàñ, øàíîâíèé Îëåêñàíäðå Âà-
ñèëüîâè÷ó! Ðàäî  ðîçä³ëÿºìî ç Âàìè Âàøå ñâ³òëå ³ õâèëþþ÷å
ñâÿòî. Âàñ ñïðàâåäëèâî ââàæàþòü ëèöàðåì äóõó – çà Âàøó ÷î-
ëîâ³÷ó ³ ãðîìàäÿíñüêó  ìóæí³ñòü, ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ ñïîðòó,
çà Âàø  íåïîõèòíèé îïòèì³çì ³ ñèëó âîë³. Âàøå æèòòÿ ³ ãðî-
ìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ìîæóòü ñïîâíà ñëóæèòè ïðèêëàäîì äëÿ ìî-
ëîä³ ³ îòî÷óþ÷èõ Âàñ ëþäåé. Ìè ãîðäèìîñÿ, ùî Âè ñâî¿ì  ùî-
äåííèì ãðîìàäÿíñüêèì  ïîäâèãîì  ïðèìíîæóºòå  àâòîðèòåò
íàøî¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì³ñòà.  Äîáðà
Âàì ³ ùàñòÿ ùå íà áàãàòî-áàãàòî ðîê³â.

 Â³ä ³ìåí³ êîëåã ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì Ìóêà÷åâà ª. ÔÅÄ²Â.

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀÉÊÐÀÙ²
ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß

ÄÎÁÐÀ ² ÙÀÑÒß
 ÍÀ ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ! 3² 100-Ð²×ÍÈÌ

ÞÂ²ËÅªÌ!

3 ëþòîãî ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é ïðåêðàñíèé
æèòòºâèé þâ³ëåé ç Äíÿ íàðîäæåííÿ  ÷àð³â-
íà, òàëàíîâèòà  æ³íêà - çàâ³äóâà÷ Ìóêà÷³âñü-
êîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 25

ÃÀËÀÉ
Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà!

Øàíîâíà Íàòàë³º Ìèõàéë³âíî!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà ïîáàæàí-

íÿ ç íàãîäè Âàøîãî þâ³ëåþ!
Áàæàºìî  Âàì  ì³öíîãî  çäîðîâ'ÿ,  ùàñòÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãî-

ïîëó÷÷ÿ, îïòèì³çìó,  ïîñì³øîê ôîðòóíè. À ùå áàäüîðîñò³
äóõó, ñòàá³ëüíîñò³, ïîçèòèâó, ÿñêðàâèõ ïîä³é, íåçàáóòí³õ âðà-
æåíü ³ ò³ëüêè ùàñëèâèõ âèïàäê³â!

Íåõàé ðàä³ñòü, âåñåëîù³, ãàðíèé íàñòð³é, óâàãà ð³äíèõ, áëèçü-
êèõ, êîëåã ³ äðóç³â ñóïðîâîäæóþòü Âàñ íå ò³ëüêè â öå ñâÿòî, à
êîæíîãî äíÿ!

Õàé  çàâæäè âäàºòüñÿ âò³ëèòè â æèòòÿ âñ³ Âàø³ çàäóìè òà ³äå¿,
à íåïðîñòà ðîáîòà ïðèíîñèòü ò³ëüêè çàäîâîëåííÿ ³ òâîð÷³ ïå-
ðåìîãè! Íàñíàãè òà óñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â,  äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ë³ò íà
ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Õàé â äîì³ áóäå ïîâíà ÷àøà/ Äîñòàòêó, ðàäîñò³, äîáðà!
Ùîá äîëÿ âèïàëà íàéêðàùà,/ Æèòòÿ ùàñëèâå ïðèíåñëà!

 Ç ïîâàãîþ Êàòåðèíà Êðèø³íåöü-Àíäÿëîø³é, íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Õðèñòèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ

Ç ÏÎÂÀÆÍÈÌ  ÞÂ²ËÅªÌ
ïðàö³âíèêà øêîëè

ÃÓÍßÐÓ
 ²âàíà  Ìèõàéëîâè÷à

Õàé ùàñòÿ òà ìèð ç³ãð³âàþòü îñåëþ
² ãðàº çäîðîâ'ÿ, ÿê äîáðå âèíî.
Áóäüòå çàâæäè ùàñëèâèé ³ âåñåëèé,
Æèòòÿ áåðåæ³òü, áî ºäèíå âîíî.
Íåõàé Âàì çàâæäè âñì³õàºòüñÿ äîëÿ,
Íåñóòü ò³ëüêè ðàä³ñòü ç ñîáîþ ðîêè,
Õàé ùàñòÿ é çäîðîâ'ÿ íå çðàäÿòü í³êîëè,
Çáóäóòüñÿ ìð³¿, áàæàííÿ, äóìêè.
Ùîá ïðîë³ñêîì í³æíèì æèòòÿ

Âàøå êâ³òëî,
Âåñíîþ áóÿëà äóø³ äîáðîòà.
Ëþáîâ³, äîáðà òà ÷èñòîãî íåáà,
Ïîâàãè, ïîøàíè é ëþäñüêîãî òåïëà.

Ç ïîâàãîþ ïåäàãîã³÷íèé òà
ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò Ìóêà÷³âñüêî¿

ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 16

5 ëþòîãî çóñòð³÷àº
ñâ³é ïîëóäåíü â³êó,
50-ð³÷íèé þâ³ëåé

ÔÐÅ×ÊÀ
Âàñèëü

Àíòîíîâè÷
Òîá³ ñüîãîäí³, ð³äíèé,

ï'ÿòäåñÿò.
²ç âäÿ÷í³ñòþ ìè õî÷åìî â³òàòè
Òåáå çà ìóäð³ñòü áàòüê³âñüêèõ ïîðàä,
Çà âì³ííÿ âñ³ì çàâæäè äîïîìàãàòè,
Çà ïðèêëàä ÷îëîâ³êà é ñ³ì'ÿíèíà
² çà ìîãóòí³ ðóêè çîëîò³.
Íåõàé Ãîñïîäü ïîøëå òîá³

 áëàãîñëîâåííÿ,
Íåõàé çäîðîâ'ÿ é ñèë äàðóþòü âñ³ ñâÿò³.

Ëþáëÿ÷à òåáå äðóæèíà
òà ñ³ì’¿  Ïåòåëèöüê³, Ëîçàí, Ñåãåä³, Êåøåëÿ

Ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ ÄÍÅÌ
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

Ó ï'ÿòíèöþ, 2 ëþòîãî, íà æèòòºâî-
ìó êàëåíäàð³ ìåøêàíêè Ìóêà÷åâà

ÀÍÀÑÒÀÑ²¯  ²ÂÀÍ²ÂÍÈ
ÏÎ×ÈË

â³êîïîìíà äàòà – 100 ðîê³â â³ä Äíÿ íà-
ðîäæåííÿ. Áëèçüê³ ðîäè÷³, ÷èñëåíí³
çíàéîì³ â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàþòü þâ-
³ëÿðö³ çäîðîâ'ÿ,
ðîäèííîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ ³ çëà-
ãîäè, ìèðíîãî
íåáà ³ Áîæî¿
áëàãîäàò³.

«Варишська палачінта» – це фестиваль�яр�
марок з нагоди проводів зими та початку вес�
ни. В його рамках учасники пектимуть палачі�
нти (млинці) з різними начинками та соусами.

Також на фестивалі пригощатимуть гостей
медом, сирами, вином. Готуються виступи
творчих колективів, змагання, вікторини, ес�
тафети і марафон на випікання млинців.

Також в рамках фестивалю будуть представ�
лені закарпатська випічка домашня: кіфлики,
баники, гомбовці, кьортош колач, шош�перец
та інше; продукція місцевих кондитерів та шо�
колат’є. Всіма цими кондитерськими скарба�
ми можна буде поласувати з фінджою запаш�
ної кави.

Фестиваль проходитиме 17�18 лютого в
міському парку «Перемога».

В Мукачеві 17�18 лютого
пройде фест

«Варишська палачінта»

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
 ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради  оголошує  конкурс
на  заміщення  вакантної  посади:

� Головного спеціаліста відділу інформаційно�аналітичних комплексів.
� Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння украї�

нською мовою, повна вища освіта відповідного професійного спрямуван�
ня за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж робо�
ти  в органах місцевого самоврядування, державній службі не менше 1
року, або стаж роботи у сфері інформаційно�аналітичної діяльності не
менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
�заяву про участь у конкурсі ;
�особову картку форми П�2 ДС з відповідними додатками, автобіогра�

фію;
�копії документів: про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, при�

своєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
�копію документа, який посвідчує особу;
�копію військового квитка (для військовослужбовців або військво�

зобов’язаних);
�електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (згідно Закону
України “Про запобігання корупції”), за встановленою формою, що виз�
начається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі
– НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб�сайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб�сайту у па�
перовому вигляді. Е�декларація заповнюється власноруч за допомогою
власного електронного цифрового підпису (ЕЦП).

�довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
�дві фотокартки розміром 4 Х 6 см.
Особи  можуть  подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї

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

  Документи для участі у конкурсному відборі приймаються   протягом
30 календарних днів з дня опублікування в газеті “Мукачево”  за адресою:
м.Мукачево пл. Духновича, 2,  каб.№ 34.

Відтепер малята дошкільного закла�
ду матимуть змогу покращити своє здо�
ров’я. В спелеокімнатах проводитимуть
профілактику застудних захворювань.

Фінансується проект коштом програ�
ми екологічної освіти дітей.

Нагадаємо, що в садочках Мукачева,
окрім соляних та фізіотерапевтичних
кімнат також встановлюють «доріжки
здоров’я» з профілактики плоскосто�
пості та сколіозу у дітей.

Дошкільнятам, що часто хворіють на
ГРВІ, лор�паталогію, мають перенесені
гострі бронхіти і пневмонії, особливо
показана галотерапія. Також це ефек�
тивна профілактика та лікування алергії.
Процедури соляної терапії в осінньо�
весняний період з профілактичною ме�
тою дозволяють знизити захворю�
ваність на ГРВІ та грип.

Ó Ìóêà÷³âñüêîìó ÍÂÊ ¹ 6
îáëàøòóâàëè ñîëÿíó ê³ìíàòó

ОГОЛОШЕННЯ
Товариство з обмеженою відповідаль�

ністю “Русинія” має намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин
в атмосферу від стаціонарних джерел
для заводу “Закарпатська будівельна
кераміка”, що знаходиться за адресою:
Закарпатська обл., Мукачівський р�н, с.
Іванівці, вул. Миру, 114. Всі заяви, скарги
та пропозиції від громадян чи грома�
дянських організацій приймаються Му�
качівською РДА за адресою: м. Мукаче�
во, вул. Штефана Августина, 21.

2-ãî ëþòîãî â³äçíà÷àº ñâ³é
þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ
äóæå ìèëà, ùèðà ³ ÷àð³âíà
æ³íêà

 ÃÎËÎÂÊÎ
Îëüãà Ìèêîëà¿âíà.

Øëåìî øàíîâí³é þâ³ëÿðö³
ñâî¿ íàéòåïë³ø³ â³òàííÿ ³ íàé-
ùèð³ø³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ³ ñ³ìåéíîãî  ùàñòÿ, Áîæî¿
ëàñêè íà äîâã³-äîâã³ ë³òà.

Õàé öâ³òå ³ íå â'ÿíå
²ç ðîêàìè äîëÿ,
Õàé ùàñëèâèé â³ê çîçóëÿ íàêóº:
Â³ä çåìåëüêè – ñèëè,
Â³ä âîäè çäîðîâ’ÿ,
² äîáðà â³ä Ñîíöÿ
Õàé Ãîñïîäü äàº!

Ç ëþáîâ’þ ðîäèíà Ñàâ÷óê.



Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Á. Àâåðáàõ).Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Á. Àâåðáàõ).Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Á. Àâåðáàõ).Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Á. Àâåðáàõ).Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Á. Àâåðáàõ).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555551 ëþòîãî 2018 ð.
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ñò.

На кожній людині є відбиток
історії. Одних він обпалює гаря�
чим і яскравим світлом, на
інших – ледь помітний, але існує
він у всіх. Історія навколо нас
бурхливо кипить і палає вели�
чезною ватрою життя, а кожен
із нас додає до неї полум’я і

Â²Í ËÞÁÈÂ ÓÊÐÀ¯ÍÓ
² ÑÂßÒÎ Â²ÐÈÂ Ó ÏÅÐÅÌÎÃÓ

“Ìè âî¿íè. Íå ëåäàð³. Íå ëåæí³.
² íàøå ä³ëî ïðàâåäíå é ñâÿòå.
Áî õòî çà ùî, à ìè çà íåçàëåæí³ñòü.
Îòîæ íàì òàê ³ âàæêî ÷åðåç òå.”
                                  Ë³íà ÊÎÑÒÅÍÊÎ

підкидає хмиз. Різниця лише в
тому, що людина робить це в
залежності від об’єктивних
причин, в міру своїх можливос�
тей, бажання, статусу і насна�
ги…

Олег Сидор (позивний „Скіф”)
народився у м. Мукачеві у
простій українській робітничій
родині 15 березня 1977 року.
Його молоді батьки працюва�
ли на потужному в той час му�
качівському комбінаті „Будін�
дустрія”. Мати, Юлія, була
кранівницею, а батько, Мико�
ла – бригадиром ремонтної
бригади. Таких робітничих ро�
дин в Мукачеві були тисячі. Ха�
рактер та моральні якості Оле�
га як людини і особистості
формувалися на зламі історич�
них епох і радикальних змін.

