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8 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.

КИТАЙ зумів повернути з�за кордону
своїх  1300 втікачів�хабарників і передати
корупціонерів до суду.

КЕРІВНИЦТВО Шотландської мережі су�
пер�маркетів звільнило з роботи придбано�
го для обслуговування відвідувачів робота
по імені Фабіо. За тупість і погані жарти.

У КИЄВІ набув популярності  комплект
одягу, на якому віддруковано фотозобра�
ження бійки нардепів у залі Верховної Ради.

РЕКОРД  України: трирічна дівчинка Зла�
та  Серпіонова легко перепливла  25�мет�
ровий басейн за 1 хвилину 38 секунд.

ФАХІВЦІ НАСА підрахували  швидкість
"схуднення" Сонця. Щороку наше світило
втрачає  приблизно 179 трильйонів тонн,
що дорівнює приблизно 3,5 процентів за�
гальної маси Землі.

ПОЛЬСЬКИЙ Сейм  ухвалив  закон "Про
заборону бандеризму" та Закон про кримі�
нальну відповідальність за не визнання
злочинів українських націоналістів серед
польського населення.

НАЦБАНК України ввів в обіг пам'ятну мо�
нету "Захисникам Донецького аеропорту"
номіналом 10 гривень.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ñîíÿ÷íèõ äí³â áàæàºìî Âàì,
Äîë³ íåçðàäëèâî¿, ðàä³ñíî¿ äîáðî¿.
Õàé ùàñòÿì ïîâíèòüñÿ ð³äíà õàòà,
Õàé áóäå ñ³ì'ÿ çäîðîâà, áàãàòà.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹25.

Íàñíàãà ³ ùåäð³ñòü ó ñåðö³ õàé êâ³òíóòü,
Ïîêè þâ³ëåé íå íàñòàíå ñòîë³òí³é.
Õàé Áîã Âàñ áëàãîñëîâëÿº,
À Áîæà Ìàòè îáåð³ãàº,

3-ãî ëþòîãî 2018 ðîêó â³äçíà÷èëà ñâ³é þâ³ëåé çàâ³äóâà÷ äîøê³ëüíèì
íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ¹ 25

Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà ÃÀËÀÉ!
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî!

Ñâîºþ íàïîëåãëèâîþ ïðàöåþ, óâàæíèì ñòàâëåííÿì äî ëþäåé, Âè çà-
âîþâàëè ïîâàãó ³ àâòîðèòåò. Ç íàãîäè ñëàâíîãî þâ³ëåþ, áàæàºìî Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ñèëè, îïòèì³çìó, äîáðî-
áóòó òà ðîäèííîãî çàòèøêó.

Íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

У Мукачівському міськвиконкомі  відбулося
термінове засідання комісії з питань техноген�
но�екологічної безпеки та надзвичайних ситу�
ацій.

Роботу комісії розпочато із оперативної
інформації  завідувавача  відділення організації
епідеміологічних досліджень Мукачівської
міськрайонної філії ДУ “Закарпатський лабо�
раторний центр МОЗУ” Петра Раковці про стан
захворюваності населення на грип та ГРВІ у місті
Мукачеві.

За інформацією  керівника управління освіти,
молоді та спорту міськвиконкому Катерини
Кришінець�Андялошій  спостерігається різне
зниження відвідування серед дітей закладів  за�
гальної середньої освіти міста.

Головний лікар Центру  первинної  медико�
санітарної допомоги міста Мукачева  Євген
Мешко  проінформував про рівень захворюва�
ності серед дітей, які звернулись до лікуваль�
них закладів міста.

Заслухавши інформацію доповідачів, комісія
вирішила: ввести карантинні заходи на тери�
торії міста   та призупинити навчально�вихов�
них процес у закладах загальної середньої ос�
віти та дошкільних підрозділах НВК міста, зак�
ладах позашкільної освіти, закладах естетич�
ного виховання  та ДНЗ №16, ДНЗ № 29
з  5 по 11 лютого.

Â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
Ìóêà÷åâà ââåëè êàðàíòèí

Äåëåãàö³ÿ ç Äîëèíè â³äâ³äàëà Ìóêà÷åâî äëÿ
òîãî, ùîáè îçíàéîìèòèñÿ ç äîñâ³äîì ì³ñòà â
ãàëóç³ ì³ñüêèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü. ¯õ íà-
ñàìïåðåä ö³êàâèëà ðîçðîáëåíà ì³ñòîì àâòîìà-
òèçîâàíà ñèñòåìà îïëàòè ïðî¿çäó â òðàíñïîðò³.
¯¿ ïðåäñòàâèâ ãîñòÿì äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì»
Ñåðã³é Ïàíüêî.

Ç ìèíóëîãî ðîêó Ìóêà÷åâî çàïðîâàäèëî â ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ñèñòåìó åëåêòðîííîãî
êâèòêà.

Äëÿ çä³éñíåííÿ ïðî¿çäó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³ íåîáõ³äíî ïðè âõîä³ â àâòîáóñ ï³äíåñòè äî
âàë³äàòîðà (åëåêòðîííîãî êîìïîñòåðà) ïðî¿çíèé
êâèòîê òðèâàëîãî êîðèñòóâàííÿ àáî åëåêòðîí-
íèé êâèòîê, êàðòêó ìóêà÷³âöÿ

Òàêîæ â ïóíêòàõ ïðîäàæó ìîæíà ïðèäáàòè îä-
íîðàçîâèé êâèòîê, ÿêèé ì³ñòèòü QR-êîä òà íàäàº
ïðàâî íà îäíîðàçîâèé ïðî¿çä. Ñèñòåìà ìîæå îá-
ñëóãîâóâàòè íå ëèøå ì³ñüêèé òðàíñïîðò, àëå é
ñòàíå â íàãîä³ é ³íøèì ì³ñòàì, ÿê³ ìàþòü íàì³ð
ïåðåéòè â ãàëóç³ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü íà àâ-
òîìàòèçîâàíó ñèñòåìó îïëàòè ïðî¿çäó â òðàíñ-
ïîðò³.

Äîëèíà ïåðåéìàòèìå
äîñâ³ä Ìóêà÷åâà ó ãàëóç³
êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó

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.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 8 ëþòîãî 2018 ð.

¹ 5 (1209)¹ 5 (1209)¹ 5 (1209)¹ 5 (1209)¹ 5 (1209)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Ðåàëüíå æèòòÿ íå ìàº í³ÿêîãî ñþæåòó. (À. Êîìòîí).Ðåàëüíå æèòòÿ íå ìàº í³ÿêîãî ñþæåòó. (À. Êîìòîí).Ðåàëüíå æèòòÿ íå ìàº í³ÿêîãî ñþæåòó. (À. Êîìòîí).Ðåàëüíå æèòòÿ íå ìàº í³ÿêîãî ñþæåòó. (À. Êîìòîí).Ðåàëüíå æèòòÿ íå ìàº í³ÿêîãî ñþæåòó. (À. Êîìòîí).

Тридцятого січня минає
три роки з дня трагічної за�
гибелі у зоні АТО військо�
вослужбовця 128�ї ОГПБР
Олександра Тербана. Па�
м’ять героя АТО вшанува�
ли у селищі Чинадієво,
реквієм відбувся у при�
міщення Чинадіївської
ЗОШ І�ІІІ ст…

Зазначимо, у школі
встановлено пам’ятну
дошку Олександру Терба�
ну, який навчався в дано�
му освітньому закладі.

Участь у скорботному
заході взяли: голова Му�
качівської РДА Сергій Гай�
дай, селищний голова Чи�
надієва Іван Мошак, депу�
тати селищної ради, бой�

Ïàì’ÿòü çàãèáëîãî ãåðîÿ ÀÒÎ Îëåêñàíäðà Òåðáàíà âøàíóâàëè ó ×èíàä³ºâ³
ові побратими загиблого
Героя, односельчани, учні
школи.

Під час заходу до при�
сутніх звернувся голова
Мукачівської РДА Сергій
Гайдай:

Вшановуючи пам’ять за�
гиблого героя АТО, хотів
би звернутися саме до
молоді, учнів школи. Зав�
жди пам’ятайте про тих,
хто ціною свого життя
заплатив за можливість
для вас вчитися, здобува�
ти нові знання, планувати
майбутнє у вільній країні,
шануйте цю пам’ять, як
найдорожчий заповіт!
Слава героям! Слава Ук�
раїні!

До присутніх також
звернувся селищний го�
лова Чинадієва Іван Мо�

шак, який зазначив, що з
часом пам’ять про Героя
АТО, який народився та

виріс у селищі, передава�
тиметься з покоління в
покоління, як приклад для
наслідування.

Під час скорботного за�
ходу згадували сторінки з
біографії Олександра
Тербана, який навчався у
Чинадіївській школі з 1987
по 1998 рр. Олександр
здобув професію кухаря
та диплом Українського
економічного інституту за
спеціальністю «Товаро�
знавство продовольчих та
непродовольчих товарів».

У 2014 році вступив у
лави ЗСУ та брав участь в
антитерористичній опе�
рації на Сході країни. За�
гинув 30 січня 2015 року

під Дебальцевим.
Вдовою залишилася

дружина Тербан Наталія,
без батька двійко діток –
донька Крістіна та син
Вадим.

Указом Президента Ук�
раїни від 23 травня 2015
року № 282/2015 Олек�
сандр Тербан нагородже�
ний орденом «За мужність
ІІІ ст.» (посмертно)

Захід супроводжувався
пісенними композиціями
та декламацією віршів у
виконанні учнів школи. На
завершення реквієму всі
присутні поклали квіти до
пам’ятної дошки Олек�
сандру Тербану та запа�
лили свічку.

Çàñ³äàííÿ ïðîâ³â êåð³-
âíèê Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ
Ñåðã³é Ãàéäàé çà ó÷àñò³:
ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàé-
îííî¿ ðàäè ²âàíà Ìèõàé-
ëà,  ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ
Àíäð³ÿ Äàíêàíè÷à, ãîëî-
âè Àñîö³àö³¿ ñåëèùíèõ
òà ñ³ëüñüêèõ ãîë³â ðàéî-
íó ²âàíà Ìîøàêà, ñå-
ëèùíèõ òà ñ³ëüñüêèõ
ãîë³â, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â, óïðàâë³íü òà
â³ää³ë³â ÐÄÀ, äåðæàâíèõ ñëóæá
òà â³äîìñòâ.

Â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó äåííî-
ãî ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ:

1. Ïðî ðåôîðìóâàííÿ ãàëóç³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà ïåðøîìó
ð³âí³

2. Ïðî ñòàí ïðèçíà÷åííÿ æèò-
ëîâèõ ñóáñèä³é çà ï³äñóìêàìè
2017 ðîêó

Ó ïèòàíí³ ð³çíîìó çàñëóõàëè
³íôîðìàö³þ ïðî ï³äãîòîâêó äî
ïðèçîâó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà
ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó âåñ-
íîþ 2018 ðîêó â Ìóêà÷³âñüêî-
ìó ðàéîí³.

Ïî ïåðøîìó ïèòàííþ ³íôîð-
ìóâàëà ãîëîâíèé ë³êàð Öåíòðó
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè  ðàéîíó Â³êòîð³ÿ
Ëàí³, ÿêà îêðåñëèëà îñíîâí³
êðèòåð³¿ ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè, ùî
òðèâàº ïî âñ³é êðà¿í³. Òàêîæ ó
äîïîâ³ä³ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ÖÏÌÑÄ éøëîñÿ ïðî óðÿäîâó
³í³ö³àòèâó «Äîñòóïí³ ë³êè». Òàê,

Çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ
31 ñ³÷íÿ, â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ

çà ³íôîðìàö³ºþ Â³êòîð³¿ Ëàí³,
äåðæàâíà ïðîãðàìà «Äîñòóïí³
ë³êè» ó Ìóêà÷³âñüêîìó ðàéîí³ çà
2017 ð³ê âèêîíàíà íà 100%. Â
ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè áóëî çàä³ÿ-
íî 24 àïòå÷í³ çàêëàäè, ìåøêàí-
öÿìè ðàéîíó ðåàë³çîâàíî
43 452 ðåöåïòè, â³äøêîäîâàíî
êîøò³â 1 885 700 ãðí.

Íà 2018 ð³ê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðî-
ãðàìè «Äîñòóïí³ ë³êè» äîâåäå-
íî êîøòè â ñóì³ 2 600 000 ãðí.,
íà ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà öóêðî-
âèé ä³àáåò ïåðåäáà÷åíî
1 650 700 ãðí.

Ïðî ñòàí ïðèçíà÷åííÿ æèò-
ëîâèõ ñóáñèä³é äîïîâ³â íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ Îëåêñàíäð
Íåìéî.

ßê çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð
Îëåêñàíäðîâè÷, ñòàíîì íà
01.09.2017 ðîêó â óïðàâë³íí³
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
íà îáë³êó íàðàõîâóºòüñÿ 17 063
îäåðæóâà÷³â æèòëîâèõ ñóá-
ñèä³é íà îïëàòó ÆÊÏ. Íà îïà-
ëþâàëüíèé ïåð³îä ñóáñèä³þ

îòðèìóþòü 10 392 ðîäè-
íè ç Ìóêà÷³âñüêîãî ðàé-
îíó.

Ñóáñèä³þ íà ïðèäáàí-
íÿ òâåðäîãî ïàëèâà ïðè-
çíà÷åíî 2 411 ñ³ì’ÿì. Òà-
êîæ êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ
ñîöçàõèñòó íàãàäàâ ïðè-
ñóòí³ì ïðî ìîíåòèçàö³þ
íåâèêîðèñòàíèõ êîøò³â
ñóáñèä³¿ òà çâåðíóâñÿ ç
ïðîõàííÿì ïðî ïîñèëåí-

íÿ ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñå-
ðåä íàñåëåííÿ ç áîêó îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ïðî îðãàí³çàö³þ âåñíÿíîãî
ïðèçîâó íà ñòðîêîâó ñëóæáó
³íôîðìóâàâ â³éñüêîâèé êîì³ñàð
Ìóêà÷³âñüêîãî ÎÌÂÊ ²ãîð
Ãóñºâ. Íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê
òà â³éñüêîâó ñëóæáó», ïåðñïåê-
òèâíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ÇÑÓ
íà 2017-20202ðð., âåñíîþ
2018 ðîêó ïëàíóºòüñÿ ïðîâå-
äåííÿ ÷åðãîâîãî ïðèçîâó ãðî-
ìàäÿí ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ÿêèì äî
äíÿ â³äïðàâêè ó â³éñüêîâ³ ÷àñ-
òèíè âèïîâíèëîñÿ 20 ðîê³â òà
ÿê³ âòðàòèëè ïðàâî íà â³äñòðî÷-
êó â³ä ïðèçîâó. ßê çàçíà÷èâ ²ãîð
Ãóñºâ, äî ëàâ ÇÑÓ äîçâîëåíî
ïðèçèâàòè þíàê³â, ÿêèì âè-
ïîâíèëîñÿ 18 ðîê³â ³ ÿê³ äîáðî-
â³ëüíî áàæàþòü ïðîõîäèòè
ñòðîêîâó ñëóæáó.

²íôîðìàö³ÿ äîïîâ³äàþ÷èõ
áóëà âçÿòà äî â³äîìà òà âèêîðè-
ñòàííÿ ó ðîáîò³, ïðî ùî ïðèé-
íÿò³ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ.

Анастасії Іванівні Почіл виповнилося 100 років. Юві�
лярка проживає у селі Вільховиця Мукачівського рай�
ону. До батьківської хати приїхали діти, онуки, правну�
ки та, навіть, праправнуки. Привітати з чудовим юві�
леєм прийшло багато гостей, серед яких: голова Му�
качівської РДА Сергій Гайдай, заступник голови Мука�
чівської РДА Олександр Богів, начальник управління
Пенсійного фонду України в м. Мукачеві та Мукачівсь�
кому районі Вільгельм Гундгредер, голова села Іван
Софілканич, та інші.

Квіти, торт, щирий дитячий сміх та лагідна усмішка
бабусі Анастасії, – такою святковою була атмосфера
у хаті, яка також має свою історію та була збудована
ще полоненими турками. Разом з дерев’яною церк�
вою св. Дмитра – сакральною пам’яткою XVII ст., що
під охороною ЮНЕСКО, – хата родини Почіл, – стоїть
на сторожі часу.

Анастасія Почіл згадує: промайнули сто років життя
як одна мить… Разом з чоловіком Петром Федорови�
чем виховували трьох дітей: двох доньок Марію та Ган�
ну й сина Михайла. П’ятеро внуків поповнили генеа�
логію закарпатської родини Почілів. На сторічний юві�
лей всіма любимої бабусі завітали ще й 8 правнуків та
6 праправнуків.

Щиро вітаючи іменинницю Анастасію Іванівну, очіль�
ник Мукачівщини Сергій Гайдай побажав здоров’я, ра�
дості від кожного дня в оточенні великої, дружньої ро�
дини.

«Поважний ювілей у колі великої родини – це і
справжнє щастя, – коментує Сергій  Володимирович,
– за час своєї каденції я вже вдруге маю нагоду при�
вітати зі 100 річним ювілеєм. Так, у минулому році таку
ж поважну дату зустріла мешканка села Н.Давидково
Марія Качур, є в районі й інші довгожителі, які також
відзначать чудові ювілеї».

На згадку про святкову та урочисту подію з бабусею
Анастасією фотографувалася вся родина, запросили
до колективного фото й гостей.

100-ð³÷íèé þâ³ëåé â³äñâÿòêóâàëà
Àíàñòàñ³ÿ Ïî÷³ë ç Ìóêà÷³âùèíè
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Зустріч міського голови
Андрія Балоги з представ�
никами громадських
організацій відбулася у
сесійній залі міськради.
Йшлося про роботу кому�
нального підприємства
«Муніципальна міліція».
Питання вже обговорюва�
лося минулого тижня на
засіданні постійної депу�
татської комісії з питань
законності, регламенту,
депутатської етики, обо�
ронної роботи та надзви�
чайних ситуацій. Тоді де�
путатською комісією чле�
нам громадської органі�
зації було запропоновано
долучитися до обговорен�
ня діяльності комунально�
го підприємства та пода�
ти конкретні пропозиції
щодо змін до його Стату�
ту.

Присутній на зустрічі
керівник «Муніципальної
міліції» Вячеслав Роман
озвучив результати робо�
ти структури.

За 2017 рік за порушен�
ня Правил благоустрою
міста працівниками «Му�
ніципальної міліції» Мука�
чево складено 1493 адмі�

Çà ð³ê ðîáîòè «Ìóí³öèïàëüíî¿ ì³ë³ö³¿» äî áþäæåòó
ì³ñòà äîäàòêîâî çàëó÷åíî ïîíàä 9 ìëí. ãðèâåíü

ністративні протоколи, в
тому числі за порушення
правил благоустрою скла�
дено 1185 протоколів. За
рік судами скасовано
всього 0,4% протоколів,
які складено працівника�
ми «Муніципальної міліції.
За цим показником
підприємство займає одні
з кращих позицій серед
інших аналогічних служб в
країні.

Саме завдяки діяльності
працівників «Муніципаль�
ної міліції» бюджет міста
отримав додатково понад
9 млн. гривень. Інспекто�
рами ММКП «Муніципаль�
на міліція» суб’єктам гос�
подарювання було надано
415 письмових вимог
(приписів), а також в усно�
му порядку проінформо�
вано більше 687 суб’єктів
господарювання щодо не�
обхідності укладення до�
говору сервітутного зем�
лекористування за кори�
стування землями кому�
нальної власності під час
здійснення підприємниць�
кої діяльності. На даний
час укладено 268 дого�
ворів сервітутного земле�

користування. Орендна
плата за користування
землями комунальної
власності з юридичних
осіб складає – 7 млн. 27,8
тисяч гривень, з фізичних
осіб – 2 млн. 696 тисяч
гривень. 27 договорів сер�
вітутного землекористу�
вання (близько 30 га) зна�
ходяться на розгляді. На
суб’єктів господарювання
які відмовляються укла�
дати договори сервітутно�
го землекористування до
прокуратури для прий�
няття рішення по суті ске�
ровано 107 матеріалів.

Позиція влади одно�
значна – за користування
комунальною землею
суб”єкти господарювання
мають сплачувати подат�
ки. Адже це кошти, які
йдуть в міський бюджет на
розвиток громади.

«Наразі «Муніципальна
міліція», створена ще чо�
тири роки тому працює в
рамках чинного законо�
давства», � констатував
міський голова.

Міський голова озвучив
плани щодо подальшої ро�
боти структури. Так, на�

прикінці грудня прийнято,
але поки що не вступив у
дію законопроект “Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів Украї�
ни щодо реформування
сфери паркування транс�
портних засобів”. Органи
місцевого самоврядуван�
ня отримують повнова�
ження створювати службу
муніципальних інспек�
торів, які зможуть нарівні
з поліцією притягнути до
відповідальності поруш�
ників правил зупинки. У
зв’язку з цим структуру
планують реорганізувати.
Окрім того, в Мукачеві в
рамках структури буде
створена єдина диспет�
черська служба, для
містян буде доступна те�
лефона «гаряча лінія». Це
буде «аварійна» з питань
водопостачання, елект�
ропостачання, питання
ЖКГ, благоустрою та ряд
інших питань.

Питання роботи кому�
нальних служб влада
міста й надалі готова роз�
глядати з громадськістю
на публічних майданчи�
ках.

2.03.2018р.  за адресою: Закар�
патська область, м.Мукачево,
площа Духновича,2 (приміщення
великої сесійної зали Мукачівсь�
кої міської ради)— відбудеться
аукціон з визначення переможців
по укладанню договору купівлі�
продажу комунального майна, а
саме:02.03.2018р. об 11
год.00хв – лот №1 Будівля цен�
трального теплового пункту �
котельні загальною площею
238,7кв.м., земельна ділянка
під об’єктом визначена, знахо�
диться в Закарпатська область,
м.Мукачево, бульвар Юрія Гой�
ди,1�Б; початкова ціна
379819,20 грн. (триста сімде�
сят дев”ять тисяч вісімсот дев�
”ятнадцять грн. 20 коп.) у тому
числі ПДВ у розмірі:
63303,20грн.(шістдесят три ти�
сячі триста три грн. 20коп.);
Власник територіальна грома�
да міста Мукачево в особі Му�
качівської міської ради.