У 1991 році закінчилося існу�
вання Радянського Союзу як
великої тоталітарної держави.
Розпочався парад суверені�
тетів колишніх республік СРСР.
Україна з’явилася на світовій
політичній арені як соборна,
суверенна і демократична дер�
жава. І хоч 25 років тому про
розпад СРСР сумувала
більшість громадян України,
українців�патріотів охопила
ейфорія вільного життя та віри
у безхмарні обрії  майбутньо�
го.

В старших класах середньої
школи Олег захопився історією
України. Його цікавило все:
бойові походи війська Київсь�
ких князів і запорізьких геть�
манів, визвольні змагання
часів УНР та боротьба січових
стрільців Карпатської України.
Тож юнаку були глибоко до душі
українські національні традиції
та державні символи.

Історія розпорядилася так,
що йому не довелося співати:
„Союз нерушимый республик
свободных…” А мелодія і сло�
ва державного гімну України,
синьо�жовті кольори держав�
ного прапору з юних літ викли�
кали у нього гордість за звитя�
ги українців у боротьбі за влас�
ну незалежність, радість і за�
хоплення від перемог українсь�
ких спортсменів на міжнарод�
них змаганнях.

В середині 90�х родина пе�
реїхала в село Кендерешів, що
на Мукачівщині. Там Олега зна�
ли як веселого, життєрадісно�
го, безвідмовного, доброзичли�
вого, справедливого і безком�
промісного. Він змалечку гар�
тував себе фізично. Любив
гімнастичні снаряди, штангу,

гантелі. Мав фантастичний
слух. Не озброєний жодними
технічними приладами, лише
по звуку, міг визначити
відстань до будь�якого пред�
мета: машини, церковного
дзвону, локомотива, заводської
сирени тощо. Хлопець був над�

звичайно спритним. Роботу,
яку розпочинав, обов’язково
доводив до логічного завер�
шення. Чудово грав на гітарі,
співав, був душею компанії.

Патріотом, люблячим Украї�
ну, її історію та рідний край,
його виховала мати і вирости�
ла закарпатська „срібна зем�
ля”. Як справжній патріот, Олег
не мав жодних сумнівів щодо
проходження строкової
військової служби у лавах мо�
лодих Збройних Сил України.
Марив службою в повітряному
десанті. Фанатично наполег�
ливо готував себе до цього мо�
рально і фізично. Широкопле�
чий красень, спортивний і
кмітливий,  в частинах інших
видів і родів військ він себе про�
сто не бачив. І його мрії збу�
лись. У 1995 році Олег прибув
для виконання свого конститу�
ційного обов’язку в розвіду�
вальну роту 6�ї окремої аеро�
мобільної бригади в м.Хирів, що
на Львівщині. Це була непрос�
та, але почесна служба в бла�
китному береті в одному із кра�
щих з’єднань української армії.
До речі, саме тоді, за доскона�
ле знання історії, його назвали
„Скіфом”. Так гартувався ста�
левий характер молодого чоло�
віка…

Після звільнення з армії він,
як і багато його ровесників,
працював за кордоном. Не цу�
рався жодної роботи, був хоро�
шим сім’янином та люблячим
батьком. Знав п’ять іноземних
мов: англійську, німецьку,
польську, угорську та чеську.
При цьому був впевнений, що
вчитися потрібно усе життя.

У січні 2014 року Олег виру�
шив на Майдан Незалежності
до Києва, залишивши роботу в
Польщі, і взяв активну участь у
Революції Гідності. Входив до
складу Закарпатського підроз�
ділу 7�ї  сотні Самооборони
Майдану. Тетяна Дюрдь, яка
активно займається волон�
терською діяльністю, і добре
знала „Скіфа”, пише:

– „Олег, як і я, вийшов на
Майдан не за євроінтеграцію,
а за людей. Його глибоко обу�
рювало те, що в нашій країні
„Беркут” б’є студентів, що
приймаються несправедливі
закони”.

В подальшому „Скіф” очолив
ним же створений підрозділ –
групу швидкого реагування
„Яструби” у складі 8�ї афгансь�
кої сотні. Він був учасником всіх
зіткнень у Києві: на Майдані, на

Грушевського, на Хрещатику
при штурмі Українського дому,
на Інститутській. А 18 лютого
2014 року в Маріїнському пар�
ку та прилеглих вулицях він ра�
зом зі своїм підрозділом, озб�
роєним дерев’яними кийками
та щитами, виводив з�під

обстрілів людей, забезпечував
їх захист, виявляв диверсантів.

Небалакучий в повсякденно�
му житті, дещо суворий і різкий,
він впевнено керував людьми
під час зіткнень. „Скіф” учив їх
усьому: обороні, боротьбі з
„тітушками”, протистоянню
силовикам, захисту від світло�
шумових гранат. Він був одним
із трьох, хто на Інститутській, в
білому маскувальному халаті,
стояв до останнього біля Жов�
тневого палацу, стримуючи
відчайдушно всіма підручними
засобами „беркутівців”, у т.ч. і
БТР з водометом, який обли�
вав бензином людей. Вночі ра�
зом з двома бійцями до остан�
нього тримав оборону на Інсти�
тутській. Там він отримав пер�
ше поранення від гранати, чис�
ленні опіки обличчя і тіла. Зму�
шений був покинути позицію
лише тоді, коли зі сцени Май�
дану закричали:

– „Хлопці в білих камуфля�
жах, спускайтеся, ви там
самі…”.

Від госпіталізації, до речі,
Олег тоді відмовився… За осо�
бисту мужність і відвагу, про�
явлені „Скіфом” під час рево�
люційних подій на Майдані, він
був нагороджений медаллю
„Захисникам України”. Це була
перша медаль Олега.

Після перемоги Революції
Гідності, постало питання, хто
із майданівців піде у зону АТО?
„Скіф” був у числі перших. Він
зі своїми друзями та побрати�
мами пішов добровольцем на
схід України тому, що там
потрібні були свіжі сили. Олег
брав участь майже у всіх бит�
вах на Луганщині за свободу та
незалежність України. Разом зі
своїм підрозділом у складі ба�
тальйону „Айдар”, визволив
більше десятка населенних
пунктів. Серед них: Лутугине,
Хрящувате, Георгіївка, Бахму�
тівка, Щастя, Металіст.

Бій за Новосвітлівку в серпні
2014року тривав запеклих 14
днів;11 з них бійці воювали в
повному оточенні. Пізніше
хлопці розповідали, що там, у
Новосвітлівці, їх врятував
„Скіф”.

– „Якщо б не він, нас би там
розстріляли,”– говорили побра�
тими.

Під час бою у Олега було ро�
зірвано бронежилет, але він не
припиняв відстрілюватися. В
останній момент він прийняв
рішення йти у прорив. Це був
ризик, але „Скіф” усе розраху�

вав. До речі, в цьому бою він був
вдруге поранений п ід час
обстрілів „Градом” з фосфор�
ним ураженням тіла, внаслідок
використання сепаратистами
заборонених міжнародними
конвенціями снарядів. „Скіф”
нікому про це не сказав. Хоч не�

озброєним оком було видно,
що він часто кашляє і морщить�
ся від болю.

Коротке  медичне обстежен�
ня показало, що у Олега в го�
лові – металева частинка від
бойового снаряду. Від операції
він відмовився. Попри всі на�
полягання та рекомендації
лікарів і близьких людей щодо
реабілітації після поранень,
відповідав одне і теж:

– „Це ж мінімум на півроку
вийти з ладу. А бути пліч�о�пліч
з хлопцями потрібно зараз.
Зрозумійте, вони там гинуть”.

І знову поїхав на фронт. Олег
неодноразово рятував своїх
бійців від вірної загибелі у без�
вихідних ситуаціях.

– „Коли „Скіф” поряд, нам
немає чого боятися, – говори�
ли хлопці. – Він усе знає і зав�
жди все організує”.

Олег виводив із найзапеклі�
ших боїв свій підрозділ прак�
тично без втрат. Він піклувався
про кожного з бійців, думав, в
першу чергу, про життя своїх
підлеглих. За це користувався
великим авторитетом та пова�
гою серед них. Тетяна Дюрдь
пригадує, що „Скіф” щойно
прибувши на схід, забив триво�
гу з приводу того, що бійці його
підрозділу не забезпечені еле�
ментарним. Не було ні броне�
жилетів, ні шоломів, ні взуття,
ні спальних мішків. Коли бійцям
доставляли  волонтерську до�
помогу, він щиро радів цьому:

– „Оце мої хлопці будуть одяг�
нені!”.

І відразу ж розпочав роздава�
ти „броніки”.

– „Якщо мені не вистачить,
не страшно, � сказав. � Я обій�
дусь”…

Вночі  9 січня 2015 року  Оле�
га  не стало. Батальйон „Ай�
дар”, Закарпаття і Україна по�
несли непоправну втрату. Доб�
роволець, відданий патріот Ук�
раїни, справжній воїн, актив�
ний учасник Революції Гідності
загинув від кулі ворожого ди�
версанта.

Відважного героя вшанували
на Майдані Незалежності у
Києві. Пригадую день, коли
Олега ховали у селі, де сьо�
годні живуть його мама і брат.
Проводжали в останню путь
бійця, українського патріота,
просто хорошу людину. Деталі
цього дня ніколи не зітруться з
пам’яті. Гіркий плач і горе
рідних, червоні від сліз очі во�
лонтерок і побратимів з „Айда�
ру”, скорботні  обличчя  меш�

Олександр КУМЕЧКО,
заступник директора ДПТНЗ

„Мукачівський професійний аг�
рарний ліцей ім. М.Данканича”
з виховної роботи

канців  села… Кожному присут�
ньому було зрозуміло, що будь�
кого так не ховають. Всім се�
лом. Патріот, захисник Украї�
ни, ще зовсім молодим, пішов
із життя. У 37 років…

Стара народна мудрість гла�
сить: за своє життя чоловік по�

винен побудувати  будинок,  по�
садити дерево та виростити
сина. Попри своє коротке жит�
тя, Олег майже все це встиг. Він
навіть своїми руками встиг по�
будувати двоповерхову хату. Не
встиг лише пожити в ній. Як і не
встиг пожити взагалі. Таким був
Олег Сидор  – “Скіф”.

Громадська відзнака „За
участь у визвольній боротьбі”,
„Хрест мужності” від „Всеукраї�
нського фронту визвольної бо�
ротьби”, церковна нагорода –
медаль „За жертовність і лю�
бов до України”, орден Украї�
нського козацтва „Лицар Украї�
ни”, Меморіальна дошка на
будинку по вул. І.Франка у м.
Мукачеві, де народився і провів
своє дитинство Олег, Грамота
учаснику бойових дій від бла�
годійного фонду „Спілка ма�
тері миру”... Сумно і боляче.
Тому, що все це вже посмерт�
но.

Багато з його майданівських
побратимів�бійців по сьо�
годнішній день продовжують
боротися в зоні АТО за свободу
нашої країни, а деякі Герої, як і
„Скіф”, уже спочивають з ми�
ром.

Історія розставить усе на
свої місця, розсудить і оцінить
кожного. Без сумніву, такий час
прийде. Тих, хто сьогодні гине,
захищаючи рідну землю від те�
рористів, диверсантів і бан�
дитських формувань, що запо�
лонили південний схід України,
політикани і російські псевдо�
журналісти чомусь називають
фашистами, карателями і на�
цистами. Вони розповідають
про загибель українських
військових, поливаючи їх пото�
ками бруду, цинічно й безкар�
но перекручують факти й істи�
ну, міняючи місцями захис�
ників і нападників, повторно
розстрілюючи героїв країни
словом „найманці”. При цьому
озброєних новітніми зразками
російської зброї („Градами”,
„Ураганами”, „Смерчами”, „Бу�
ками”)  диверсантів і погром�
ників вони чомусь іменують
„мирними протестувальника�
ми”, „обуреними колишніми
трактористами та шахтаря�
ми”.

Але кожному воздасться…
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Сучасне сільськогоспо�
дарське виробництво потре�
бує не лише набору ґрунто�
обробних машин, палива, як�
існого посівного матеріалу,
мінеральних та органічних
добрив, а й пестицидів. Зви�
чайно, кожен з нас хотів би
мати екологічно чисті продук�
ти. Та поміркуймо, чи здатне
суспільство прогодувати
себе, якщо не буде захищати
урожай сільськогосподарсь�
ких культур від шкідливих
організмів? На жаль,
відповідь негативна. Сьо�
годні людство вже не може
обійтися без використання
пестицидів. Багаторічна
практика засвідчила в цілому
їхнє безпечне використання
за умови чіткого дотримання
регламентів. З інформаційних
джерел відомо, що найбільше
пестицидів застосовують
Японія та Голландія, і саме в
цих країнах найдовша на пла�
неті тривалість життя .

Дефіциту засобів захисту
рослин в Україні сьогодні
немає. Ми звикли, що кожно�
го року з’являються нові,
більш сучасні препарати,
удосконалюються формули
та додаються складові ком�
поненти до існуючих. Зазви�
чай пропозиція перевищує
попит. Для забезпечення по�
треб сільського господар�
ства в пестицидах на ринку діє
багато учасників – як вироб�
ників, так і дистриб’юторів:
потужних організацій та

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÔÀËÜÑÈÔ²ÊÎÂÀÍÈÕ ÏÅÑÒÈÖÈÄ²Â.
ÍÅ ÂÑÅ ÒÅ ÇÎËÎÒÎ, ÙÎ ÁËÈÙÈÒÜ!