Реєстрація учасників аукціону по�
чинається за одну годину та закін�
чується за 20 хв. до початку аукціо�
ну. Виконавцем з організації та про�

ведення аукціону є ПП “НАВІТА”.
Реєстраційний внесок і гарантійний
внесок сплачуються до подання
заяви про участь, але не пізніше ніж
за три робочі дні до дати проведен�
ня аукціону окремими платежами із
зазначенням призначення платежу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі
17,00 грн. вноситься на р/рахунок
Виконавця 26009016000473 в
АТ “КомІнвестБанк” м.Ужгород
МФО 312248 код ЄДРПОУ
36609103 отримувач ПП “НА�
ВІТА” . Грошові кошти в розмірі 10
% від початкової ціни продажу об�
’єкта (гарантійний внесок) – на р/р
26006016100473 отримувач ПП
“НАВІТА” призначення платежу – га�
рантійний внесок 10 % за участь в
аукціоні, МФО 312248, код ЄДРПОУ
36609103 в АТ “КомІнвестБанк”
м.Ужгород.

Фіксованими умовами аукціону є:
найвища ціна.

Додатковими умовами аукціонів
є: Переможець аукціону оплачує ви�
нагороду за проведення аукціону
ПП “НАВІТА”, оплата робіт  суб�
’єктам оціночної діяльності по
підготовці до продажу на аукціоні.

Учасники, які бажають взяти
участь в аукціоні подають виконав�
цю установчі документи, а саме:
статут, виписка з ЄДРПОУ для юри�
дичних осіб, для фізичних осіб: ко�
пія паспорта, ідентифікаційного
коду, довідка органу державної по�
даткової служби про подану декла�
рацію щодо майнового стану і до�
ходів (податкову декларацію), доку�
менти, що підтверджують сплату
реєстраційного та гарантійного
внесків. У разі неподання переліче�
них документів особи не допуска�
ються до участі в аукціоні. Зазна�
чені документи подаються за адре�
сою: ПП “НАВІТА”, 88000, м. Ужго�
род, вул.Корзо 7/5, 2 поверх, при�
міщення № 2. Кінцевий термін
прийняття заяв на участь в аукціоні
до 26.02.2018р. , до 16 год. З май�
ном можна ознайомитись за
місцем його розташування. Для
ознайомлення з документами об�
’єкта аукціону, одержання типових
форм заяв про участь, повного пе�
реліку документів учасника, кон�
сультації по об’єкту аукціону необ�
хідно звертатися до виконавця за
тел. 0507767096; 0503328887.

УВАГА: АУКЦІОН!

ßê ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè ðàí³øå, ó÷í³âñüêå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåê-
ñó “Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â — äîø-
ê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä “Ãàðìîí³ÿ” äî Äíÿ
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ³í³ö³þâàëè ïðîâåäåííÿ
áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ «ßðìàðêà ñîëîäîù³â». Äî ö³º¿
àêö³¿ äîëó÷èëèñÿ áàòüêè òà ïåäàãîãè íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó, à íà âèðó÷åí³ êîøòè áóëè çàêóï-
ëåí³ òà â³äïðàâëåí³ íåîáõ³äí³ ïîäàðóíêè äëÿ
á³éö³â 128-¿ îêðåìî¿ ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿ áðèãàäè.

Äíÿìè êåð³âíèöòâî òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³ çå-
í³òíîãî ðàêåòíî-àðòèëåð³éñüêîãî äèâ³ç³îíó çàâ-
³òàëè äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùîá âèñëîâèòè
âäÿ÷í³ñòü ó÷íÿì òà ïåäàãîãàì çà ¿õíþ ï³äòðèì-
êó. Ï³ä ÷àñ òåïëî¿ òà çâîðóøëèâî¿ çóñòð³÷³, â³äáó-
ëàñÿ  ùèðà ðîçìîâà ì³æ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ-
ìè, ÿê³ çàõèùàþòü òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü
íàøî¿ Áàòüê³âùèíè â³ä ï³äñòóïíîãî âîðîãà òà ó÷-
íÿìè, ÿê³ íå ò³ëüêè â÷àòüñÿ, àëå é äîëó÷àþòüñÿ
äî ð³çíîìàí³òíèõ áëàãîä³éíèõ çàõîä³â, ñåðåä
ÿêèõ ³ ï³äòðèìêà íàøèõ â³éñüêîâèõ.

Ïðèºìíî, ùî ìîëîäå ïîêîë³ííÿ íàøîãî ì³ñòà
ç ïîâàãîþ òà ÷óéí³ñòþ ñòàâèòüñÿ äî çàõèñíèê³â
Â³ò÷èçíè, ïðèºìíî, ùî â³éñüêîâ³ çíàéøëè ìîæ-
ëèâ³ñòü, â³äâ³äàòè òèõ, õòî íå çàáóâàâ ïðî íèõ ó
âàæê³ õâèëèíè âèêîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ‘ÿç-
êó. Îñîáëèâà âäÿ÷í³ñòü àäì³í³ñòðàö³¿ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó  òà â÷èòåëÿì, ÿê³ âè-
õîâóþòü òàêèõ  ó÷í³â.

Êåð³âíèöòâî òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³
“çåí³òêè” â³äâ³äàëè þíèõ âîëîíòåð³â

ç Ìóêà÷³âñüêî¿ ÍÂÊ “Ãàðìîí³ÿ”

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!
Із сумом повідомляємо, що після важкої хво�

роби помер заступник голови Мукачівського
міського товариства інвалідів Другої світової
війни та Армії України

РУСІНОВ Олександр Петрович
Мукачівська міська рада та її виконавчий ком�

ітет  висловлюють глибокі та щирі співчуття
рідним та близьким покійного. Розділяємо з
вами всю гіркоту непоправної втрати.

Â Ìóêà÷åâ³ ô³êñóºòüñÿ ð³ñò
çàõâîðþâàíîñò³ íà ÃÐÂ²

В Мукачеві фіксується ріст захворюваності на ГРВІ
За період з 31 січня по 5 лютого в Мукачеві фіксуєть�

ся стрімкий ріст рівня захворюваності на ГРВІ, � по�
відомляють у відділі охорони здоров’я Мукачівського
міськвиконкому. За цей період показник захворюва�
ності на простудні захворювання зріс майже вдвічі.
Лише за останні три дні зареєстровано 156 випадків
звернення хворих на ГРВІ. А вже в  понеділок  зареєст�
ровано 112 випадків ГРВІ: 72 дітей та 40 дорослих.
Сімейними лікарями прийнято 35 викликів відвідати
вдома пацієнтів. Госпіталізованих осіб не було.
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Приємно згадувати, що
ця гостинна зустріч прой�
шла спонтанно при хоро�
ших спогадах для юві�
лярки. Автор цих рядків
вдячний долі, що мав на�
году бути на цьому
зібранні, поскільки все
моє  родинне життя про�
ходило під враженням
взірцевого в свій час мед�
колективу стоматполі�
клініки  очільником якого
був  Стародуб Іван Івано�
вич, доброзичливо його
на вечері називали Ста�
рий  Дуб.

Надія Сергіївна наро�
дилася в 1948 році в м. Рава Руська
Львівської області в родині військовос�
лужбовців. Після закінчення середньої
школи працювала санітаркою на станції
швидкої допомоги в м. Львові.  В 1968
році   поступила в Львівський медінсти�
тут на стоматфакультет, який закінчила
з червоним дипломом  в 1973 році. За�
кінчивши  медфак була направлена на
роботу в Мукачівську стоматполіклініку.
Пропрацювавши на відмінно в даному
колективі, вийшла на пенсію. Тут можна
б сказати… краще менше та краще, але
найкраще висловилися гості, які свої�
ми спогадами наголошували:

«…Я радий долі, що мав нагоду пра�
цювати з цією добродійкою з першого її
трудового дня.  Прийшла тендітна, кра�
сива дівчинка, відразу полонила колек�
тив доброзичливою відвертістю і про�
працювала з нами кілька років».  Спа�
сибі Вам, Надія Сергіївна, за те, що Ви
була акумулятором і наставником на�
шого в той час колективу.

Колишній сусід Ігначинець Степан
висловив вдячність від мешканців п’я�
типоверхівки і  наголосив, що з появою
Надії Сергіївни в будинку, мешканці ожи�
ли, поскільки вона була не відказна в на�
данні лікарської допомоги незалежно
від знатості.

Схвильовано і щиро вітала ювілярку
Хресна Мати Мар’яна Антонівна Богус�
ловська,  яка сказала, що Надія Сергі�
ївна – жінка доброзичлива, проста, ви�
сокопорядна Мати і найдобріша Бабка.
Про це свідчить і той факт, що коли я
стала Хресною Наді було вже  60 років.
Надія Сергіївна, дай Боже Тобі і надалі
бути прикладом для нащадків.

З підвищеною зацікавленістю достов�
ірними спогадами, людськими побажан�
нями адресували ювілярці  колишній за�
ступник головного лікаря стоматполік�

ÙÀÑÒß ² ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß
ÍÀ ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ!

Ñïîãàäè ³ ïîáàæàííÿ
Ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âðàæåííÿì íîâîð³÷íèõ, ð³çäâÿíèõ ñâÿò  ïîòî÷íîãî

ðîêó â³äçíà÷èëà ñâ³é õâèëþþ÷èé þâ³ëåé â êîë³ áëèçüêèõ äðóç³â – ìóäðà,
íàðîäíà, äîáðà  ë³êàð-ñòîìàòîëîã â³ä Áîãà –

Íàä³ÿ Ñåðã³¿âíà ÌÀÊÑÞÒÎÂÀ
лініки Карнацька Мілія
Петрівна, яка сказала,
що Надія була і зали�
шається моєю кращою
подружкою, про це
свідчать минулі і те�
перішні наші добрі відно�
сини.

Колишні колеги  Юрій
Миколайович Сах і його
дружина Марина Іванівна
емоційно висловили
вдячність за наставниц�
тво, простоту, добру лю�
дяність до новоприйнятих
молодих фахівців стома�
тологів.

 Звичайно барометром
підготовки і проведення ювілею відчува�
лась роль двох доньок Дарії та Оленки,
які задавали мажорний тон Надвечір’ю
рідної Мами. Радістю для всіх гостей
були двоє внучат, які у форматі віршів і
колядок ласкались біля 70 річної бабусі.

Багаточисленні привітання супровод�
жувались традиційним «… Многая і бла�
гая літ…». До цих багаточисленних по�
бажань приєднуються і вихованки Мука�
чівського дитбудинку – інтернату, які
вдячні Надії Сергіївні за  її  материнське
благодійне ставлення до обездолених
сиротинських дітей під час профілактич�
них лікувальних оглядів.