дрібних постачаль�
ників. Хімічні препа�
рати, що широко за�
стосовуються в агро�
виробництві, до пев�
ної міри можна на�
звати хімічною
зброєю. Маємо розу�
міти: виробництво
оригінальних про�
дуктів  — складний
виробничий процес,
пов’язаний з суворим
дотриманням фірмо�
вої технології, забез�
печенням необхідних режимів
і рецептури.

 Оригінальний препарат –
це складний продукт, який
створюється на основі комп�
лексу хімічних сполук, а не
лише діючих речовин. Це – і
розчинники, і поверхнево�ак�
тивні речовини для кращої
фіксації та проникнення в рос�
лини, і антидоти для змен�
шення токсичного впливу на
культурну рослину, і Ph–регу�
лятори робочого розчину, і
стабілізатори, і полімери з
емульгаторами та інші, що
дають змогу максимально
реалізувати можливості пре�
парату.

 Проте, кризові явища в еко�
номіці часто штовхають ви�
робника до «дешевих»
рішень. Багато виробників,
фермерів, дачників через
«економію» коштів вдаються
до придбання підробок.

Ми повинні були б уже на�
вчитися і знати, що дешевше

згодом обертається ще до�
рожчим, зводячи нанівець
саму ідею захисту. Дія та
вплив діючих речовин препа�
ратів на довкілля та здоров’я
людей більш�менш відомі і
можуть бути прогнозовані,
проте дія побічних продуктів
синтезу є «котом у мішку».
Саме очищення від цих про�
дуктів є дуже дорогою складо�
вою процесу виготовлення
препарату.

Дешева пропозиція – це
практично технічний неочи�
щений продукт. Існує мудрий
вислів: «Дешеві продукти не
Ви купуєте, а вони купують Вас
за безцінь». Треба пам’ятати,
що за економією в придбанні
високоякісних засобів захис�
ту рослин стоїть загроза жит�
тю та здоров’ю як  працівників
сільськогосподарського ви�
робництва, так і споживачів.
Адже використання  фальси�
фікатів  створює  біологічну,
харчову, екологічну, фінансо�

ву та соціально�
економічну  не�
безпеки.

Дорого коштує
не інформація, а
її відсутність. За�
с т о с у в а н н я
підробок і різно�
го роду фальси�
фікатів може
обернутися при�
гніченням культу�
ри – недобором
урожаю чи недо�
статньою ефек�

тивністю . А це — недоотри�
мані кошти або додаткові вит�
рати. Та головне те, що
підробки можуть зробити
землю «безплідною», а  здо�
ров’я втраченим. Чи  варто
тепер говорити про «еконо�
мію»?

Ще один спосіб порушення
— нелегальна розфасовка на�
явних препаратів. Правопо�
рушники купують агрохіміка�
ти у великих упаковках, при�
значених для професійного
використання, і розфасову�
ють їх у дрібні упаковки, неза�
конно маркуючи знаками
відомих виробників, пере�
продаючи власникам приса�
дибних ділянок. Нерідко шах�
раї змішують автентичні пре�
парати з різноманітними на�
повнювачами, що впливає як
на ефективність засобу, так і
на його безпеку. Правопо�
рушники, використовуючи
досягнення поліграфічної га�
лузі друкують етикетки, май�

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêðàäè «Ìóêà÷åâî-
ïðîåêò» ðîçðîáëÿº ïðî-
åêò ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðò-
êîìïëåêñó ÄÞÑØ.
Çã³äíî òåõí³÷íîãî îá-
ñòåæåííÿ îá’ºêòó
áóä³âë³ òà ÷àø³ áàñåéíó
ïîòðåáóþòü ðåêîíñò-
ðóêö³¿ òà ï³äñèëåííÿ íå-
ñó÷èõ êîíñòðóêö³é.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷å-
íî äåìîíòàæ ñïîðóä, ÿê³
íå ï³äëÿãàþòü â³äíîâëåí-
íþ. ²ñíóþ÷ó ÷àñòèíó
áàñåéíó ïðîïîíóºòüñÿ
ðîçä³ëèòè íà äâ³ ÷àø³
ðîçì³ðîì 15 íà 14 ìåòð³â
äëÿ òåðìàëüíî¿ âîäè òà
ðîçì³ðîì 15 íà 25 ìåòð³â
– äëÿ ïð³ñíî¿. Â³äíîâëåí-
íÿ ÷àø³ áóäå âèêîíóâà-
òèñÿ ìîíîë³òíèìè çàë³-
çîáåòîííèì êîíñòðóêö³ÿ-
ìè. Ì³æ áàñåéíàìè áóäå
îáëàøòîâàíî ï³äâàëüíå
ïðèì³ùåííÿ íàñîñíî¿
ñòàíö³¿. Â òåðìàëüíîìó

В Мукачеві фахівці розробляють проект
реконструкції ДЮСШ

áàñåéí³ âñòàíîâëÿòü
ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ ïî ïå-
ðèìåòðó òà â öåíòð³
÷àø³, ÿê³ áóäóòü îñâ³ò-
ëþâàòèñÿ ó âå÷³ðí³é ÷àñ.
Ãëèáèíà áàñåéíó ç
ïð³ñíîþ âîäîþ ñòàíîâè-
òèìå â³ä 2 äî 3 ìåòð³â,
òåðìàëüíîãî – ìåòð. Ïî
ïåðèìåòðó áàñåéí³â ïðî-
ïîíóºòüñÿ îáëàøòóâàòè
ãóìîâå ïîêðèòòÿ, îñê³ëü-
êè âîíî áåçïå÷íå òà çíî-
ñîñò³éêå, – ä³ëèòüñÿ ïëà-
íàìè äèðåêòîð ÊÏ «Ìó-
êà÷åâîïðîåêò» ²âàí ×å-
ðåïàíÿ.

Òàêîæ ïðîåêòîì ïå-
ðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî
àäì³íêîðïóñó, â ÿêîìó
áóäå õîë, ðåöåïö³ÿ, êîðè-
äîð, êàá³íåò ë³êàðÿ, ðîç-
äÿãàëüí³, äóøîâ³, ñàíâóç-
ëè, êîòåëüíÿ, ãîñïî-
äàðñüê³ ïðèì³ùåííÿ, êî-
ìîðà. Çàãàëüíà ïëîùà
àäì³íêîðïóñó ñòàíîâèòè-
ìå 273 ìåòð³â êâàäðàò-
íèõ.

Ùîäî áëàãîóñòðîþ, òî
ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ îáëàøòóâàííÿ òåí³ñ-
íèõ êîðò³â, óí³âåðñàëüíèõ
ìàéäàí÷èê³â, çîâí³øíº
îñâ³òëåííÿ ï³øîõ³äíèõ

äîð³æîê, êëóìáè, íîâ³
ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ
àâòîìîá³ë³â. Òàêîæ áóäå
ïðîâåäåíà çàì³íà âñ³õ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ íà òå-
ðèòîð³¿ ÄÞÑØ.

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради
оголошує   конкурс  на  заміщення  вакантної  посади:

7Начальник управління комунальної власності
та архітектури.

�Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне
володіння українською мовою, повна вища освіта відповід�
ного професійного спрямування за освітньо�кваліфікацій�
ним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом
на службі в органах місцевого самоврядування та державній
службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 5 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі докумен7
ти:

�заяву про участь у конкурсі ;
�особову картку форми П�2 ДС з відповідними додатка�

ми, автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками, підвищення

кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження на�
укового ступеня;

�копію документа, який посвідчує особу;
7копію військового квитка (для військовослужбовців

або військвозобов’язаних);
�електронну декларацію особи, уповноваженої на вико�

нання функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік (згідно Закону України “Про запобігання ко�
рупції”), за встановленою формою, що визначається На�
ціональним агентством з питань запобігання корупції (далі
– НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб�сайті НАЗК
за адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційно�
го веб�сайту у паперовому вигляді. Е�декларація запов�
нюється власноруч за допомогою власного електронного
цифрового підпису (ЕЦП).

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

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

но  своєїосвіти,  досвіду роботи, професійного рівня і репу�
тації (характеристики, рекомендації, наукові публікації
тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі
приймаються   протягом 30 календарних днів з дня

опублікування в газеті “Мукачево”  за адресою:
м.Мукачево,  пл. Духновича, 2,  каб.№ 34.

же ідентичні оригінальним, та
використовують для своїх
“препаратів” назви відомих на
ринку товарів.

Пам’ятайте:  слід акуратно
поводитися з тарою з�під
ЗЗР. Необхідно ретельно дот�
римуватися інструкції щодо
норми використання, заходів
індивідуальної безпеки та за�
ходів знешкодження тари, які
вказані на етикетці препара�
ту.  Тричі  промита водою тара
становитиме мінімальний ри�
зик для здоров’я людини та
довкілля. Проте в жодному
разі не варто застосовувати
порожню тару з�під засобів
захисту рослин в побутових
цілях!

Поганий, шокуючий резуль�
тат після застосування
підробленого продукту не
вартий того, щоб перекрес�
лювати працю багатьох лю�
дей. Ризик використання
підробки не виправдовує
того, хто зважується нанести
шкоду не тільки собі, своїй
землі, а ще і наступним поко�
лінням.

Шановні сільгоспвиробни�
ки та власники присадибних
ділянок! Робіть висновки — ку�
пуйте і використовуйте
справжнє!

Ірина ШКРІБА, Анна РОШ7
КО, Тамара СЛЮСАРЧУК –
державні інспектори управл7
іння фітосанітарної безпеки
Головного управління Держ7
продспоживслужби в Закар7
патській області



Êîæíà ëþäèíà çàâæäè ÷èÿñü äèòèíà. Ï. Áîìàðøå)Êîæíà ëþäèíà çàâæäè ÷èÿñü äèòèíà. Ï. Áîìàðøå)Êîæíà ëþäèíà çàâæäè ÷èÿñü äèòèíà. Ï. Áîìàðøå)Êîæíà ëþäèíà çàâæäè ÷èÿñü äèòèíà. Ï. Áîìàðøå)Êîæíà ëþäèíà çàâæäè ÷èÿñü äèòèíà. Ï. Áîìàðøå)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777771 ëþòîãî 2018 ð.

4 (1208)4 (1208)4 (1208)4 (1208)4 (1208)

ñò.

Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
³íôîðìóº ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ï³äëÿãàþòü

ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü øëÿõîì âèêóïó:

Назва юридичної особи/ 
прізвище та ініціали 

фізичної особи 

Адреса земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки, га 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Калабішка Ірина Степанівна 
 

м. Мукачево, 
площа Кирила і 
Мефодія, 27/17 

0,0081 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

Платзер Андріан Вікторович 
 

м. Мукачево 
вул. Берегівська –
об'їздна, 25-Т1 

0,0132 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

ТОВ «ТАЙМ-ЦЕНТР» 
ТОВ «ЛЕТТІ» 

площа 
Духновича 

Олександра,6А 
0,0136 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

 Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíòè íàäàþòü òàêó êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ:
- çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà ôîðìîþ;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ïðåòåíäåíòà;
- êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿ îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü òà áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ îö³íêè òà ï³äïè-

ñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó;
- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå çàëó÷åíî ïðåòåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè çåìë³, ï³äïèñàííÿ

çâ³òó ïðî îö³íêó çåìë³, çàâ³ðåí³ ¿õí³ìè îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè;
-êîï³¿ ñåðòèô³êàò³â òà ë³öåíç³é íà ïðàâî çä³éñíåííÿ îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàíèõ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè;
- ³íôîðìàö³þ ïðî ïðåòåíäåíòà (ðåçþìå).
Êîï³¿ äîêóìåíò³â çàâ³ðèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïðåòåíäåíò³â ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíèõ êîíâåðòàõ (îêðåìèé êîíâåðò äëÿ êîæíî¿ ïðîïîçèö³¿) ³

ìàþòü ì³ñòèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âàðòîñò³ ðîá³ò (êàëüêóëÿö³¿ âèòðàò) òà òåðì³íà âèêîíàííÿ ðîá³ò. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿
îñîáèñòî ïîäàþòüñÿ äî Öåíòðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
àáî íàäñèëàþòüñÿ íà àäðåñó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîøòîþ (ïðîñèìî ó÷àñíèê³â êîíêóðñó âðàõóâàòè ÷àñ íà
äîñòàâêó ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ àäðåñàòó òà íàïðàâèòè ñâî¿ êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ çàâ÷àñíî).

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ íà êîíêóðñ – äî 16.02.2018ð. âêëþ÷íî.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 21.02.2018 ð. î 14.00 â ìàëîìó ñåñ³éíîìó çàë³ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó,

ïë. Äóõíîâè÷à Îëåêñàíäðà, 2. Òåë. äëÿ äîâ³äîê: 050-968-54-30.

ОГОЛОШЕНО  КОНКУРС

ВІЧНА  ПАМ’ЯТЬ!
На дев’яностому році життя після важкої три+

валої хвороби перестало битися серце доброї,

шанованої, чудової людини –

БОРОНСЬКОГО
Михайла Михайловича,

учасника Великої Вітчизняної війни і партизансь+
кого руху. яд з дорослими стали на бій проти
фашистів.

Висловлюємо щиросердечні співчуття рідним
та близьким покійного, нехай Господь заспо+
коїть його душу і прийме в царство небесне.

Світла пам’ять про М.М.Боронського назавж+
ди залишиться у наших серцях.

О.МІШИН – голова організації інвалідів Вели�
кої Вітчизняної війни і Збройних Сил України,
гвардії полковник у відставці;

М.МАНІЧЕВ – голова Мукачівської міської гро�
мадської організації ветеранів Західної групи
військ, гвардії підполковник у відставці.

10 ПРАВИЛЬНИХ СЛІВ
Ми далі вдосконалюємо наше мовлення. І цього

разу звертаємо увагу на наголоси у словах. Адже
неправильне наголошування слів – одна з найпо+
ширеніших помилок в усному мовленні.

Неправильно: “випАдок”. Правильно: “вИпадок”.
Неправильно: “латЕ”. Правильно: “лАте”.
Неправильно: “вИмога”. Правильно: “вимОга”.
Неправильно: “грошЕй”. Правильно: “грОшей”.
Неправильно: “довіднИк”. Правильно: “довІдник”.
Неправильно: “кропИва”. Правильно: “кропивА”.
Неправильно: “чергОвий”. Правильно: “черговИй”.
Неправильно: “курЯтина”. Правильно: “кУрятина”.
Неправильно: “маркЕтинг”. Правильно: “мАрке�

тинг”.
Неправильно: “нЕнависть”. Правильно: “ненАвисть”.

Мукачівцям пропонують обрати сімейного лікаря
 ПІБ  

лікаря 
Чисельність 
дільниці 

Місцезнаходження 
сімейного лікаря Перелік вулиць дільниці 

Дні та часи прийому Номер 
кабінету 

Телефон 
Пн Вт Ср Чт Пт 

11 Петричко Зіта 
Михайлівна 1627 

Амбулаторія загальної 
практики — сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29, 
2-20-31, 2-31-45 

Одеська, Лисенка. Шевченка (непарні) 15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 41 0954057043 

12 Добош Оксана 
Володимирівна 1669 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,     

2-20-31,2-31-45 

Берегівська, Ломоносова, Лучкая. Партизанська 15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 45 0660823297 

13 Самчук Світлана 
Борисівна 1602 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,   2-

20-31,2-31-45 

Коцюбинського, Фурманова, Л Українки, Берегівська 
об'їзна, Шевченка (парні) 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 34 0509170557 

14 Папп Ірина 
Василівна 1623 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,    

2-20-31,2-31-45 

Робоча, Залізнична, Мщкевича, Нахімова, 
Станіславського. Польова, Львівська, Фабрична, 

Леонова, Крнлова. Мінська, Вокзальна 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 47 0958907960 

15 Гутник Вікторія 
Андріївна 1600 

Амбулаторія загальної 
практики - сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,   
 2-20-31, 2-31-45 

Ростовська, Гвардійська, Білінського, Грибоєдова, 
Пожарського, О.Кошевого, Крилова з/к, Пряшівська. 

Вакарова, Гагаріна, Ольмінського, Стеценка, 
Єреванська, Керченська, Стефаника, Полтавська, 

Пушкіна (до Прогресу) 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 45 0501763314 

16 Божук Марина 
Дмитрівна 1659 

Амбулаторія загальної 
практики — сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,    

2-20-31,2-31-45 

Я.Мудрого, І.Зріні 1-59, Нова, Кутузова, Чехова, 
Федорова, 26 Жовтня 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00 
-17.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 46 0505530116 

17 Гуранич Наталія 
Павлівна 1614 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,     
2-20-31, 2-31-45 

Московська / Маргітича, Королеви Єлізавети, 
 Волошина, Сільвая, Севастопольська 

15.00 
-18.00 

9.00-
12.00 

12.00 
-15.00 

15.00 
-18.00 

9.00-
12.00 37 0950341253 

18 Бровченко Наталія 
Іллівна 1603 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,     
2-20-31, 2-31-45 

Горького, Локоти, Репіна, Верховинська, Гагаріна, 
Гоголя, Пушкіна (після Прогресу) 

15.00 
-18.00 

9.00-
12.00 

12.00 
-15.00 

15.00 
-18.00 

9.00-
12.00 29 0503862586 

19 Фаринич Петро 
Петрович 1954 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,     
2-20-31, 2-31-45 

Б.Хмельницького, Матросова, Суворова, Брюлова, 
Котовського, Рилєєва, М. Вовчка, Білоруська, 

Сурікова. Довбуша, Ракоці 

15.00 
-18.00 

9.00-
12.00 

12.00 
-15.00 

15.00 
-18.00 

9.00-
12.00 39 0503727286 
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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�
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

     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.
     Зніму 1�кімн. квартиру в

Мукачеві на тривалий час.
Тел. 099 37 55 221.

     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

1. Берецкі Шарлота Анталівна – 1943 р.н.
2. Величко Йолана Йосипівна – 1935 р.н.
3. Мальчук Єва Федорівна –1943 р.н.
4. Бабіля Ілля Ілліч –1959 р.н.
5. Молева Світлана Григорівна –1951 р.н.
6. Югас Арпад Арпадович –1961 р.н.
7. Маргітич Юрій Васильович –1935 р.н.
8. Мушка Василь Павлович –1947 р.н.
9. Ковачик Надія Ласлівна –1959 р.н.
10. Ільканич Іван Васильович –1952 р.н.
11. Мартин Томаш Пітерович –1940 р.н.
12. Гусева Ольга Пилипівна –1924 р.н.
13. Сирота Степан Григорович –1939 р.н.
14. Черний Валерій Ігорович –1940 р.н.
15. Беккерт Антон Антонович –1954 р.н.
16. Левченко Анатолій Олексійович –1953 р.н.
17. Кисельова Маргарита Михайлівна –1950 р.н.
18. Дубляк Наталія Іванівна –1967 р.н.
19. Поп Ангела Золтанівна –1990 р.н.
20. Гомонай Ганна Іванівна –1933 р.н.
21. Русин Євген Андрійович –1959 р.н.
22. Пацкан Юрій Тиберійович –1962 р.н.
23. Лопатін Віктор Миколайович – 1931 р.н.

88888
ñò.
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Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó
 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  земельна
ділянка 16 сотин  в м. Мука�
чево по вул. Об’їзна поряд
ГІД. Жилий будинок (недо�
будова) і будівлі під бізнес
(недобудова). Ділянка ого�
рожена, є світло, вода. Всі
документи. Ціна �� 150 000
у.о. Тел. 099�121�57�78.

 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�

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,
швейная машинка ножная
“KOHLER” , 2 портативні дру�
карські машинки.

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 Дитяче

автокрісло Chicco             (5�13 кг.
у відмінному станці. Ціна –
1290 грн.). Тел.
0997293571, 0669513492.
 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 проф�

іля, труби різного діаметра і
довжини, плита газова 2�кам�
форна у хорошому 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.

Ðîáîòà
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     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.

     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.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  22.01.2018 р.  по  28.01.2018 р.

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.

     Втрачену Книгу доходів і витрат, видану Мукачівською
ОДПІ на ім’я ФОП Гарапко Сергію Сергійовичу (ід. код
3235900531), вважати недійсною.

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 НА РОБОТУ НА  АЗС
товарознавець, оператори,

працівники на автомийку
Автозаправка “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

     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.
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Верховна Рада ухвалила За�
кон "Про запобігання та проти�
дію домашньому насильству",
передбачивши створення Єди�
ного державного реєстру ви�
падків домашнього насильства
та насильства за ознакою статі.

А ще цими днями закінчилася
загальнодержавна акція "16
днів проти насильства", яку з
1991 року активно підтримує
більш ніж 100 країн світу.

Проблема насильства в сім'ях
актуальна в Україні. А в яких
країнах і як вдалося його при�
боркати? Яку відповідальність
за знущання з рідних та близь�
ких передбачено в новому за�
коні?

Говоримо про це з експертка�
ми — Катериною Левченко, пре�
зиденткою Міжнародного жіно�
чого правозахисного центру "Ла
Страда — Україна", урядовою
уповноваженою з питань ген�
дерної політики, Анною Саєнко,
юристкою центру, Марією Гур'�
євою, речницею Amnesty
International Україна, та Ната�
лією Кошовською, радницею
Фонду народонаселення ООН в
Україні.

– Які дії можна кваліфікува�
ти як домашнє насилля?
 К. Левченко:

— Згідно з ухваленим зако�
ном, виділяють чотири види на�
сильства в сім'ї: фізичне, псих�
ічне, сексуальне та економічне.
Фізичне насильство — це ляпа�
си, стусани, штовхання, щи�
пання, шмагання, кусання, а
також незаконне позбавлення
волі, заподіяння побоїв, тілес�
них ушкоджень різного ступеня
тяжкості, мордування, зали�
шення в небезпеці, ненадання
допомоги особі, яка перебуває
в небезпечному для життя стані,
заподіяння смерті, вчинення
інших правопорушень насиль�
ницького характеру.

Íå ï³äõîäü äî ìåíå áëèæ÷å í³æ íà 100 ìåòð³â
Економічне насильство — це

умисне позбавлення житла,
їжі,одягу, іншого майна, коштів
чи документів або можливості
користуватися ними, залишен�
ня без догляду чи піклування,
перешкоджання в набутті необ�
хідних послуг з
лікування чи реа�
білітації, заборо�
на працювати,
примушування
до праці.
  А. Саєнко:

—  Словесні об�
рази, погрози,
приниження, пе�
р е с л і д у в а н н я ,
залякування, інші
діяння, спрямо�
вані на обмежен�
ня волевиявлен�
ня особи, конт�
роль у репродук�
тивній сфері, якщо такі дії або
бездіяльність викликали у по�
терпілої особи побоювання за
свою безпеку чи безпеку третіх
осіб, спричинили емоційну не�
впевненість, неспроможність
захистити себе або завдали
шкоди психічному здоров'ю
особи — усе це психічне на�
сильство.

Сексуальне насильство вклю�
чає будь�які діяння сексуально�
го характеру, вчинені стосовно
повнолітньої особи без її згоди
або стосовно дитини незалеж�
но від її згоди, або у присутності
дитини, примушування до акту
сексуального характеру з тре�
тьою особою, а також інші пра�
вопорушення проти статевої
свободи чи статевої недотор�
канності особи.

—  Скільки жінок в Україні
потерпає від терору в сім'ї?

  Н. Кошовська:
—  Згідно з нашим досліджен�

ням, 1,1 мільйона жінок. І лише
кожна третя жінка звертається

по допомогу. У 2017 році внасл�
ідок домашнього насилля в Ук�
раїні загинула 601 жінка, для
порівняння — через воєнні дії на
Сході � 174 жінки.

— А як щодо насильства над
чоловіками?

   К. Левченко:
—  На жаль, такої статистики

ніхто не веде. Але проблема
існує. На гарячу лінію з питань

боротьби з насильством теле�
фонують чоловіки, найчастіше
— віком понад 60 років. З них
знущаються діти або інші родичі:
типові звернення — у чоловіків
забирають їхні власні кошти.

– Як у світі позбавляються
проблеми домашнього на�
сильства?
 М. Гур'єва:

– Одна з країн, яка має нульо�
ву толерантність до домашньої
тиранії, — Швеція. Якщо чоловік
у цій країні своїми діями дово�
дить жінку до стресу і вона звер�
тається у правоохоронні орга�
ни, йому загрожує обмеження
волі на строк від 6 до 10 місяців.

За даними різних міжнарод�
них організацій, у Швеції в чо�
тири рази менше випадків на�
сильства, ніж в Україні. При цьо�
му притулків для жертв такого
терору більше — у 25 разів! У

нас таких лише 16, і навіть туди
потрапити непросто — у
більшість з них приймають лише
до 35 років, а в деякі — тільки
осіб без дітей.

—  Як зміниться ситуація з
прийняттям нового Закону

"Про запобігання
та протидію до�
машньому на�
сильству"?
 А. Саєнко:

— Одразу заува�
жу, що він сто�
сується не тільки
офіційних членів
сім'ї, а й осіб, які
перебувають у не�
зареєстрованих
стосунках, ко�
лишніх членів под�
ружжя тощо. Отож
Законом "Про за�
побігання та про�

тидію домашньому насильству"
передбачено два документи,
якими кривдника можна ізолю�
вати від потерпілого. Це термі�
нове заборонне розпорядження
і обмежувальний припис.

— Розкажіть докладніше...
—  Термінове (строком на 10

днів) заборонне розпорядження
видає поліцейський потерпіло�
му одразу після фіксації випад�
ку домашнього насильства.
Воно зобов'язує кривдника по�
кинути місце проживання по�
терпілої особи, навіть якщо це
житло є його власністю. Або ж
жертві такого злочину мають
надати притулок, якщо вона ви�
явить таке бажання.

А обмежувальний припис — це
документ тривалої дії, його
видає суд на підставі звернен�
ня потерпілої особи чи ЇЇ пред�
ставника. Він може встановити
один або декілька заходів тим�
часового обмеження (від 1 до 6
місяців) прав кривдника. Йдеть�
ся про заборону наближатися

на визначену відстань до місця
проживання потерпілої особи,
місця її навчання чи роботи, за�
борону спілкування, листуван�
ня тощо.

— Які ще новації?
—  Дитину, яка стала свідком

домашнього насильства, теж
визнаватимуть потерпілою.
Відтак неповнолітні матимуть
більше шансів проживати окре�
мо від кривдника та бачитися з
ним лише за певних умов.

Поміж іншим кривдник зобов�
'язаний пройти спеціальну ко�
рекційну програму. За відмову
від цього передбачено кримі�
нальну відповідальність. Також
відповідно до закону мають
створити саll�центри, куди б
могли звертатися потерпілі, та
Єдиний державний реєстр ви�
падків домашнього насильства.