На завершення вищезгаданого хочеть�
ся нагадати поважній Максютовій Надії
Сергіївні, що життя не ті дні які пройш�
ли, а ті, які запам’ятовуються. Нехай
зустріч у колі близьких друзів Вам запа�
м’ятається.

Шановна  Надія  Сергіївна!
Народна мудрість наголошує, що після

70�ти років кожен День людині дається
від Бога. Тому бажаємо Вам і надалі за�
лишатись собою, при міцному здоров’ї,
щасті, благополуччі.

Нехай Вас Всевишній і надалі обері�
гає.  Слава Богу Ви в дорозі, слава Богу
Ви в путі…

Користуючись нагодою, хочу через по�
важну газету «Мукачево» привітати всіх
стоматологів нашого міста і району з
Всесвітнім Днем стоматолога. Побажа�
ти Вам здоров’я, щастя благополуччя з
дотриманням Клятви Гіпократа!

З багаточисленними побажаннями
та дорученням від вихованок нашої
установи директор комунальної уста�
нови «Мукачівський дитбудинок –
інтернат» Закарпатської обласної
ради, Заслужений вчитель України
В.Ю. МАРКУЛІН

Â³êòîð Êîñòÿíòèíîâè÷  ÊÓÍÈÖß
театральному мистецтву вчився в Дніпропетровську, про�

служивши на сценах Кіровоградського, Миколаївського, Івано�
Франківського, Ужгородського театрів, з 1974 року працює в
Мукачівському театрі. Актор різноплановий, неординарно мис�
лячій, відтворивший багато чудових образів. Найбільш ви�
датні сценічні ролі: старшини Васькова в п’єсі Васильєва
«А зори здесь тихие» та Городничого в п’єсі Гоголя «Ревізор».
Після ролі Городничого прийшло до актора і офіційне визнан�
ня. Він отримав звання Заслуженого артиста України.

Любий Вікторе Костянтиновичу,
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу,енергії,сили доволі.
Життєвого вогнику, віри й наснаги,
Щедрого серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
Удачі, натхнення, творчого росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!

 З повагою та любов’ю  –  колектив Мукачівського драматичного театру.

Àêñàêàëà Ìóêà÷³âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî
òåàòðó â³òàºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ
ñèñòåìà ñòóïåíåâî¿ îñ-
â³òè º âàæëèâèì íà-
ïðÿìîì îïòèì³çàö³¿
ï³äãîòîâêè íîâî¿ ãåíå-
ðàö³¿ ôàõ³âö³â, ìàêñè-
ìàëüíîãî çàäîâîëåííÿ
îñâ³òí³õ ïîòðåá îñîáè-
ñòîñò³ òà ñóñï³ëüñòâà,
äèôåðåíö³àö³¿ ïðîôåñ-
³éíî¿ ï³äãîòîâêè, âõîä-
æåííÿ íàøî¿ êðà¿íè  ó
ñâ³òîâèé îñâ³òÿíñüêèé
ïðîñò³ð.

Ìîäåðí³çàö³ÿ ñó÷àñ-
íî¿ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº
ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ³
çàñîáè íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó. Ùîá áóòè
êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íèì íà ðèíêó ïðàö³
òðåáà âçÿòè çà îñíîâó
ÿê áàçîâ³ íàïðÿìêè íà-
â÷àííÿ, òàê ³ ñó÷àñí³
³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿.

Ïèòàííÿìè ñüîãî-
äåííÿ ³ ïåðñïåêòèâàìè
ðîçâèòêó áóâ îêðåñëå-
íèé êðóãëèé ñò³ë, ÿêèé
â³äáóâñÿ ç ³í³ö³àòèâè
àäì³í³ñòðàö³¿ ÂÏ
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè «Ìóêà-
÷³âñüêèé àãðàðíèé êî-
ëåäæ» çà ó÷àñòþ  ïðà-
ö³âíèê³â çàêëàäó ç
ïðåäñòàâíèêàìè êî-
ëåêòèâó Ìóêà÷³âñüêîãî
ïåäàãîã³÷íî-ãóìàí³-

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД –
ЗАПОРУКА ЯКОСТІ  ОСВІТИ

òàðíîãî êîëåäæó ÌÄÓ.
Ãîñò³, íà ÷îë³ ç äèðåê-

òîðîì Êóøí³ðîì ²âà-
íîì ²âàíîâè÷åì, ìàëè
çìîãó ïîä³ëèòñÿ äóìêà-
ìè ùîäî ïåðñïåêòèâ
ä³ÿëüíîñò³ êîëåäæ³â ÿê
âàæëèâî¿ ëàíêè â ëàí-
öþæêó ñó÷àñíîãî îñâ-
³òíüîãî ïðîñòîðó,
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ
òåõíîëîã³é ³ ñèñòåì,
³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³
âèõîâàííÿ.

Ó ñâîºìó â³òàëüíîìó
ñëîâ³ äèðåêòîð êîëåä-
æó Ñàäâàð³ Þð³é Þð-
³éîâè÷ îçíàéîìèâ
ó÷àñíèê³â ç³áðàííÿ ç
ïèòàííÿìè, íàä ÿêèìè
ïðàöþº êîëåêòèâ íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó, à
òàêîæ ç ïëàíàìè ùîäî
ìàéáóòíüîãî.

Äèðåêòîð Ìóêà÷³âñü-
êîãî ãóìàí³òàðíî-ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó
Êóøí³ð ²âàí ²âàíîâè÷
ðîçïîâ³â ïðî îñîáëè-
âîñò³ íàâ÷àëüíîãî-ïå-
äàãîã³÷íîãî ïðîöåñó â
ñò³íàõ ñâîãî îñâ³òÿíñü-
êîãî çàêëàäó.

Çàâ³äóâà÷³ â³ää³ëåí-
íÿìè, ãîëîâè öèêëî-
âèõ êîì³ñ³é, âèêëàäà÷³
â òâîð÷³é  ³ ä³ëîâ³é àò-

ìîñôåð³ îáì³íÿëèñÿ
ñâî¿ìè íàïðàöþâàí-
íÿìè, ³ííîâàö³éíèìè
ïåäàãîã³÷íèìè äîñÿã-
íåííÿìè, äóìêàìè
ùîäî ïåðñïåêòèâ  ðîç-
âèòêó   íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â ²-²² ð³âí³â àêðå-
äèòàö³¿ ³ îñâ³òíüî¿ ãà-
ëóç³  â êîíòåêñò³ Çàêîíó
«Ïðî îñâ³òó», çäîáóòêà-
ìè òà íàì³òèòè ïëàíè
ñï³âïðàö³ íà ìàéáóòíº.

Ó÷àñíèêè êðóãëîãî
ñòîëó ïðèéøëè äî âèñ-
íîâêó, ùî òàê³  çóñòð³÷³
äàþòü ìîæëèâ³ñòü
ñïðèÿòè óäîñêîíàëåí-
íþ ïðîôåñ³éíî-ïåäà-
ãîã³÷íèõ êîìïåòåíòíî-
ñòåé âèêëàäà÷³â, àêòè-
â³çàö³¿ ¿õ òâîð÷îãî ïî-
òåíö³àëó, çäàòíîñò³
â÷àñíî ðåàãóâàòè íà
âèêëèêè ÷àñó ó ñèñòåì³
îñâ³òè òà çàïèòè ñóñï-
³ëüñòâà ùîäî ÿê³ñíî¿
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ
ôàõ³âö³â.

Âèêëàäà÷³-
ìåòîäèñòè,

ñïåö³àë³ñòè âèùî¿
êàòåãîð³¿

ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿-
íè «Ìóêà÷³âñüêèé
àãðàðíèé êîëåäæ»

Íàòàë³ÿ ÃÐÈÃÀ,
  Îëüãà Á²ËßÊ

Відповідно до рішення 36 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання “Про проведення
комплексу підготовчих та організаційних заходів з впорядкування документації по будівлі,
розташованої за адресою: м. Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 30” №926 від 25 січня 2018
року, оголошується конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення неза�
лежної експертної оцінки будівлі, розташованої за адресою: м. Мукачево, пл. Кирила і
Мефодія, 30 – без урахування внутрішніх площ приміщень, які перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб.

Термін подання заяв на конкурс до 23 лютого 2018 року включно.
Претенденти повинні подати:
� заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності згідно встановленої

форми;
� копії установчих документів;
� копії кваліфікації оцінювачів, які працюють і будуть залучені до проведення оцінки та

підписання звіту про оцінку;
� копії сертифіката суб’єкта ліцензійної діяльності виданої відповідними органами;
� інформація про претендента.
Копії документів завірити в установчому порядку.
Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію

щодо вартості виконаних робіт (калькуляція витрат), пов’язаних з виконанням робіт і термін
виконання робіт.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу культури виконавчого комітету
Мукачівської міської ради за адресою: пл. Духновича, 2, каб. 54.

Конкурс відбудеться 26 лютого 2018 року о 15.00 год. у відділі культури виконавчого
комітету Мукачівської міської ради за адресою: пл. Духновича, 2, каб. 54.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС ПО ВІДБОРУ
СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Я родом з містечка Бере�
гово у  Закарпатті. Закінчив
Мукачівський ліцей з поси�

леною військово�фізичною
підготовкою. Вчитись на
військового було моєю
ідеєю, я навіть через це по�

Командир 503 батальйону Вадим Сухаревський: “Вирішив стати
офіцером, бо мене дратувало, що більшість командирів не

здатні приймати рішення. Боялись тоді, часто бояться і зараз”

Колись я зарік"
ся, що якщо ста"
ну офіцером, то
буду належати
до тієї категорії
військових, які за
будь"яких умов,
незважаючи на
кар’єру і зірки на
погонах, не бо"
яться приймати
рішення і відсто"
ювати його.

сварився з батьком. Оск�
ільки він був трохи ображе�
ний на армію, бачив мене
кимось іншим з набагато
кращим життям, на кшталт
юриста і таке інше. Але я все
одно пішов учитись туди,
куди хотів – у військовий
ліцей. На той момент для
мене це був експеримент у
житті – подивитися, що таке
армія. Я бачив у формі
батька, тому хотів випробу�
вати і себе. Скажу чесно, що
після ліцею від мене пролу�
нала фраза: “Хто скаже, що
я буду військовим – пере�
гризу горло”, � дитяча пси�
хіка не витримала залізних
іграшок.

Далі була строкова служ�
ба у ВДВ, але саме там все
кардинально змінилось, і я,
можна сказати, захворів ар�
мією, бо ВДВ – це стан душі,
релігія. В мене було відчут�
тя себе в строю по�перше,
легендарних військ, по�
друге, тих, хто живе духом
захисту Батьківщини, підго�
товки, гартування себе, ви�
конання бойових завдань. Я
підраховував, що з 16
місяців служби до підписан�
ня контракту тільки 4 місяці
я провів у ППД, все решта �
полігони, причому 5 зимо�
вих, табори місяцями,
міжнародні навчання. Було
дуже круто. Я служив у
розвідці – і це також накла�
ло свій відбиток.

Вже солдатом�строкови�
ком за своєю ініціативою я
виявив бажання брати
участь у підготовці до виїз�
ду в Ірак. За півтора місяці
до від’їзду підписав кон�
тракт. 10 лютого 2004 року з
аеродрому Скнилів за тем�
ператури повітря мінус16
ми вилетіли в Ірак, прилет�
іли, а там плюс 28. І почала�
ся наша служба в розвід�
роті. Три місяці я був в осо�
бистій охороні командира
бригади. Потім пішло заго�
стрення. Бій, який відбувся
6 квітня, в той час називали
перший загальновійсько�
вий бій ЗСУ. Нашу роту за�
жали в місті � почалися міно�
метні обстріли, один уби�
тий, 5 поранених. Врятува�
ло те, що ми були на БТРах і
мали крупнокаліберні куле�
мети � відстрілялися, а про�
тивник зазнав великих
втрат. 

В Іраку багато було ціка�
вого, але за 9 місяців служ�
би ми втратили 9 чоловік.
Для держави в ті часи – це
був шок. Коли я повернув�
ся додому, був твердо впев�
нений, що звільнюся з
армії. Вирішив так хоча б
тому, що служба в армії –
це відсутність нормальної
сім’ї. За 16 місяців строко�
вої служби в мене не було
відпустки, а потім 9 місяців
в Іраку – досить велике
моральне навантаження
для хлопця в 19 років. Я був
якщо не наймолодший, то
один з молодих учасників
бойових дій взагалі. Вже
тоді отримав УБД. Але в
мене було елементарне ба�
жання погуляти і відпочи�
ти від всього, що пройшов.
Відпустка велика � 45 діб. І
мені вистачило перші два
тижні, щоб відпочити, по�
дивитися, як живеться на
гражданці і зрозуміти, що
мені дуже не вистачає
армії і  я хочу до своїх

хлопців. В принципі, вели�
ка заслуга всього того пе�
ріоду в тому, що зараз у
мене рівна і спокійна пси�
хіка. За увесь час, прове�
дений в зоні АТО, я нама�
гався не підвищувати го�

лос, хоча ситу�
ацій, де можна
було б вийти з
себе, трапля�
лось достатньо.

П о в е р н у в �
шись в армію,
вирішив, що
хочу стати офі�
цером, бо коли
служив в Іраку,
мене дуже дра�
тувало ,  що
більшість наших
к о м а н д и р і в
були абсолютно
не здатні прий�
мати рішення.
Вони боялись
тоді,  часто бо�
яться і  зараз, і
чекають, що за
них хтось його
прийме. Таких випадків
дуже багато. І я зарікся, що
якщо я стану офіцером, то
буду належати до тієї ка�
тегорії військових, що за
будь�яких умов, незважа�
ючи на кар’єру і зірки на
погонах, не бояться прий�
мати рішення і відстоюва�
ти його. А ще я все зроблю
для того, щоб хоча б один
мій підлеглий сказав, що ті
знання і вміння, які він от�
римав від мене, – допомог�
ли йому в житті і службі. З
тих пір я стараюсь дотри�
муватися цих принципів.

Я повернувся в армію,
поступив в одеську військо�
ву академію, бо там готу�
вали десантників, а я був
фанатично відданий ВДВ,
перед вступом отримав
сержанта. Закінчив з чер�
воним дипломом. І так ста�
лося в житті, що я посту�
пав, будучи заступником
командира другого взводу
спеціального призначення
розвідроти 80 бригади, а
повернувся на службу його
командиром, тобто у свій
взвод, на той час він май�
же весь складався з кон�
трактників, більшість з
яких вже брали участь у
миротворчих місіях. А коли
почалася служба, я “вичав�
лював” хлопців до кінця:
марш�кидки, поїздки в
гори, ночівля в спальниках
зимою на висоті 1600
метрів. Те, що подобалося
мені, я давав їм, і відпові�
дно віддача з їхньої сторо�
ни була велика. Потім, у
2011 році, я став началь�
ником розвідки батальйо�
ну, а далі командиром
аеромобільної десантної
роти в батальйоні. І саме,
коли був на цій посаді, 8
березня 2014 року ми
пішли маршем по північних
кордонах нашої країни.

Я був абсолютним при�
хильником Майдану, по�
вністю підтримував його. І
коли почалася війна, то го�
ворити про ставлення до
ворога було б дивно –
окрім почуття ненависті до
противника я більше нічо�
го не відчуваю. І  втрати
серед моїх хлопців я ніко�
ли нікому не пробачу.

Весною 14�го року в
Чернігівській, Сумській,
Харківській областях ми не
раз виходили на кордон на
підсилення прикордон�
ників, де були зосереджені
підрозділи і десанту, і вер�
толітних, і ракетних військ
кацапів. Вже тоді ми чудо�
во розуміли, що це війна.

У Слов’янську нам дава�
ли можливість воювати і
робити так, як ми вважали
за потрібне.

На початку квітня 2014
року підрозділи бригади
зайшли в сам Луганськ. У

повній готовності до вико�
нання завдань. Тоді там
були захоплені тільки адм�
інбудівлі. В ніч с 12 на 13
квітня від командира бри�
гади надійшла команда про
те, що ми маємо висувати�
ся у Слов’янськ. Що там
відбувається � ми не розу�
міли, не знали і хто такий
Гіркін і так далі, бо інфор�
маційно були відрізані. Я
своєю ротою здійснив
марш під Слов’янськ, 13
квітня ми потрапили у зас�
ідку і прийняли перший бій.

15 квітня – офіційний
початок АТО. Тоді пред"
ставниками від Збройних
сил, крім вертолітників,
було всього"навсього 2
роти – моя на БТР"80 і
одна рота 25 бригади на
БМД. Ще було двоє пред"
ставників генералітету
ЗСУ " Геннадій Воробйов і
Юрій Борискін, а всі реш"
та " внутрішні війська
“Альфа”, “Омега”. Ос"
новна ставка робилася на
них, а ми були як підтрим"
ка. Під Слов’янськом на по�
вну йшли розвідки боєм. І 2
травня ми спільно з спец�
підрозділом “Ягуар” та
“Омега” за  підтримки вер�
тольотів, починаємо штур�
мувати перший блокпост.
Саме тоді ворог збив два
наших вертольоти Мі�24 –
це було в кінці квітня. Ми
займались пошуком пілотів.
Але блокпост ми захопили �
і десь через добу�дві, так
само впоралися з другим
блокпостом, у сепарів він
називався “Восточный
скорпион” – знаходився він
на одному з перехресть
доріг у Слов’янську. Там ми
були практично оточені з чо�
тирьох сторін ворогом. По
нас стріляли з мінометів,
“Нон”. Почалися сутички з
ворожими ДРГ. Саме там
ми взяли зампотила “ДНР”.
Це був дядько, який їхав на
великому джипі, сказав, що
до сина в гості. Ми обдиви�
лись його машину і вже,
коли були готові відпускати,
випадково один з бійців на�
щупав рукою гранату в рай�
оні коробки передач. І ось
тоді ми знайшли в машині
подвійне дно, а там помпо�
ву рушницю, два бойових
ножі, два пістолети, роз�
грузку, форму, документи
“зампотила” “ДНР”, 30 тис.
грн і серед всього цього фа�
лоімітатор. Хлопці все роз�
клали, покликали мене і всі
ржуть. Тоді я спитав у нього,
що мужик, а нащо він тобі?
Він відповів, що доживеш

до моїх років – зрозумієш.
Взагалі, поки ми були в

Слов’янську, вивчали на
собі номенклатуру калібрів
– від 5,45 до 122, але там
нам давали можливість во�
ювати і робити так, як ми

вважали за потрібне. Через
півтора місяці служби там
нас замінила 25 бригада. А
наступного дня ми вируши�
ли в луганський аеропорт.
Коли ми десантувались, во�
роги збили Іл�76. А на той
час аеропорт був у повному
оточенні, без світла, без
води. Вся оборона обмежу�
валася злітною смугою,
відповідно самим аеропор�
том. Далі – все було замі�
новане. Але ми виїжджали
шукати Іл. Нас корегував
літак – і ми знайшли загиб�
лих. Зібрали останки – це
був не перший досвід, бо
ми шукали тіла і до того:
виколупували кістки з вер�
тольотів – наді мною зби�
вали літак Кульчицького, Ан�
28, ті ж самі два Мі�24 після
штурму Семенівки 95 бри�
гадою, але оскільки на бор�
ту Іла людей було дуже ба�
гато, то було дуже моторош�
но.

Луганський аеропорт –
це, грубо кажучи, стара бу�
дівля з хорошим ремонтом,
без підземних укриттів, з
бункером, який залишився
з радянського часу і спочат�
ку, з точки зору бойових дій,
в аеропорту було досить
спокійно. А от вже в сере�
дині липня пішла досить
солідна інтенсивність вог�
ню. Я досі пам’ятаю, як по
нам довбанули перші “Гра�
ди”, але я вжив заходів пе�
рестороги – і усі хлопці були
в бункері. Просто до того по
нам декілька разів били 120
міномети, а в мене після
Слов’янська, де вони по нас
херачили щодня, вже як пе�
редчуття було. Ми пораху�
вали, що в Cлов’янську
тільки 4 дні було без
обстрілів. А потім “гради”
сипали по нам постійно – і
почали рівняти з землею
все.

Проте, саме в обороні
аеропорту на мій період
нічого такого цікавого не
було. Цікаве почалося, коли
ми перейшли до активних
дій. Якось моїй роті поста�
вили задачу взяти під конт�
роль бічну дорогу від Геор�
гіївки до аеропорту і забез�
печити зустріч і супровід
колони, яка мала прорива�
тись до нас на підмогу, це
мала бути БТГР 80 брига�
ди. І ось тоді ми вибили два
опорники сепарів. Один з
них прямо посеред кладо�
вища. Я зосередив роту на
маршруті і був готовий до
зустрічі і супроводу наших
хлопців. Тобто основні конт�
рольні точки зайняв, ми

зробили все, як має бути –
2 БТРами дивились на Ге�
оргіївку і чекали на колону.

І коли ми її побачили,
там зав’язався бій. Ми
вирушили їм на зустріч,
зайшли в село, а там ра"

зом з “Айдаром” захопи"
ли блокпост, зосереди"
лись в центрі села на ньо"
му. Колона, що прорива"
лася до нас, нарешті заї"
хала в село, але вона от"
римала команду повер"
татися назад. В резуль"
таті ми залишились на
ночівлю з айдарівцями, і
з 4 танками, і десь в 4,30
ранку наступного дня
сєпари почали вибивати
нас звідти. Бій був досить
важкий, Але ми переломи�
ли хід бою: я зняв з дороги
свій танк і він підбив
сєпарський, ще один воро�
жий Т�72 підбили в самому
селі. В тому бою в мене було
4 поранених. Таким чином
ми відстояли Георгіївку і
дорога через неї стала ар�
терією до аеропорту. А на�
справді ця артерія була
шириною, як стежка, а на�
вкруги були сепарські по�
зиції. Під Георгіївкою ми
розбили розвідроту ЛНР,
було багато трофеїв, на�
приклад АГС і СПГ, у нас до
того часу його не було, бо
СПГ тоді були зняті з озб�
роєння. І ми згадували про�
граму з училища, як ним ко�
ристуватися, вчилися
стріляти. Потім нас з цими
ж айдарівцями відправили
на Лутугине.