—  Яку відповідальність пе�
редбачено за домашнє на�
сильство?

—  Відповідальність за до�
машнє насильство вирішили
нарощувати поступово. Упро�
довж року з моменту ухвалення
винним загрожуватиме штраф
від 170 до 340 гривень, гро�
мадські роботи на строк від ЗО
до 40 годин або до 7 діб адміна�
решту. Звісно, якщо будуть за�
фіксовані середні чи тяжкі
тілесні ушкодження, винува�
тець, як і раніше, може опини�
тися за ґратами згідно з відпов�
ідними статтями Кримінально�
го кодексу.

А через рік додадуться вищі
рівні покарання. Суди зможуть
призначати винним 150 — 240
годин громадських робіт, арешт
до 6 місяців або обмеження волі
на строк до 5 років. І найбіль�
ше, що загрожуватиме до�
машнім насильникам, — поз�
бавлення волі до двох років.

Христина БІЛЯКОВСЬКА,
Ірина ЛОПУХ

Епідемічна ситуація по
захворюваності на кір в
Україні ускладнилася,
так, якщо у 2016 році  в
країні було зареєстрова�
но 102 випадки кору, на
протязі 2017р. �4782 ви�
падки( з них 1292�дорослі
і 3490�діти, в т.ч. 5�ле�
тальних), то тільки станом
на 14.01.18 р.  вже 1285
осіб по Україні захворіло
на кір( 429� дорослі і 856
дітей.).

По м. Мукачево і Мукач�
івському району усклад�
нення епідситуації по зах�
ворюваності на кір  розпо�
чалося з жовтня місяця
2017року. Так, з жовтня до
01.01.2018 року по місту
було зареєстровано 8 ви�
падків захворювання на
кір, з них 4� діти, по р�ну
14 випадків із яких 8 дітей.
З початку 2018 року ста�
ном на 26 січня в місті за�
реєстровано уже 8 ви�
падків захворювання на
кір, з них 6� діти, по райо�
ну� 23 випадки,  із них� 15
дітей

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО КІР
Головні причини росту

захворюваності  і спалаху
на кір серед населення�
низьке охоплення  щеп�
леннями. Спалахи кору
мають циклічний характер
і повторюються кожні 5�6
років. Останній спалах на
кір в Україні був у 2012
році, коли захворіло  на кір
12746 осіб( 62 % від зах�
ворівших становили діти,в
т.ч. 2 випадки були ле�
тальні).

Кір – гостре інфекційне
захворювання, збудником
якого є вірус. Для поши�
рення цієї недуги не�
обхідні три умови: хворий
на кір(джерело інфекції),
механізм передачі вірусу
та сприятливий до захво�
рювання організм. Спри�
ятливість до вірусу кору
майже тотальна. Це озна�
чає, що вірогідність захво�
ріти на кір, особливо у тих,
хто не був щеплений про�
ти цієї хвороби, в резуль�
таті контакту з хворим до�
рівнює 100%.

Єдиним джерелом
інфекції є хвора людина,
яка виділяє збудника по�
вітряно�краплинним шля�
хом з дрібними крапель�
ками слизу при диханні,
розмові, чханні та кашлі.
Вірус кору легко поши�
рюється на великі
відстані, в сусідні кімна�
ти, через коридори, сис�
тему вентиляції, але і
швидко гине при на�
гріванні та ультрафіолето�
вому опроміненні та під
впливом дезінфікуючих
засобів.

Як розпізнати кір?
Максимальний інкубац�

ійний період ( тобто пері�
од без проявів симптомів
захворювання) під час
захворювання на кір три�
ває  21 день,  середній �9�
11 днів. В останні два дні
перед появою будь�яких
ознак хвороби і до п’ятого
дня після появи висипки
хворий починає виділяти в
навколишнє середовище
вірус, тобто стає вірусо�

носієм і становить небез�
пеку для оточуючих. Зах�
ворювання починається з
підвищення температури
тіла до 38�39оС, нежиті,
«гавкаючого» кашлю,
осиплості голосу, світло�
боязні, головного болю,
загальної «розбитості» й
порушення сну. У хворого
обличчя стає одутлова�
тим, червоніють очі та
слизова оболонка рота.

На 2�3�й день хвороби
на слизовій оболонці
щік,губ,ясен з’являються
висипання у вигляді
дрібних білих плям, схо�
жих на манну крупу  та
дрібні рожево�червоні
плями на м’якому і твер�
дому піднебіннях. Зазви�
чай вони розташовуються
групами і зберігаються
протягом 1�3 днів.(Ос�
новна відмінна риса, що
дозволяє розпізнати кір
до виникнення висипань
на шкірі.)

На 4�ту добу хвороби за
вухами та на носі з’яв�

ляється дуже помітний
висип червоних цяток.
Далі висипка поширюєть�
ся на все обличчя, шию,
частково на верхню части�
ну грудей та спину. На на�
ступний день висипання
покриває весь тулуб.

Зазвичай захворювання
на кір триває 10�15 днів і
при відсутності усклад�
нень закінчується одужен�
ням.

У наш час на кір хворі�
ють не тільки діти, але й
дорослі, причому в ос�
танніх він протікає наба�
гато важче (найбільшу заг�
розу кір становить для ва�
гітних, оскільки може
спричинити викидень чи
патологічні зміни у роз�
витку плода).Особливо
небезпечними є усклад�
нення, викликані кором
(отити, пневмонія, запа�
лення головного мозку
тощо).

Тому при появі перших
ознак нездужання  необх�
ідно звернутися до

дільничного лікаря.
Саме лікар має визна�

чити, де потрібно лікува�
ти хворого( вдома чи в
лікарні), призначити
відповідне лікування і
профілактичні заходи
щодо попередження по�
дальшого поширення
кору.

П’амятайте!
Особи, що не хворіли і

не щеплені проти кору,
можуть захворіти в будь�
якому віці.

Єдиним способом запо�
бігти захворюванню на кір,
а також попередити роз�
виток тяжких ускладнень,
є активна імунізація насе�
лення згідно Календаря
профілактичних щеплень.

Захворювання легше
попередити, ніж лікувати.

Т. ПАСТУХ, лікар�
епідеміолог відділення

організації епідеміо�
логічних досліджень

Мукачівської
міськрайонної філії ДУ»

ЗОЛЦ МОЗ У»

Нова відповідальність за насильство в сім’ї: досі такі заходи українцям були знані хіба що з голлівудських фільмів
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Òàì äå çàê³í÷óºòüñÿ ðîçóì, ïî÷èíàºòüñÿ â³ðà. (À. Àâðåë³é)Òàì äå çàê³í÷óºòüñÿ ðîçóì, ïî÷èíàºòüñÿ â³ðà. (À. Àâðåë³é)Òàì äå çàê³í÷óºòüñÿ ðîçóì, ïî÷èíàºòüñÿ â³ðà. (À. Àâðåë³é)Òàì äå çàê³í÷óºòüñÿ ðîçóì, ïî÷èíàºòüñÿ â³ðà. (À. Àâðåë³é)Òàì äå çàê³í÷óºòüñÿ ðîçóì, ïî÷èíàºòüñÿ â³ðà. (À. Àâðåë³é)

Ô³ðìà îãîëîøóº íàá³ð äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ
â ì. Áóäàïåøò Óãîðùèíà.

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

ê,ñòðîïîëüùèê. Ðîáèòüñÿ ðîáî÷à â³çà íà 2-3, ðîêè, â
ì³ãðàö³éí³é ñëóæá³ ïðîòÿãîì 30 áàíê³âñüêèõ äí³â ç
ïðîëàíãàö³ºþ. Îïëàòà  çà âèãîòîâëåííÿ ðîáî÷î¿ â³çè
300,00 ºâðî â ìîìåíò îòðèìàííÿ â³çè, áåç ïåðåäî-
ïëàò, 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 íàäàºòüñÿ àâòîáóñ äëÿ
ïî¿çäêè â Óêðà¿íó ì.Ìóêà÷åâî (îïëàòà çà ïàëèâî).

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

Íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè; êîï³ÿ çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà,
(íå îáîâ’ÿçêîâî – á³îìåòðè÷íèé), ò³ëüêè, ùîá ìàâ
òåðì³í ä³¿ íå ìåíüøå 1 ðîêó, êîï³þ àòåñòàòà àáî äèï-
ëîìà (ÿêùî º), àäðåñ ïðîïèñêè,íîìåð òåëåôîíà.
Âñ³  êîï³¿ äîêóìåíò³â, â³ä ñïåö³àë³ñò³â, íåîáõ³ä-

íî â³äïðàâëÿòè íà  åëåêòðîíó  àäðåñó:
blisshuenergy@gmail.com

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.:
+36 309485597 – Viber 050 5067302 – Viber

ËÅÃÀËÜÍÀ ÐÎÁÎÒÀ Â ÓÃÎÐÙÈÍ²

²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²

Ñòàíîì íà 22.01.2018 ðîêó íà ï³äïðèºìñòâàõ
ì. Ìóêà÷åâà º òàê³ â³ëüí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ:

-çàñòóïíèê äèðåêòîðà;
-áóõãàëòåð;
-êîíòðîëåð-êàñèð;
-êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó;
-ñåñòðà ìåäè÷íà;
-âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
-ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â;
-ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò;
-êîíòðîëåð âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà;
-êîíòðîëåð ÿêîñò³;
-êóõîííèé ðîá³òíèê;
-ñîðòóâàëüíèê âèðîá³â, ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â;
-ñêëàäàëüíèê;
-ð³çàëüíèê ñêëà;
-óêëàäàëüíèê -ïàêóâàëüíèê;
-âåðñòàòíèõ äåðåâîîáðîáíèõ ìàòåð³àë³â;
-ñëþñàð-ñêëàäàëüíèê ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðàòóðè

òà ïðèëàä³â;
-ë³ôòåð;
-ñëþñàð-ñàíòåõí³ê;
-åëåêòðèê ä³ëüíèö³;
-ðîçïîä³ëþâà÷ ðîá³ò;
-ëèñòîíîøà;
-îïåðàòîð ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó;
-ìàøèí³ñò àâòîãðåéäåðà;
-ñòîëÿð;
-òðàêòîðèñò;
-ñëþñàð ç ðåìîíòó êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
-ìèéíèê ïðèáèðàëüíèê ðóõîìîãî ñêëàäó;
-øâà÷êà;
-ïðèáèðàëüíèê òåðèòîð³é;
   ßêùî âè äîñ³ íå çíàéøëè ðîáîòó, òî íà âàñ ÷åêàþòü

íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà.
Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ
äî Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³

 çà àäðåñîþ ì. Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó,73

ãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
5.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 8.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 8.55 "Õàòà
íà òàòà". 11.00 "ÌàñòåðØåô"
- 5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-7 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 20.00 "Íàðå÷åíà äëÿ
òàòà". 22.40 "Äàâàé ïîãîâîðè-
ìî ïðî ñåêñ 4". 0.35 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

  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 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20, 3.50 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³-
íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"×îðíà êðîâ" 3, 4 ñ. (12+). 23.30
Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.55 Çîðÿ-
íèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê ³âêà.  6 .45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Õ/ô "Ïðî
ðèáàëêó òà éîãî äðóæèíó" .
11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.00,
17.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 14.30,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00 Êàçêè Ó
Ê³íî.  18.00 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³ .  19.00 Òàíüêà ³  Âî-
ëîäüêà. 20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Íàéêðà-
ùèé" òèæäåíü ìîãî æèòòÿ"
(16+). 22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 ÎÎÍ. 1.30
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. 3.40 Àáçàö.
5.30, 6.50 Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïå-
ðåãîíè áåçñòðàøíèõ". 6.45,
8.09 Kids Time. 8.10 Ïðîåêò
Ïåðôåêò. 9.30 Êîõàííÿ íà âè-
æèâàííÿ. 11.30 Ðåâ³çîð. 14.10
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 17.10
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 19.00 Õ/ô
"Øïèãóí ïî ñóñ³äñòâó". 20.50
Õ/ô "Âèïàäêîâèé øïèãóí"
(16+). 22.40 Õ/ô "Ðóéí³âíèê"
(16+). 0.50 Õ/ô "Ðàéîí 9" (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 7 ËÞÒÎÃÎ
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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!.  9.40,
19.25 Ä/ñ "1000 äí³â äëÿ ïëà-
íåòè". 10.50 Ò/ñ "Áîäî". 11.55
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷í³
³ñòîð³¿. 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðà-
ä³î. Äåíü. 13.55 Íàø³ ãðîø³.
14.30 52 â³êåíäè. 15.15 Äî
ñïðàâè. 15.50 Òâ³é ä³ì. 17.50,
1.10 Íîâèíè. Ñâ³ò.  18.20,
21.30, 1.25, 2.20 Òåìà äíÿ.
18.35, 1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.00 Ä/ô "Í³÷îãî,  îêð³ì
áðåõí³: áîðîòüáà ç ôåéêàìè".
20.25 Äîðîãà äî Ïõüîí÷õàíó.
21.50, 2.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
22.15, 5.05 Ñâ³òëî. 23.15 Ä/ñ
"Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò.
Øîó". 0.10 ×åðåÙóð (Late night
show). 0.35 Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè. Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.