Далі, в серпні, був рейд,
внаслідок якого ми з’єдна�
лися з 95�ю та роз’єднали
“ЛНР” і “ДНР” – за 4 дні
всі разом ми звільнили 7
населених пунктів. Після за�
хоплення нашими підрозд�
ілами Новосвітлівки та
Хрящуватого, моя рота сто�
яла під Красним, там по
нам майже цілодобово
била арта російських
підрозділів. З їхнього боку
були штурми – і 17 серпня
мене поранило. Поки я був
в госпіталі, почалися штур�
ми аеропорту і відступ на�
ших військ. У Краснодоні
опинилося дев’ять чоловік
полонених, четверо людей
з моєї роти. Коли ми витяг�
ли хлопців з полону, вони
розповідали, що росіяни
питали у них, які наркотики
вони вживали, що так дов�
го протримались в аеро�
порту.

Загалом у госпіталях, спо�
чатку у Харкові, а потім у
Чернігові, я провів близько
місяця. Поки була реабілі�
тація � в мене народився
син. Я забрав їх з дружи�
ною з пологового, а наступ�
ного ранку вже їхав у поїзді
у Львів. 14 жовтня 14�го року
знову поїхав на фронт. А 24
листопада я дізнався, що
мене зачислили до  Націо�
нального університету обо�
рони імені Черняховського.
З’ясувалося, що наказом
міністра оборони, ще у
серпні, мене зарахували до
університету на факультет
повітряно�десантних військ
і сил спецоперацій. В ре�
зультаті 26 листопада я був
у Львові, за день здав поса�
ду командира роти і прий�
няв посаду заступника ко�
мандира батальйону з по�
вітрянодесантної підготов�
ки. 28 числа зранку я вже
був у Києві на навчанні, а 10
грудня починалася перша
сесія. Я її здав на відмінно і
добре. Мені запропонували
залишитись на викладаць�
ку діяльність. Це було в кінці

літа 15�го року. Спочатку я
відмовлявся, але потім по�
годився. Подумав, що наче
як повоював, і нарешті буде
можливість побути з сім’єю.
Погодився, пройшов кон�
курс, а за 4 дні до випуску

дізнався, що мене призна�
чено командиром батальй�
ону морської піхоти. І на�
справді, ця новина мене
дуже порадувала, бо душею
я все ж таки був у військах.
Дружина, звісно, плакала,
бо налаштувалася на спок�
ійне нормальне життя.

Вже півтора року " я ко"
мандир батальйону. Ро"
бота насправді дуже ціка"
ва, але адміністративні
питання задовбують, бо
окрім боєготовності, тре"
ба ще думати, як нагоду"
вати, відремонтувати, за"
безпечити і так далі. Але
своїм підрозділом я пиша�
юся. Батальйон стоїть на лінії
фронту протяжністю 11,5
км. У деяких місцях ми про�
сунулися вперед до 4,5 км.
Втрати з того боку озвучу�
вати не буду, але якщо коли
ми заходили на позиції, во�
роги “зустрічали” всім, чим
тільки можна � два тижні
велися постійні обстріли,
хлопці під вогнем міняли
своїх попередників, то коли
ми в червні цього року ви�
ходили на ротацію, не було
жодної кулеметної черги в
наш бік. Складалося таке
враження, що вороги нам
просто махали рукою
“Тільки йдіть вже швидше”.
Взагалі, ми дійшли до того,
що відстань між нашими і
сепарськими окопами в де�
яких місцях була 60 м. Але
при всьому цьому з жовтня
16�го по червень 17�го року
в нас є важкий тягар – наші
загиблі. Проте для молодо�
го підрозділу, сформовано�
го нашвидкоруч, зуби і ха�
рактер ми показали і дуже
конкретно. Тільки за остан�
ню ротацію в батальйоні �
один орден Богдана Хмель�
ницького III ступеня, понад
чотири десятки орденів “За
мужність” III ступеня і один
II ступеня. А державних і
відомчих нагород понад
п’ять сотень.

Зараз ми остаточно дис�
локуємося в Маріуполі � те�
пер це наш дім, і тримати, і
обороняти його нам. Пере�
ходимо на структуру окре�
мої військової частини. І з
точки зору самостійності в
роботі – це позитивно, тому
що це розвиток. Загалом,
для мене служба в морській
піхоті – це суцільний пози�
тив. Мені дають працюва�
ти, мені довіряють – і це
дуже важливо. А вся
діяльність офіцера – це, як
я вже казав, прийняття
рішення. А ще командир має
поєднувати в собі два ба�
жання: зберегти особовий
склад і виконати задачу. Ці
терези в офіцерській
службі і найважче витриму�
вати. Дуже багато часу йде
на роздуми, на планування,
а після того на аналіз. І зви�
нувачення себе в чомусь –
це те, з чим доводиться
жити. Але коли я розумію,
що зробив мінімальну
кількість помилок, я щасли�
вий.

PS: За оборону Слов’�
янська Вадима нагород�
жено орденом Богдана
Хмельницького III ступеня,
а за бої в районі Лугансь�
кого аеропорту – орденом
Богдана Хмельницького II
cтупеня

×èì áëèæ÷å äî çàõîäó, òèì äîâøà ò³íü ñïîãàä³â. (Ñ. Êðèòèé).×èì áëèæ÷å äî çàõîäó, òèì äîâøà ò³íü ñïîãàä³â. (Ñ. Êðèòèé).×èì áëèæ÷å äî çàõîäó, òèì äîâøà ò³íü ñïîãàä³â. (Ñ. Êðèòèé).×èì áëèæ÷å äî çàõîäó, òèì äîâøà ò³íü ñïîãàä³â. (Ñ. Êðèòèé).×èì áëèæ÷å äî çàõîäó, òèì äîâøà ò³íü ñïîãàä³â. (Ñ. Êðèòèé).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555558 ëþòîãî 2018 ð.

5 (1209)5 (1209)5 (1209)5 (1209)5 (1209)

ñò.

В.ЯСИНСЬКА



Íàçàä äîðîãè íåò: òîëüêî â ãîðû!
Èíòåðâüþ ñ Èðèíîé Ãàëàé
è Àëåêñàíäðîì Ïðîõîðåíêî

Æèòòÿ – íå ëèøå áîðîòüáà, à é ³íø³ âèäè ñïîðòó. (Á. Êðóò³ºð)Æèòòÿ – íå ëèøå áîðîòüáà, à é ³íø³ âèäè ñïîðòó. (Á. Êðóò³ºð)Æèòòÿ – íå ëèøå áîðîòüáà, à é ³íø³ âèäè ñïîðòó. (Á. Êðóò³ºð)Æèòòÿ – íå ëèøå áîðîòüáà, à é ³íø³ âèäè ñïîðòó. (Á. Êðóò³ºð)Æèòòÿ – íå ëèøå áîðîòüáà, à é ³íø³ âèäè ñïîðòó. (Á. Êðóò³ºð) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 8 ëþòîãî 2018 ð.

¹ 5 (1209)¹ 5 (1209)¹ 5 (1209)¹ 5 (1209)¹ 5 (1209)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Íàçàä äîðîãè íåò: òîëüêî â ãîðû!
Èíòåðâüþ ñ Èðèíîé Ãàëàé
è Àëåêñàíäðîì Ïðîõîðåíêî

Ирина: – Сколько я
себя помню в зрелом
возрасте, я всегда ощу�
щала, что мне чего�то
не хватает. Я никак не
могла найти себе какое�
то увлечение и спорт по
душе. Мне хотелось,
чтобы это занятие меня
всю заряжало, чтобы я
ощущала радостную
дрожь от этого. В то
время я работала в
компании Shell и зани�
малась ценообразова�
нием на АЗС, поэтому
свободного времени у
меня не было совсем –
я сидела круглосуточно
в офисе.

И однажды, совер�
шенно случайно из�за
спора с сотрудником, я
оказалась в горах. Мне
кажется, это было как�то
задумано свыше, чтобы
я это все прочувствова�
ла. Первый поход был
именно настоящим:
большой рюкзак, не�
удобная обувь, непо�
нятно какая одежда. Я
не готовилась тогда к
восхождению – просто
пришла в магазин и ку�
пила то, что мне дали.
Мне было некомфортно
и неудобно. Помню
свою первую ночь в го�
рах – я была в полном
шоке! У меня болели
ноги, мне мешал рюк�
зак, меня раздражали
люди… И при этом я
понимала, что мне это
нравится, что я от это�
го получаю удоволь�
ствие!

Это первое восхож�
дение стало для меня
чем�то особенным. Да,
я очень устала, это было

Путешествия – это, пожалуй, одна из самых многогранных
сфер нашего бытия: никогда не знаешь точно, когда и в какой
форме они тебя настигнут, но при этом всегда держишь душу
открытой для новых эмоций. Экстремальные путешествия –
это вообще наркотик! Попробовав раз, редко сможешь отка%
зать себе в нем в дальнейшем. Шеф%редактор Chance Викто%
рия Белая пообщалась с людьми, знающими об этом не по%
наслышке, – альпинистами Ириной Галай и  Александром
Прохоренко. Мукачевка  Ирина – первая украинка, покорив%
шая Эверест, Александр – человек, который бросил вызов
самому себе. За их плечами – всегда тяжелый рюкзак. Их не
пугают ни снега, ни опасность многотысячников. Ведь эти
сложности – ничто по сравнению с тем приятным волнением,
когда видишь мир с высоты.

– В первую очередь расскажите, как у вас возникли идея,
желание и стремление заниматься альпинизмом?

нелегко, но я буквально
летала – настолько мне
было хорошо. Меня пе�
реполняла энергия! Я
вернулась в Киев и по�
няла, что больше не
смогу жить как прежде
– мне нужен альпинизм.
Я начала читать, изу�
чать все, что есть по
этой теме, искать новые
маршруты. Я такой че�
ловек – если мне что�то
нравится, я должна до�
вести это до сумасшед�
шего абсурда, с голо�
вой уйти в это.

– То есть это не меч%
та детства, а осоз%
нанный выбор?

Ирина: – Конечно. Я
даже не знала, что такое
бывает: поднимаешься
в августе на Казбек, а
там снег лежит. А я обо�
жаю снег, ведь с дет�
ства увлекалась горно�
лыжными видами
спорта, несмотря на
переломы и холод, это
именно мое. Кроме
того, мне так понрави�
лось снаряжение – кара�
бины, ледоруб, кошки,
– с этим всем так инте�
ресно работать.

– А вы, Александр?
Александр: – У меня

другая история. Я все�
гда любил путешество�
вать и делал это не для
того, чтобы убежать от
жизни, а чтобы жизнь не
убежала от меня. Обыч�
но люди хотят рассла�
биться или вырваться
из рутины дней. Я же,
наоборот, всегда себя
находил именно в путе�
шествиях. Одно время
я часто ездил в Грузию
– я пытался там постро�

ить бизнес, у меня там
было много друзей, но�
вый опыт. Я открыл Гру�
зию для себя с новой
стороны – это край ра�
душия и гостеприим�
ства, где люди прини�
мают тебя с открытой
душой. Путешествуя
по стране, я не раз ви�
дел Казбек. И каждый
раз я смотрел на него,
как на космос – есть
люди, которые туда ле�
тают, но это точно не
ты, от тебя это очень
далеко… И вот как�то
раз в спортклубе мой
знакомый говорит
мне: «А ты знаешь, что
тут есть одна девочка,
которая, кстати, с то�
бой в одной группе по
кроссфит, – она подня�
лась на Казбек». Я, ко�
нечно, невероятно уди�
вился: быть того не
может – никакая де�
вочка не осилит этот
путь и холод! А мне го�
ворят, мол, нет, это
правда, есть такая
Ирина Галай. В фитнес�
баре я подошел к ней,
поздоровался, спро�
сил: «Чего молчим?»
(Улыбается.) Завязал�
ся разговор, и с тех
пор мы четыре года
дружим. Таким обра�
зом, мой альпинизм
начался именно с Ири�
ны Галай. Я подумал,
что если девушка это
выдерживает, то и я
смогу.

– И вы сразу реши%
лись?

Александр: – Не со�
всем. Я сказал «да»
этому виду спорта, но
все равно еще не ре�

шался на этот шаг; для
этого мне понадоби�
лось еще три года. Я
несколько раз приез�
жал в Грузию, смотрел
на Казбек с разных
сторон, пока не увидел
его именно с той, с ко�
торой нужно видеть
альпинисту. Тогда я ре�
шил, что готов, почув�
ствовав этот невероят�
ный магнетизм. Я со�
брал группу, и мы по�
шли. Я не понимал,
куда иду, но ощущал,
что мне это нравится –
экстрим, сам характер
этого всего. Ведь тут
есть еще один нюанс –
не зря ведь говорят:
«Хочешь узнать, какой
человек на самом деле,
возьми его в горы». И
это чистейшая правда
– люди срывают свои
маски, проявляют на�
стоящую сущность…
Словом, спустившись с
Казбека, я захотел еще.
Потом я увидел Мат�
терхорн (вершина в
Пеннинских Альпах. –
Ред.), и с ним была та
же история: сначала я
был уверен, что это не
для меня, но в этом
году я на нее поднялся
и понял, что ничего не�
возможного нет.

– Как вы считаете,
для того чтобы подни%
маться в горы, в пер%
вую очередь должна
быть устойчивость
физическая или все%
таки моральная?

Ирина: – Моральная,
однозначно. Потому
что я встречала много
людей, у которых отлич�
ная физическая подго�

товка, но вот в горах у
них ничего не складыва�
лось. Бывало, вроде бы
ничего не предвещало
сложностей – и спорт�
смен, и марафонец, и
Ironman, – а вот даже на
такую простенькую вер�
шину как Охос, самый
высокий вулкан в Чили,
зайти не может. Чего�то
человеку, видимо, не
хватает. Но тут есть еще
фактор горной болез�
ни, которая может оста�
новить человека в горах
в любой момент, и он
никак с этим бороться
не сможет, ведь ему
нужна правильная акк�
лиматизация. Это
очень индивидуально.

Александр: – Но бы�
вает и наоборот. Когда
человек физически не
очень силен, но на вол�
не вдохновения и под�
нимался, и спускался, и
все было хорошо. Это
все только в голове.

– Если говорить о
физической стороне,
то должна ведь быть
какая%то специальная
подготовка? Не мо%
жет же человек про%
сто заниматься в
спортклубе и пойти
покорять горы?

Ирина: – Почему же!
Может. Тут надо просто
походить по горам и
понять, чего тебе не
хватает.

Александр: – Да,
важно в первую оче�
редь определить свои
слабые стороны, чтобы
подтянуть их, порабо�
тать над ними.

Ирина: – Например,
собираюсь я на какую�

то гору. Я знаю, что на
мне будут горные бо�
тинки, каждый из кото�
рых весит по два с по�
ловиной килограмма.
Что я делаю? Я надеваю
на ноги грузы с таким же
весом и иду на трена�
жер «Ступеньки», чтобы
потом не было шока.

– Какая была у вас
подготовка перед ва%
шим первым восхож%
дением?

Александр: – Ира ни�
как особо не готови�
лась. (Улыбается.) А я
работал над выносли�
востью: много бегал,
ходил на бокс. Очень
важно правильно раз�
рабатывать выносли�
вость легких, ведь им
предстоит много рабо�
тать и мало отдыхать.

Ирина: – В горах
очень мало кислорода,
и ты должен быть к это�
му готов.

Александр: – Да,
кислород там разря�
жен, и не получается
полноценно его по�
треблять. Я, например,
не могу спать в горах
именно потому, что не
могу нормально ды�
шать во сне. Ко всему
надо быть готовым: к
горной болезни, напри�
мер, потому что она
может настигнуть кого
угодно.

– А что это такое –
горная болезнь?

Ирина: – Это бо�
лезнь, у которой очень
много симптомов – от
отеков ног до отеков
легких и гипоксии, что
может привести к фа�
тальному исходу.

Александр: – В горах
все твои слабые физи�
ческие стороны момен�
тально напомнят о себе
в десятикратном раз�
мере. Если где�то у тебя
что�то болело (почки,
колено) или был гаймо�
рит, это все о себе на�
помнит.

Ирина: – Совершен�
но верно. Необходимо
с большой ответствен�
ностью относиться к
своему здоровью. Вы
должны все вылечить
до похода, иначе в го�
рах будет только хуже.
Если человек заболева�
ет на Эвересте, он не
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вылечится. Высота –
более пяти тысяч мет�
ров, а значит, никакие
таблетки не подейству�
ют. Нужно будет спус�
титься ниже, вылечить�
ся и потом только вер�
нуться обратно. Так что
важно постоянно сле�
дить за своим иммуни�
тетом.

–  Закаляетесь?
Ирина: – Конечно,

каждый день. Холодный
душ с утра очень помо�
гает быть устойчивой к
холоду.

– Если человек
вдруг захотел зайти
на гору, куда ему об�
ращаться? Есть спе�
циальные турфирмы,
которые продают
туры по восхожде�
нию, или нужно само�
му искать себе компа�
нию и планировать
маршрут?

Ирина: – Я категори�
чески против группо�
вых восхождений, пото�
му что у меня есть нега�
тивный опыт. Чем даль�
ше, тем больше я читаю
страшных отзывов о
том, как собираются
три гида и двадцать че�
ловек, и начинается
путь. На каком�то этапе
человек улетает – сры�
вается, а все идут даль�
ше, и никто на это никак
не реагирует, его спаса�
ют совершенно посто�
ронние люди. В таких
групповых турах наблю�
дается халатное отно�
шение ко всему процес�
су.

– В таком случае
как же лучше это сде�
лать?

Александр: – На са�
мом деле есть стоящие
компании. Их сейчас
немного, но их количе�
ство активно увеличи�
вается. Есть ассоциа�
ции гидов, кто�то из них
отделяется, создает
свою компанию, поэто�
му этот процесс дина�
мичный. Есть украинс�
кие гиды, которые зани�
маются организацией
поездок и досугом на
горе, бронируют жилье
и отвечают за безопас�
ность. Но перед вос�
хождением вы подпи�
сываете бумаги, что за
себя вы отвечаете сами.
Есть местные гиды в ре�
гионах при определен�
ной горе, например, в
Шамани, у Монблана –
можно обратиться к
ним.

Ирина: – Я уже выби�
раю гида под себя и
свои потребности и
другим советую руко�
водствоваться именно
этим принципом. Есть
гиды, которые ходят
очень медленно, а есть
такие, за которыми еле
успеваешь.

Когда я иду с кем�то,
я узнаю, насколько бы�
стро ходит этот чело�
век.

Кроме того, количе�
ство человек в группе
должно быть мини�
мальное, чтобы никто
никого не догонял и не
ждал. Поэтому я легко
могу отказать человеку,
который хочет идти со
мной. Это опасность –
нужно учитывать, что
мы все рискуем жиз�
нью. И если вдруг под�
нимется какой�то ура�
ган, у нас просто не бу�
дет времени объяснять,
мол, бери вот эту верев�
ку и куда�то ее привязы�
вай. Опыт здесь крайне
важен.

� А бывали такие
случаи, когда прихо�
дилось экстренно
себя спасать?

Ирина: – Конечно,
почти на каждой верши�
не. Это горы, это всегда
опасность. Потому это
так интересно. (Улыба�
ется.)

– А бывало так, что вы
жалели, что вообще за
это взялись?

Ирина: – Еще бы!
Буквально недавно я
висела на страховке и
рыдала – мне было так
холодно, так плохо, я
кричала и ругалась на
чем свет стоит: «Да
пропади оно все про�
падом! Больше никог�
да не пойду в горы, не
надо оно мне вооб�
ще!». Понятное дело,
потом ты успокаива�
ешься и идешь даль�
ше. Это эмоции и не�
рвы. Причем как твои
собственные, так и
твоих родных и близ�
ких – они же невероят�
но волнуются!

– У вас есть дети?
Ирина: – Нет, пока

нет. Наверное, это то
единственное, что мог�
ло бы меня остановить.
(Улыбается.)

� А вторые половин�
ки не думали под�
ключить к своему
хобби? Подниматься
на гору вместе?

Ирина: – О, этого де�
лать не стоит.

Александр: – Мне
один гид очень мудро
пояснил почему. Если

ты возьмешь свою
жену в горы, ты будешь
постоянно тревожить�
ся – все ли с ней в по�
рядке, как она себя чув�
ствует и так далее. Твои
мысли будут только об
этом! Это и так отвле�
кает, а вот если ты еще
и гид, то это вдвойне
опасно – ты ведь дол�
жен быть сосредото�
чен на безопасности
своих клиентов! И, ко�
нечно же, помнить о
своей безопасности.

– Как обстоит дело
с горным лагерем?
Где вы останавлива�
етесь? Могут ли лю�
бители luxury�отдыха
найти что�то на свой
вкус?

Александр: – Эти

места чаще всего назы�
ваются приюты. И они
все различаются меж�
ду собой в зависимос�
ти от региона, в кото�
ром находятся. Напри�
мер, у Монблана при�
юты обустроены на
очень высоком уровне

– на сооружение одно�
го такого приюта ушло
свыше 30 миллионов
евро. И для альпинис�
тов это на самом деле
luxury: туалет на этаже,
двуспальные кровати.
Там не номера, и даже
не комнаты – это сек�
ции на 10 человек. Да,
ты слышишь, как кто�то
сопит, кто�то ходит, но
вспоминая, например,
похожий приют на ме�
теостанции в Грузии,
где все покрыто гриб�
ком и вообще находит�
ся в жутком состоянии,
ты понимаешь, как
тебе повезло. Да и во�
обще, как по мне, лю�
бой лагерь – это луч�
ше, чем палатка.

– А если захочет
зайти на гору какой�
то миллионер?