2.55 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê".  3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè". 4.00 ²íòåð-
ìàð³óì

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, 0.15, 5.10
ÒÑÍ. 9.30, 11.00, 12.20 "×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ".  12.35, 14.10
"Ì³íÿþ æ³íêó". 15.45 Êîìåä³ÿ
"ß çíîâó òåáå êîõàþ". 17.10
Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åííå êî-
õàííÿ". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè".  21.00 Ìåëîäðàìà
"Øêîëà".  22.00 "Îäðóæåííÿ
íàîñë³ï". 23.35, 0.25, 1.25 Ò/
ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
óáèâñòâî-2". 4.35 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.40 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".
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïè-
òàéòå â îñåí³" .  12.50 Õ/ô
"Ì³ëüéîí ó øëþáíîìó êîøèêó".
14.50, 15.45, 16.40, 3.00 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 3.45 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.20, 4.30 "Ïîäðîáèö³".
0.25 Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñ-
òîâ³" (16+). 5.10 "TopShop"

ICTV
5.35,  10.10 Ãðîìàäÿíñüê à
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè.  11.05,  17.35,  21.25 Ò/ñ
"Ïîãàíèé õîðîøèé êîï" (16+).
12.10, 13.15 Õ/ô "×îðíèé ÿí-
ãîë" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.25 "Íà òðüîõ".
15.05,  16.15 Ò/ñ  "Âîëîäè-
ìèðñüêà,  15"  (16+) .  18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 23.20 Õ/ô
"Íåìàº âèõîäó" (16+). 1.25 Ò/
ñ  "Ìîðñüêà ïîë³ö ³ÿ .
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.50 Áåç
ãàëüì. 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15
Åâðèêà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí.  4 .30 Ôàêòè.  4 .50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.05 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.20
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 8.15 "Õàòà
íà òàòà". 10.25 "ÌàñòåðØåô" -
5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-3 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 20.00 "ÌàñòåðØåô". Êó-
ëèíàðíèé âèïóñêíèé". 22.40
"ÌàñòåðØåô". Êóë³íàðíèé âè-
ïóñêíèé". 0.55 "Îäèí çà âñ³õ".

 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 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20, 3.50 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðó-
á³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"×îðíà êðîâ" 5, 6 ñ. (12+).
23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí.
2.55 Çîðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Õ/ô "Ðóñà-
ëîíüêà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 13.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.00, 17.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
14.30, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 18.00 Îäíîãî ðàçó
â Îäåñ³. 19.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Íàéêðà-
ùèé" òèæäåíü ìîãî æèòòÿ" (16+).
22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 ÎÎÍ. 1.30 ÁàðÄàê

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -  Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -

«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 êî-
ëÿäêè. 11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè.
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 Ïðîô³ëàêòèêà. 6.00 Àá-
çàö. 6.59, 8.49 Kids Time. 7.00
Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.50 Â³ä ïàöàíêè
äî ïàíÿíêè. 16.50 Ðåâ³çîð.
Êðàìíèö³. 19.00 Ðåâ³çîð. 21.50
Còðàñòè çà Ðåâ³çîðîì. 0.00 Õ/
ô "Ñóääÿ Äðåää". 1.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 2.00 Çîíà íî÷³
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6.00,  17.10 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". 10.20 Ä/ñ "Æèâà ïðè-
ðîäà". 10.50 Ò/ñ "Áîäî". 11.55
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷í³
³ñòîð³¿. 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10,
14.30 Ðàä³î.  Äåíü.  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.  22.40 Ä/ñ
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 23.15 Ä/
ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò.
Øîó".  0 .10 ×åðåÙóð (Late
night show). 0.35 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè.  Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë. 2.55 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè" .  4 .00
²íòåðìàð³óì. 5.05 Ðîçñåêðå-
÷åíà ³ñòîð³ÿ

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.25
ÒÑÍ. 9.30, 11.00, 12.20 "×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ". 12.35, 14.10
"Ì³íÿþ æ³íêó". 15.45 Êîìåä³ÿ
"ß çíîâó òåáå êîõàþ". 17.10
Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åííå êî-
õàííÿ". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 21.00 Ìåëîäðàìà
"Øêîëà". 22.00 "²íñïåêòîð.
Ì³ñòà". 23.35, 0.25, 1.25 Ò/ñ
"ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
óáèâñòâî-2". 4.35 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.45 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".
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïè-
òàéòå â îñåí³" .  12.50 Õ/ô
"Äàìà ç ïàïóãîþ".  14.50,
15.45, 16.40, 3.05 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 3.45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.25, 4.30 "Ïîäðîáèö³". 0.25
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³"
(16+). 5.10 "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, 13.20 Õ/ô
"Ãîëäô³íãåð". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.35 "Íà òðüîõ".
15.05, 16.15 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.35, 21.25
Ò/ñ "Ïîãàíèé õîðîøèé êîï"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.40 Õ/ô "×îðíèé ÿí-
ãîë" (16+). 1.15 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.40
Áåç ãàëüì. 4.00 Ñêàðá íàö³¿.
4.10 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèí-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 5 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÊÀÍÀËÓ
2.00 -14 .00 .  14 .00  Ïåðøà
øïàëüòà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15, 5.05 Ðîçñåê-
ðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 16.30 Ëàéô-
õàê óêðà¿íñüêîþ. 16.45 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í. 17.10 Ì/ñ "×îð-
íèé Äæåê". 17.50, 1.10 Íîâè-
íè. Ñâ³ò. 18.05, 21.00, 1.55
Íîâèíè. 18.20, 21.30, 1.25,
2.20 Òåìà äíÿ. 18.35, 1.40
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00 Äî
ñïðàâè .  19 .30  #@) [ ]?$0  ç
Ìàéêëîì Ùóðîì. 20.15 Â³éíà
³  ìèð.  21.50,  2.35 Íîâèíè.
Ñïîðò. 22.15, 4.00 ²íòåðìàð-
³óì. 23.25 Ä/ñ "Çóñòð³÷ Ëóâ-
ðó òà Çàáîðîíåíîãî ì³ñòà".
0.05 Ä/ñ "Äèâà Êèòàþ". 0.35
Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêó-
ìåíòàëüíèé öèêë. 2.55 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé  ïóò ³âíèê " .
3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè"

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, 0.15, 5.25
ÒÑÍ. 9.30, 10.50, 12.20 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ". 12.35, 14.10
"Ì³íÿþ æ³íêó". 15.45 Êîìåä³ÿ
"ß çíîâó òåáå êîõàþ". 17.10
Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åííå êî-
õàííÿ". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð ³àëè" .  21.00 Ìåëîäðàìà
"Øêîëà". 22.00 "Ãðîø³ 2018".
23.15, 0.25 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
1.35 "Ñêðÿá³í. Êîíöåðò ïàì'-
ÿò³"

IÍÒÅÐ
6.10, 22.35 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì". 10.00 Õ/ô "Íå ìîæå
áóòè!". 12.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåø-
ñÿ - ïîãîâîðèìî". 16.10 "Æäè
ìåíÿ". 18.00, 19.00, 3.50 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.20, 4.35 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³".
0.25 Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñ-
òîâ³" (16+). 3.00 "Ðå÷äîê". 5.15
"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. 10.05 Õ/ô "Êóëÿñ-
òà áëèñêàâêà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.20, 16.15 Õ/
ô "Íà ñåêðåòí³é ñëóæá³ ¯¿ Âå-
ëè÷íîñò³". 16.45 Õ/ô "Êâàíò
ìèëîñåðäÿ". 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé
õîðîøèé êîï"  (16+) .  22.35
Ñâîáîäà ñëîâà.  0 .45 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö ³ÿ .
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 1.30 Õ/ô
"Ïî¿çä ïîçà ðîçêëàäîì". 2.50
Áåç ãàëüì. 4.10 Ñêàðá íàö³¿.
4.20 Åâðèêà!. 4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.10
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.10 "Õàòà
íà òàòà". 13.10 Õ/ô "Ì³é ëàã³-
äíèé òà í³æíèé çâ³ð". 15.25
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-7 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì".  17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè".  18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 22.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 23.35 "Îäèí çà
âñ³õ 2018".

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, 5.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.40, 5.30 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.40 Ò/ñ "Âèíîãðàä" 1, 2
ñ.. 15.30 Ò/ñ "Âèíîãðàä". 18.00
Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "×îðíà êðîâ" 1, 2
ñ. (12+). 23.30 Õ/ô "Âàí Õåëü-
ñèíã" (16+). 2.00 Ïðîô³ëàêòèêà
ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Õ/ô "Ïðèí-
öåñà íà ãîðîøèí³". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.00, 17.00,
23.00 Êðà¿íà Ó. 14.30, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³.
19.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 20.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
21.00 Ò/ñ "Íàéêðàùèé" òèæ-
äåíü ìîãî æèòòÿ" (16+). 22.00
Ðÿò³âíèêè. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
1.00 ÎÎÍ. 1.30 ÁàðÄàê
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(5.02.2018 - 11.02.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 6.40 Õ/ô "Âóëèöÿìè
êîìîä âîäèëè". 8.00 "óÄà÷íèé
ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³
ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà".
12.00 Õ/ô "Øàëåíî çàêîõà-
íèé". 14.00 Ò/ñ "Æåðåá äîë³".
17.50, 20.30 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õà-
öàïåò³âêè 2". 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30 Õ/ô "Çîëîò³ íå-
áåñà". 1.15 Õ/ô "Ïî ñèãàðåòè"
(16+)

 ICTV
5.10 Ñêàðá íàö³¿. 5.20 Åâðèêà!.
5.30 Ôàêòè. 6.00 ²íñàéäåð. 7.50
Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà" (16+).
9.40 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
12.20, 13.00 Õ/ô "Ì³ñòåð Á³í â
Àìåðèö³". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.15 Õ/ô "²ëþç³ÿ îáìàíó"
(16+). 16.20 Õ/ô "²ëþç³ÿ îáìà-
íó-2" (16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Ïàð-
êåð" (16+). 22.50 Õ/ô "Áåç êîì-
ïðîì³ñ³â" (16+). 0.40 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 2.10 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
7.00 "Õàòà íà òàòà". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.00 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.05 "ªâðî-
áà÷åííÿ 2018". 15.00 "Íàðå-
÷åíà äëÿ òàòà". 17.00, 23.10
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 5".
19.00, 22.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 "Îäèí çà
âñ³õ 2018"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Õ³ðóðã³ÿ.
Òåðèòîð³ÿ êîõàííÿ" (12+).
13.10 Ò/ñ "Êîëè íà ï³âäåíü
â³äëåòÿòü æóðàâë³". 17.00 Ò/ñ
"Äî÷êè-ìà÷óõè" 1, 2 ñ.. 19.00,
3.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ãîëîâíà òåìà.
21.00 Ò/ñ "Äî÷êè-ìà÷óõè".
23.10 Ò/ñ "Ïðèíöåñà òà
æåáðà÷êà" 5, 7 ñ..  1.40
Òåëåìàãàçèí. 2.10 Ò/ñ
"Ïðèíöåñà òà æåáðà÷êà". 3.50
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Õ/ô "Ñòðè-
áîê âãîðó". 11.15 Õ/ô "Ðóñà-
ëîíüêà". 12.30 Êàçêè Ó. 14.00
Ðÿò³âíèêè. 16.00 Ò/ñ "Íàéêðà-
ùèé" òèæäåíü ìîãî æèòòÿ" (16+).
18.00 Ì/ô "Åï³ê". 20.00, 21.30,
23.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
20.30, 22.00, 23.30 Îäíîãî
ðàçó â Îäåñ³. 21.00, 22.30 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 Õ/ô "Á³ëèé
ïòàõ ç ÷îðíîþ îçíàêîþ". 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëü-
êà

 «Ì-ñòóä³î»
 7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ". 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - ï³äñóìêîâà
ïðîãðàìà "7 ÄÍ²Â". 21:15 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:20 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î" . 23.30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 1.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.50 Çîíà íî÷³. 5.50 Ñòåí-
äàï-Øîó. 6.44, 9.14 Kids Time.
6.45 Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ". 7.40 Õ/ô "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè 2". 9.15 Õ/ô "Ïðî-
òèñòîÿííÿ" (16+). 11.00 Õ/ô
"Â³ä÷àéäóøí³ íàïàðíèêè"
(12+). 13.10 Õ/ô "Îáëàäóíêè
Áîãà: Ó ïîøóêàõ ñêàðá³â" (16+).
15.30 Õ/ô "Ñóïåðíÿíü" (16+).
17.10 Õ/ô "Ñóïåðíÿíü 2" (16+).
19.10 Õ/ô "Ñóïåðàë³á³" (16+).
21.00 Õ/ô "Íå ãàëüìóé" (12+).
22.50 Õ/ô "Çàò³éíèêè" (16+).
0.50 Õ/ô "Øàôåð íàïðîêàò"
(18+)

ãóí" (16+). 0.30 Õ/ô "Êîòè ïðî-
òè ñîáàê". 2.05 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 10 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 6.30, 10.35 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñíîóáîðä. Ñëîóïñòàéë.
Êâàë³ô³êàö³ÿ (÷îëîâ³êè). 7.35
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ôð³ñòàéë. Ìîãóë.
Êâàë³ô³êàö³ÿ (æ³íêè). 8.15 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ôð³ñòàéë. Ìîãóë. Êâàë³ô³êàö³ÿ
(÷îëîâ³êè). 9.00 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñê³àòëîí 7.5+7, 5 êì (æ³íêè).
Ô³íàë. 12.00 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Øîðò-
òðåê (÷îëîâ³êè) 1500 ì.
Ô³íàë;Ñàííèé ñïîðò. Çà¿çä 1
(÷îëîâ³êè). 13.00 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.

Á³àòëîí. Ñïðèíò æ³íêè 7.5êì.
14.45, 21.30 Îë³ìï³éñüêà
ñòóä³ÿ. 15.35 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò. 3000 ì
(æ³íêè).Ô³íàë. 17.25 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Øîðò-òðåê, åñòàôåòà 500+3000
ì (æ³íêè). Êâàë³ô³êàö³ÿ. 19.00,
22.00 Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2018". ² òóð.
21.00 Íîâèíè. 23.00 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñòðèáêè ç òðàìïë³íà.
Êâàë³ô³êàö³ÿ (÷îëîâ³êè). 1.10
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò.
3000 ì (æ³íêè). Ô³íàë. 3.00 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñíîóáîðä. Ñëîóïñòàéë. Ô³íàë
(÷îëîâ³êè). 4.40 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Äàóíõ³ëë
(÷îëîâ³êè). Ô³íàë

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ". 11.00 "Æèòòÿ áåç îáìàíó".
12.30 "²íñïåêòîð. Ì³ñòà". 14.05
"Ãîëîñ êðà¿íè 8". 16.30, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.15
"Âå÷³ðí³é êè¿â". 2.20 Êîìåä³ÿ
"Íà óçá³÷÷³".

IÍÒÅÐ
6.35 "Æäè ìåíÿ". 8.00 "Ïîäî-
ðîæ³ â ÷àñ³". 8.30 Õ/ô "Âóëè-
öÿìè êîìîä âîäèëè". 10.00,
3.10 Õ/ô "Äîæèâåìî äî ïîíå-
ä³ëêà". 12.00 Õ/ô "Âîíè âîþ-
âàëè çà Áàòüê³âùèíó". 15.20
Òâîð÷èé âå÷³ð Ê.Ìåëàäçå "Îñ-
òàíí³é ðîìàíòèê". 18.00, 20.30
Ò/ñ "Æåðåá äîë³". 20.00, 5.20
"Ïîäðîáèö³". 22.15 Äîê.ïðîåêò
"Â ãîñò³ äî Âÿ÷åñëàâà Òèõî-
íîâà". 23.20 Ò/ñ "Òåðîð ëþáî-
â'þ". 4.50 "TopShop"

ICTV
5.30 Ñêàðá íàö³¿. 5.40 Åâðè-
êà!. 5.45 Ôàêòè. 6.05 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 7.50 ß çíÿâ!. 9.40
Äèçåëü-øîó. 10.55 Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 "Íà
òðüîõ". 17.00 Õ/ô "Ì³ñòåð Á³í
â Àìåðèö³". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "²ëþç³ÿ
îáìàíó" (16+). 22.15 Õ/ô "²ëþ-
ç³ÿ îáìàíó-2" (16+). 0.35 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 2.00 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.00 "Õàòà íà òàòà". 8.00 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.30 Õ/ô "Êàôå
íà Ñàäîâ³é". 14.40 "Ìàñòåð-
Øåô". Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé.
19.00 "ªâðîáà÷åííÿ 2018".
21.50, 23.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 22.55 "ªâðî-
áà÷åííÿ 2018. Ï³äñóìêè ãîëî-
ñóâàííÿ". 0.55 "Äàâàé ïîãîâî-
ðèìî ïðî ñåêñ 4"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.05 Ñüî-

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
3.00, 2.50 Çîíà íî÷³. 4.45 Àá-
çàö. 6.39, 7.59 Kids Time. 6.40
Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.00 Ïðîåêò Ïåð-
ôåêò. 9.10 Êîõàííÿ íà âèæè-
âàííÿ. 11.10 Ðåâ³çîð. 14.30
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 17.00
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 19.00 Õ/ô
"Â³ä÷àéäóøí³ íàïàðíèêè"
(12+).  21.10 Õ/ô "Ïåðøèé
óäàð" (16+). 22.50 Õ/ô "Ïðè-
áðàòè Êàðòåðà" (16+). 1.00 Õ/
ô "Çàãóáëåíå ìàéáóòíº"
(16+). 2.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 8 ËÞÒÎÃÎ
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!. 9.40 Ä/ñ
"1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè".
10.50, 11.55 Ò/ñ "Áîäî". 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.10, 14.30 Ðàä³î.
Äåíü. 13.55, 19.00, 23.05 Äî-
ðîãà äî Ïõüîí÷õàíó. 15.15,
5.05 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 16.30
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 17.50,
1.10 Íîâèíè. Ñâ³ò.  18.20,
21.30, 1.25, 2.20 Òåìà äíÿ.
18.35, 1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.50 Ïåðøà øïàëüòà. 20.25
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 21.50, 2.35 Íîâèíè.
Ñïîðò. 22.15 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 23.45 Ä/ñ "Ìóçè÷íà
îä³ñåÿ Àð³ðàíò. Øîó".  0.15
×åðåÙóð (Late night show).
0.40 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè. Äî-
êóìåíòàëüíèé öèêë. 2.55 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê". 3.20
Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìå-
ðèêè". 4.00 ²íòåðìàð³óì

     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, 0.30, 5.20 ÒÑÍ.
9.30, 10.50, 12.20 "×îòèðè âåñ-
³ëëÿ". 12.35, 14.10 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 15.45 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó
òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ".
20.30, 1.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 21.00 Ìåëîäðàìà "Øêîëà".
22.00 "Ì³íÿþ æ³íêó - 13". 23.00
"Ïðàâî íà âëàäó 2018". 0.40 Ò/
ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
óáèâñòâî-2". 4.35 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.40 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,  12.25,  20.40 Ò/ñ "Çà-
ïèòàéòå â îñåí³" .  12.50 Õ/ô
"Êàð'ºðà Ä³ìè Ãîð³íà". 14.50,
15.45,  16.40,  3.00 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  3 .45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.20, 4.30 "Ïîäðîáèö³".  0.25
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³"
(16+). 5.10 "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,
17.35, 21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õî-
ðîøèé êîï" (16+). 12.05, 13.15
Õ/ô "Íåìàº âèõîäó" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.50 "Íà òðüîõ". 15.15, 16.15
Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 15"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 23.35
Õ/ô "Ï³äðèâíèêè" (16+). 1.40
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.05 Áåç
ãàëüì. 4.00 Ñêàðá íàö³¿. 4.10
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
6.05 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 7.55 "Õàòà
íà òàòà". 11.30 "ÌàñòåðØåô"
- 5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-3 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 20.00, 22.40 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 5". 0.05 "Îäèí
çà âñ³õ". 1.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

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,  2.20 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà.  11.20, 3.50 Ðåàëüíà

ãîäí³. 7.15, 4.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.15 Ò/ñ "×îðíà êðîâ"
1, 6 ñ. (12+). 15.20 Ò/ñ "×îð-
íà êðîâ" 7, 8 ñ. (12+). 17.00
Ò/ñ "Õ³ðóðã³ÿ. Òåðèòîð³ÿ êîõàí-
íÿ" 1, 2 ñ. (12+). 19.40 Ò/ñ
"Õ³ðóðã³ÿ. Òåðèòîð³ÿ êîõàííÿ"
(12+). 22.00 Ò/ñ "Ïðèíöåñà òà
æåáðà÷êà" 1, 4 ñ.. 1.35 Òåëå-
ìàãàçèí. 2.45 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà.  6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Ì/ô "Ëè-
ñòîíîøà Ïåò". 11.30 Õ/ô "Çî-
ëîòà çèìà". 13.00 Êàçêè Ó.
14.00 Ðÿò³âíèêè. 16.00 Ò/ñ
"Íàéêðàùèé" òèæäåíü ìîãî
æèòòÿ" (16+). 18.00 Õ/ô "Ïåð-
ëèíà Í³ëó" .  20.00,  21.30,
23.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
20.30, 22.00, 23.30 Îäíîãî
ðàçó â Îäåñ³.  21.00, 22.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.

0.00 Òåîð³ÿ  çðàäè.  1 .00
ÎÎÍ. 1.30 ÁàðÄàê. 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëü-
êà

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  - Êàçêî-
âèé ÷àñ. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ".
10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10
- ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñü-
êèé êîíòðîëü" (ïîâòîð). 11.35
- ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 11:45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñêîï.
13.00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 - Ãî-
ðîñêîï. 15:00 -  Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.40 Çîíà íî÷³. 5.20, 7.00
Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî äðóç³". 6.59,
8.44 Kids Time. 8.45 Ðåâ³çîð.
11.30 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
13.50 Õ/ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè
2". 15.30 Õ/ô "Êóëåíåïðîáèâ-
íèé" (16+). 17.20 Õ/ô "Øïèãóí
ïî ñóñ³äñòâó". 19.10 Õ/ô "Ñó-
ïåðíÿíü" (16+). 21.00 Õ/ô "Ñó-
ïåðíÿíü 2" (16+). 22.50 Õ/ô
"Øàôåð íàïðîêàò" (18+). 1.00
Õ/ô "Ì³ñòåð Êðóòèé" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 11 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00,  6 .30 XXI I I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè 2018 ã.
Ã ³ðñüê îëèæíèé ñïîðò.  Äà-
óíõ³ëë (÷îëîâ³êè). Ô³íàë. 7.05
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã.  Ñíîóáîðä.  Ñëîóï-
ñòàéë. Êâàë³ô³êàö³ÿ (æ³íêè).
8 .30,  23.05 XXI I I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ëèæ³.
Ñê³àòëîí 15+15 êì. (÷îëîâ³-
êè). Ô³íàë. 10.50 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Êîâ-
çàíÿðñüêèé ñïîðò. 5000 ì (÷î-
ëîâ³êè).  Ô³íàë. 13.05 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Á³àòëîí. Ñïðèíò 10êì (÷î-
ëîâ³êè). 15.05 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè 2018 ã.
Ôð³ñòàéë.  Ìîãóë.  Ô³íàë
(æ³íêè). 16.55, 21.30 Îë³ìï-
³éñüêà ñòóä³ÿ .  17.30,  1 .10
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ñàííèé ñïîðò. Ô³íàë.
Çà¿çä 3 (÷îëîâ³êè). 18.30, 2.05
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ñàííèé ñïîðò. Ô³íàë.
Çà¿çä 4 (÷îëîâ³êè). 19.30 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Êîìàíäè
(æ³íêè, ïàðè). 21.00 Íîâèíè.
3.00 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ.
Êîìàíäè. Ô³íàë

 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". 10.00 "Ãðîìàäà íà
ì³ëüéîí". 11.10, 12.10, 13.15
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ".
14.55 "Ë³ãà ñì³õó". 19.30, 5.00
"ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ
êðà¿íè 8". 23.10 "Viva ! Íàéê-
ðàñèâ³ø³ 2018". 0.35 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 1.35 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

ì³ñòèêà. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá-
³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà".  21.00 Ò/ñ
"×îðíà êðîâ" 7,  8 ñ.  (12+).
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00 Ò/ñ
"CSI.  Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.10 Çîðÿ-
íèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³  ï ³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà.  6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Õ/ô "Íîâå
âáðàííÿ êîðîëÿ".  11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ.  14.00,  17.00,
23.00 Êðà¿íà Ó.  14.30, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³ .
19.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 21.00 Ò/ñ "Íàéêðàùèé"
òèæäåíü ìîãî æèòòÿ" (16+).
22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 ÎÎÍ. 1.30 Áàð-
Ä à ê

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà " Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" 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.. 17:05 - Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.20 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 6.39, 7.29 Kids Time. 6.40
Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.30 Ïðîåêò Ïåð-
ôåêò. 8.40 Êîõàííÿ íà âèæè-
âàííÿ. 10.45 Ðåâ³çîð. 14.00
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 17.00
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 19.00 Õ/ô
"Îáëàäóíêè Áîãà: Ó ïîøóêàõ
ñêàðá³â" (16+).  21.10 Õ/ô
"Ì³ñòåð Êðóòèé" (16+). 23.00
Õ/ô "Ïåðøèé óäàð" (16+). 0.40
Õ/ô "Åîí Ôëàêñ" (16+). 2.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 9 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00
Íîâèíè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05
Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40 Ä/
ñ "1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè".
10.50 Ò/ñ "Áîäî". 12.10 Ïåð-
øèé íà ñåë³. 12.50, 23.00, 1.10
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. ÖÅÐÅÌÎÍ²ß Â²ÄÊÐÈÒ-
Òß. 15.35, 21.30 Îë³ìï³éñüêà
ñòóä³ÿ. 16.20, 1.40 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ô³ãóð-
íå êàòàííÿ. Êîìàíäè. Êîðîòêà
ïðîãðàìà. 19.45 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ôð³ñòàéë. Ìîãóë. Êâàë³ô³êàö³ÿ
(æ³íêè). 20.25 XXIII  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ôð³ñòàéë. Ìîãóë. Êâàë³ô³êàö³ÿ
(÷îëîâ³êè). 3.00 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ñíîó-
áîðä. Ñëîóïñòàéë. Êâàë³ô³êà-
ö³ÿ (÷îëîâ³êè).

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, 12.20 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
12.35, 14.10 "Ì³íÿþ æ³íêó".
15.45 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå
êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðàìà "Íå-
ñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.15
"Ë³ãà ñì³õó". 0.35 Êîìåä³ÿ "Íà
óçá³÷÷³". 4.35 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðà-
íîê ç ²íòåðîì". 10.15, 12.25
Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³". 12.50
Õ/ô "Ì³ñüêèé ðîìàíñ". 14.50,
15.45, 16.40 "Ðå÷äîê". 18.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 3.05 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
23.50 Õ/ô "Õàðâ³ Ì³ëê" (16+).
2.15 Äîê.ïðîåêò "Îáåðåæíî,
ÍËÎ!". 4.40 "TopShop". 5.10 Õ/
ô "Äóáðàâêà"

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,  17.35 Ò/ñ
"Ïîãàíèé õîðîøèé êîï" (16+).
12.00, 13.15 Õ/ô "Ï³äðèâíèêè"
(16+).  12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.55 "Íà òðüîõ". 15.05,
16.15 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà,
15" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.25
Äèçåëü-øîó. 23.45 Êîì³ê íà
ì³ëüéîí. Íàéêðàùå. 0.40 Ôàê-
òè. 1.00 Ò/ñ "Êîìàíäà Ì". 1.30
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+).  2.55 Áåç
ãàëüì. 3.45 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.40 Õ/ô "Ïðîïîíóþ ðóêó ³ ñåðöå".
8.35 Õ/ô "Âåðáíà íåä³ëÿ". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 22.40 Õ/ô "Êàôå íà Ñàäîâ³é".

0.40 "Îäèí çà âñ³õ". 2.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè".

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 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20, 4.00 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30, 15.30 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 16.00
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Êîëè íà
ï³âäåíü â³äëåòÿòü æóðàâë³" 1,
2 ñ.. 23.20 Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ
"Êîëè íà ï³âäåíü â³äëåòÿòü
æóðàâë³".  1.50 Òåëåìàãàçèí.
2.20 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+). 5.40 Çîðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.25 Õ/ô "Ñòðè-
áîê âãîðó". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 14.00, 17.00 Êðà¿íà Ó.
14.30, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 18.00 Îäíîãî
ðàçó â Îäåñ³. 19.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 21.00 Ì/ô "Åï³ê".
23.00 Õ/ô "Ïåðëèíà Í³ëó".
1.00 ÎÎÍ. 1.30 ÁàðÄàê

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

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.00 Àá-
çàö. 5.50, 6.50 Ì/ñ "Äðàêîíè:
Ïåðåãîíè áåçñòðàøíèõ". 6.49,
7.49 Kids Time. 7.50 Ïðîåêò
Ïåðôåêò. 9.00 Êîõàííÿ íà âè-
æèâàííÿ. 11.00 Ðåâ³çîð. 14.20
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 17.00
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 19.00 Õ/ô
"Êóëåíåïðîáèâíèé" (16+). 21.00
Õ/ô "Ïðîòèñòîÿííÿ" (16+).
22.50 Õ/ô "Âèïàäêîâèé øïè-



Ó îäíîé æåíùèíû
áûëî äåñÿòü äåòåé,
è âñå îíè áûëè ìàëü-
÷èêàìè. È çâàëè èõ
Áîðÿìè.

– Ñêàæèòå, – ñïðî-
ñèëè åå, – à êàê âû èõ
ðàçëè÷àåòå?

– Ïî îò÷åñòâó, –
ãîðäî îòâå÷àëà æåí-
ùèíà.

– Ëþñÿ, ñèëüíî ÿ
â÷åðà íàæðàëñÿ?

– Íó, Ñåìà, òû áûë
êàê îãóðåö!

– Îâîùåì? – Äà!..

Êîãäà ó âàñ ïîÿâëÿ-
þòñÿ äåíüãè – ó âàñ
ïîÿâëÿþòñÿ æåíùè-
íû! Ïîÿâëÿþòñÿ æåí-
ùèíû – ïðîïàäàþò
äåíüãè! Ïðîïàäàþò
äåíüãè – ïðîïàäàþò
æåíùèíû! Ïðîïàäà-
þò æåíùèíû – ïîÿâ-
ëÿþòñÿ äåíüãè...

Åñëè âû ñìîæåòå
èç ýòîãî çàìêíóòîãî
êðóãà óáðàòü æåíùèí
– âû áóäåòå ñêàçî÷íî
áîãàòû!

Åñëè õîðîøåãî äîë-
æíî áûòü ïîíåìíîæ-
êó, òî ïóñòü îíî
õîòÿ áû áóäåò ÷àñ-
òåíüêî!

– Ðàáèíîâè÷, äàé
500 äîëëàðîâ âçàéìû.

–Ëåãêî, íî ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ èç Ïàðè-
æà.

– Òû åäåøü âî
Ôðàíöèþ?

– È íå äóìàþ.

– Èäè åøü êàøó!
– Òû æå ñóï âàðè-

ëà?
– Ìàëî ëè ÷òî ÿ âà-

ðèëà...

Ïðîäàæíûå ÷èíîâ-
íèêè, ñóäû, ìèëèöèÿ,
ïðîêóðàòóðà! À ÷òî
âû õîòåëè, ó íàñ æå
ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà.
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Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 20
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 23 îñîáè.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ви можете вирушити в
ділову поїздку. По�
спішить закінчити

важливі справи, подумайте,
що можна зробити зазда�
легідь. Небажані візити в ад�
міністративні установи. Не
слід іти на приводу в свого
азарту.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Вас можуть
втягнути у вир подій:
активну переписку з

діловими партнерами,
зустрічі з різними людьми, що
цікавлять вас, короткостро�
кові поїздки. Вам необхідно
почати реалізовувати свої
плани.

БЛИЗНЮКИ (21.05�
21.06). У вас з'явиться
можливість виявити
свої найкращі якості.
На роботі у вас буде

повне взаєморозуміння з на�
чальством і колегами. Поста�
райтеся вчасно завершити
початі справи й не поклада�
ти поки на себе додаткових
обов'язків.

РАК (22.06�22.07).
Ви можете поринути в
потік різноманітних
ділових і особистих

проблем. Вам необхідно
подолати сумніви й не�
певність у власних силах. По�
старайтеся проявляти прак�
тичність у справах і розмі�
реність у житті.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Вам доведеться
відстоювати свої по�
гляди. Тримайтеся за
те, що вважаєте

найбільш важливим, але не
відмовляйтеся піти на по�
ступки в дрібницях. Будьте
лагідні та завбачливі.

ДІВА (24.08�23.09).
Щоб зробити те, що
ви намітили, вам бу�
дуть потрібні певні зу�
силля та впевненість

у власних силах і рішеннях,
зосередьтеся на найголовн�
ішому. Ваші амбіції можуть
привести до терть з колега�
ми по роботі.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Удача нині на
вашому боці. З'явить�
ся можливість підня�

ти свій професійний автори�
тет, але замість на вас ляже
величезна відповідальність.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ваш творчий
імпульс здатний зме�
сти всі перешкоди. У

вашій працездатності та
терпінні видна запорука ус�
піху. Приємний сюрприз при�
веде вас у гарний настрій.
Виявіть  увагу до близьких.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви завзято
просуваєтеся до на�
міченої мети. Поста�
райтеся використо�

вувати сприятливий час для
нових знайомств, налагод�
ження необхідних контактів і
зв'язків.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Вам знадо�
биться поповнити ба�
гаж професійних

знань. Щоб придбати
лідерські позиції, вам необх�
ідно стати дипломатом і не
квапити події. Будуть досить
ефективні активні дії.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
20.02). Не зневажай�
те порадами друзів,
вони підкажуть, як
вибрати оптимальне

вирішення виниклих про�
блем. Стане значно легше
жити, тому що багато питань
будуть вирішуватися без на�
пруги.

РИБИ (21.02�20.03).
Ваша активність не
повинна переходити
у войовничість. Тоді

можна розраховувати на
стабілізацію матеріального
становища. Однак уникайте
конфліктів з колегами на ро�
боті.

ÈÈÈÈÈ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

5.02.2018 –  11.02.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â Ìóêà÷åâ³ äåïóòàòè íå ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòèâó ïðî
ñêàñóâàííÿ  çàáîðîíè òîðã³âë³ àëêîãîëåì â í³÷íèé ÷àñ

  Çàêàðïàòñüê³
ìîòèâè

ПИВО
Пиво, пивочко, пивко…
Ко не любить го, но ко?
Ко не годен – зиркать косо
як ти в пінку мачаш носом…
як промикаш…

як завмираш…
як береш дарабчик сира,
рибку ялену, таранку,
як принимать се гиртанка!
Студено, а ци тепло –
дар сись прийняти яло
делікатно, з насолодов,
а не пити го як воду!
Но не п’є го лем дурак.
Бо на кождий жеб і смак
є такое, і сякое –
нефільтрованой, живоє.
Пиво світлой, пиво темной,
Пиво – актуальна тема.
Алкогольноє, ци без –
з ним рішаєся лігбез.
Поднимаються проблеми,
так, што закипають клеми.
Тяжко майжень уповісти
кілько ліпших футболістів,
вчених і політиканів,
деміургів кілько, кантів
світ утратив… айно, айно…
Як то з пивом дуже файно!
Лем як пити кожду днину,
Вби обстатися людинов?

Тетяна РИБАР 2018

Ð³øåííÿ “Ïðî çàáîðîíó òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿ-
ìè, âèíàìè òà ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî)”  ó í³÷íèé ÷àñ é íàäàë³ çàëè-
øàºòüñÿ ÷èííèì. Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè íå ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòèâó Àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ êîëåã³¿ Çàêàðïàòñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòè-
ìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, ÿêèì âîíè ïðîïîíóâàëè ñêàñóâàòè öþ çàáî-
ðîíó â ì³ñò³.

Íàãàäàºìî, â Ìóêà÷åâ³ ç ñåðïíÿ 2016 ðîêó – çàáîðîíåíî ðîçäð³áíó òîðã³â-
ëþ àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â, âèí òà ïèâà (êð³ì áåçàëêîãîëüíî-
ãî) ç 23.00 ãîä. äî 07.00 ãîä. ó ñòàö³îíàðíèõ îá’ºêòàõ òîðã³âë³, ìàãàçèíàõ ç
êàôåòåð³ÿìè, ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðìàõ, îá’ºêòàõ äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó
(â ò.÷. êîìïëåêñè ÀÇÑ).

Äíÿìè Ìóêà÷³âñüêå ë³òåðàòóð-
íå îá’ºäíàííÿ ”Ð³äíå ñëîâî”
ïðåçåíòóâàëî ñâîþ òâîð÷³ñòü ó
ì³ñò³ Õóñò. Çóñòð³÷ ïðîéøëà íàä-
çâè÷àéíî ö³êàâî ³ òåïëî. Â.Ìàñ-
ëîâ, Í.Ðèáàð, Ì.²âàíèöÿ,
Â.Êóøí³ð, Ã.Ë³ìáàõ, À.Æåëîíê³-
íà òà Â.×åðí³êîâ äîñòîéíî ïðåä-
ñòàâèëè ñâîº ì³ñòî ³ ñâî¿ òâîð÷³
çäîáóòêè. Äÿêóºìî äèðåêòîðó
öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè ì.Õóñò
Êóðäåíêî Â³êòîð³¿ Ïåòð³âí³, ãî-
ëîâ³ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêîãî îá’ºäíàííÿ “Âåðõîâèíñüêà ïëåÿäà” Á³ëè÷ó Âà-
ñèëþ Ïåòðîâè÷ó, Îëåñ³ ×åïåëþê òà âñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ äî ë³òåðàòóðíîãî
âå÷îðà. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ÷åêàºìî õóñòÿí ó Ìóêà÷åâ³. Çíàéîìñòâî ç ïî-
åòàìè Çàêàðïàòòÿ áóäóòü îáîâ’ÿçêîâî ïðîäîâæóâàòèñü. Çãîäîì, çóñòð³÷ ç
âèíîãðàä³âñüêèì òâîð÷èì îñåðåäêîì.                  

Ãîëîâà ËÎ «Ð³äíå ñëîâî» Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

ÊÓËÜÒÓÐÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

Рішення про  збільшення розміру щомісячної
стипендії для обдарованих і талановитих учнів
шкіл естетичного виховання, стипендіатів Мука�
чівської міської ради в галузі культури на 2017�
2018 навчальний рік прийнято сьогодні на сесії
міськради. Розмір стипендії збільшену вдвічі.

Стипендії призначаються учням шкіл естетич�
ного виховання та клубних закладів  Мукачева,
які здобули призові місця в культурно�мистець�
ких конкурсах, фестивалях усіх рівнів (обласних,
міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних).
Кількість стипендіатів визначається окремим
рішенням сесії на відповідний навчальний рік.
Цьогоріч – це 15 вихованців шкіл.

Â Ìóêà÷åâ³ òàëàíîâèò³ ó÷í³ øê³ë
åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ

îòðèìóâàòèìóòü ùîì³ñÿ÷íî 1000
ãðèâåíü ñòèïåíä³¿ ì³ñüêðàäè

Малеча міста отримує щеплення  від корі в поліклініці, кабінет  № 32.
Першочергово буде проведено щеплення дітям, які підлягають щеп�

ленню за календарем та діти, що відвідують школи та садочки.
З метою уникнення черг та нездорового ажіотажу, забезпечення

комфортних умов щепленої компанії батькам дітей, що підлягають
щепленню необхідно зв‘язатися з сімейним лікарем за місцем про�
живання, який надасть вичерпну інформацію щодо порядку прове�
дення щеплень.

Вакцина бельгійського виробництва, і  щеплення проводиться без�
коштовно.

Нагадаємо, що на черговій сесії Мукачівської міської ради прийня�
то рішенням щодо зміни до програми, яким  виділено кошти з місько�
го бюджету для послуги з вакцинації дітей. З відповідною ініціати�
вою виступив міський голова Андрій Балога. Першочергово будуть
вакцинувати 500 дітей. За потреби місто виділятиме кошти на вакци�
націю всіх категорій дитячого населення.

МУКАЧЕВО РОЗПОЧАЛО
ВАКЦИНАЦІЮ ДІТЕЙ ВІД КОРІ

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³