Ирина: – Абрамович
уже заходил, но не за�
шел. (Смеется.) Он
ведь как думал – при�
летит, его на вертоле�
те доставят на гору,
там он поживет в сим�
патичной гостинице, и
все будет хорошо. Но
случилось иначе. Его
доставили к горе, заве�
ли в палатку и сказали:
«Сейчас начнем под�
ниматься». А ему стало
плохо из�за акклима�
тизации – ее надо на�
ращивать постепенно,
собственно, поднима�
ясь с подножья горы.
Поэтому его отвезли
обратно, и на этом его
история закончилась.
В этих условиях неваж�
но, сколько у тебя де�
нег. В горах все равны.
Кстати, когда ты там
понимаешь, что день�
ги ничего не решают,

то и тут, в обычной
жизни, по�другому на
начинаешь смотреть
на это.

� Когда вы возвра�
щаетесь с очередной
вершины, вам нужно
время, чтобы вос�
становиться? Вы

чувствуете уста�
лость?

Ирина: – Нет, наобо�
рот, все по�другому.

Александр: – Да,
это точно – ощущается
невероятный прилив
энергии. Я был этому
невероятно удивлен,
но это так!

Ирина: – Я недавно
думала об этом – как
эта горная концепция
применима в обычной
жизни. У тебя есть вер�
шина – цель, и ты мед�
ленно, но уверенно на
нее взбираешься, что�
бы достичь ее. Ты начи�
наешь учитывать все
нюансы, потому что
горы учат тебя быть
предельно вниматель�
ным ко всем деталям,
начиная от носков, за�
канчивая погодой. Бла�
годаря этому ты идешь
быстрее и достигаешь
своей вершины.

И поэтому появляет�
ся этот заряд энергии и
сумасшедший адрена�
лин вместо усталости –
ты рад тому, что выпол�
нил задачу.

– Помимо физичес�
ких ощущений, что вы
еще испытываете по
возвращении с вос�
хождения?

Александр: – Горы
очищают. До того как
попадаешь туда, чув�
ствуешь себя словно
компьютер, в котором
открыто много папок,
окон, все зависает, дис�
петчер задач перегру�
жен, а корзина перепол�
нена. Так вот, после того
как побывал в горах,
возникает ощущение,
будто ты очистился.

Горы помогают тебе

расставить приоритеты
– что на самом деле
имеет значение, а что
нет. Ведь бывает так,
что ты можешь беспо�
коиться изза чего�то,
переживать, а, побывав
в горах, смотришь на
это совершенно по�
другому – ты теперь
понимаешь, что не так
уж это и важно. После
восхождения происхо�
дит переоценка ценно�
стей и приходит осоз�
нание того, что ты про�
живаешь настоящую
жизнь.

– Наверное, посто�
янно хочется повы�
шать градус? Именно
так в списке альпини�
стов появляется Эве�
рест?

Ирина: – Эверест –
это на самом деле не
самое большое дости�
жение альпиниста. Да,
это самая высокая точ�
ка планеты, но вовсе не
самая тяжелая по вос�
хождению. Что касается
меня, то я просто хоте�
ла стать первой украин�
кой, покорившей Эве�
рест. Именно поэтому я
решила ускориться – я
знала, что у меня есть
конкурентка. Это была
гонка, и я ее выиграла.
Мы с гидом проработа�
ли отличный план – бла�
годаря своей отличной
физической подготов�
ке я могла спокойно иг�
рать днями, спать как
убитая и есть все что
угодно. А конкурентке
моей стало плохо, ее
гид отправил вниз, в то
время как я была уже
наверху. Вот такая исто�
рия. А так я бы об Эве�
ресте и не думала – это
очень дорого, и, на мой
взгляд, бессмысленно –
есть горы поинтерес�
нее.

– Сколько это сто�
ит?

Ирина: – 50 000 ты�
сяч долларов – это са�
мая дорогостоящая
вершина из�за своей
высоты. Эту сумму ты
платишь принимаю�
щей компании в Непа�
ле, как за путевку в Тур�
цию. Туда входит еда,
транспорт, гид. Экипи�
ровка и снаряжение
сюда не входят – это
еще около 10 000
евро, потому что там
невероятно холодно, и
снаряжение для обыч�
ных гор не подойдет. В
общем, с таким «ска�
фандром» ты весишь
килограммов восемь�
десят, и с таким всем
нужно идти в гору.

– При этой тяжести
вы еще берете с собой
косметичку? Для чего
она нужна, и что в ней
находится?

Ирина: – Вот пред�
ставьте себе: вы на мо�
розе минус сорок. Плюс
ветер холодный и ульт�
рафиолет сумасшед�

ший. Три самых опас�
ных для женской кожи
фактора. Поэтому я
всегда беру с собой
дневной и ночной крем,
а также питательную
маску, чтобы задержать
влагу. В последнем пу�
тешествии я обморо�
зила кожу, и меня всю
обсыпало не из�за того,
что я не взяла с собой
косметичку, а потому
что было настолько хо�
лодно, что даже вос�
пользоваться этим
всем нельзя было.

– Что еще нужно
взять с собой в горы?

Ирина: – Зубную
щетку, маленький дезо�
дорант�спрей (другой
просто замерзнет),
влажные салфетки, но и
те, правда, могут за�
мерзнуть.

� Какие у вас планы?
Ирина: � Алпамайо в

Перу. Это большая ле�
дяная стена. И мы будем
восходить на нее мето�
дом ледолазанья – при
помощи двух ледору�
бов. Это будет неверо�
ятно красиво! Я обща�
лась с людьми, которые
там были, и видела ви�
део с восхождения –
этот огонь в глазах ни с
чем не сравним.

– Вы вообще отды�
хаете, как обычные
люди? Летаете в теп�
лые края? Какие
ваши любимые курор�
ты?

Александр: – Ита�
лия. Там есть все: горы,
еда, вино. Очень люблю
Червино. У меня есть
родственники во Фло�
ренции, поэтому я час�
то там бываю, и мне не
надоедает.

Ирина: – А я все люб�
лю. Улетела, например,
я в Таиланд. Посмотре�
ла, что там рядом Кам�
боджа и Мьянма. Сде�
лала визу, на два дня
уехала туда и вернулась.
Пассивный отдых – это
не мое.

– Какие книги и
фильмы об альпиниз�
ме вы бы могли посо�
ветовать?

Ирина: – Все книги
Райнхольда Месснера –
они просто сумасшед�
шие! Это человек, кото�
рый в одиночку, без
кислорода, поднялся на
все восьмитысячники.
То, как он пишет, как пе�
реживает эмоциональ�
ный стресс в горах,
просто потрясает. Ему
как�то удается воздей�
ствовать на государ�
ство, что ему разреша�
ют заходить даже на те
горы, на которые зап�
рещено. Ты читаешь и
понимаешь, что чело�
век способен на такое,
о чем мы даже и поду�
мать не можем. А филь�
мы, пожалуй, лучше
смотреть документаль�
ные.

Інфорамція
з Інтернету



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. Пересипкін Віктор Олександрович –1935 р.н.
2. Стеценко Олександр Миколайович  –1970 р.н.
3. Данилюк Андрій Максимович  –1932 р.н.
4. Глібчук Михайло Миколайович  –1937 р.н.
5. Сабо Анатолій Гейзович  –1971 р.н.
6. Пупена Андрій Іванович  –1951 р.н.
7. Риткова Ержебет Яношівна  –1941 р.н.
8. Молнар Марія Степанівна  –1948 р.н.
9. Немеш Марія Іванівна  –1935 р.н.
10. Тихонович Лідія Іванівна  –1925 р.н.
11. Рибалко Борис Васильович  –1945 р.н.
12. Фогел Олена Ернестівна –1938 р.н.
13. Охримчук Борис Валентинович  –1962 р.н.
14. Павленко Галина Федорівна  –1946 р.н.
15. Попович Янош Шандорович  –1941 р.н.
16. Сільвестрова Софія Іванівна  –1942 р.н.
17. Дьобак Софія Василівна  –1931 р.н.
18. Лізак Омелян Михайлович  –1963 р.н.
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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.

Ð³çíå

  Êóïëþ

8 ëþòîãî 2018 ð.
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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

Àâòî
     Продається  “Таврія”

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

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

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

     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.

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

з  29.01.2018 р.  по  4.02.2018 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.



Ùî íå çàáîðîíåíî, òå äîçâîëåíî. (Ô. Øèëëåð)Ùî íå çàáîðîíåíî, òå äîçâîëåíî. (Ô. Øèëëåð)Ùî íå çàáîðîíåíî, òå äîçâîëåíî. (Ô. Øèëëåð)Ùî íå çàáîðîíåíî, òå äîçâîëåíî. (Ô. Øèëëåð)Ùî íå çàáîðîíåíî, òå äîçâîëåíî. (Ô. Øèëëåð)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999998 ëþòîãî 2018 ð.

5 (1209)5 (1209)5 (1209)5 (1209)5 (1209)

ñò.

Â²ÒÀªÌÎ ÃÅÐÎß ÀÒÎ!
Çàâòðà, 9 ëþòîãî, â³äçíà÷àòè-

ìå ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ ìó-
êà÷³âåöü-ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é,
ÿêèé ó ñêëàä³  128-¿ Ìóêà÷³â-
ñüêî¿ ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿ áðèãàäè
áîðîíèâ íà Ñõîä³ Óêðà¿íó â³ä
ðîñ³éñüêîãî àãðåñîðà, çà ùî
â³äçíà÷åíèé ìåäàëëþ “Ó÷àñíèê
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿”

Ñåðã³é ²âàíîâè÷ ÊÎÏ×À.
Ð³ê ³ äâà ì³ñÿö³ ñüîãîäí³øí³é ³ìåíèííèê áóâ íà

ïåðåäîâ³é, ïðîéøîâ Äåáàëüö³âñüêèé  êîòåë ³ íà
ùàñòÿ  ïîâåðíóâñÿ äîäîìó  íåóøêîäæåíèì. Äÿ-
êóºìî ðÿäîâîìó  Óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà çà ðàòíèé
ïîäâèã ïî çàõèñòó Â³ò÷èçíè ³ áàæàºìî Ñåðã³þ
óñï³øíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ ³ ìèð-
íîãî íåáà íàä ãîëîâîþ.

Ñèíî÷îê Ëüîíüêà, äðóæèíà Ñâ³òëàíà,  ìàìêà
Ìàð³ÿ ³ òàòî ²âàí – âñÿ ðîäèíà  ÊÎÏ×²Â.

ÙÀÑÒß ÍÀ ÁÀÃÀÒÎ ÐÎÊ²Â!
5 ëþòîãî â³äçíà÷èâ ñâ³é

ïîâàæíèé þâ³ëåé

ÍÅÑÓÕ
Þð³é ²âàíîâè÷

Ñüîãîäí³ ð³âíî ø³ñòäåñÿò
ó Âàøîìó æèòò³ ìèíàº,

À ñê³ëüêè ¿õ ùå íà øëÿõó,
ïðî öå í³õòî íå çíàº,

Òîæ çè÷èìî â çäîðîâ'¿ â³ê äîâãèé ïðîæèòè,
Ùîá óñ³õ íà ñòîð³÷÷ÿ ìîãëè çàïðîñèòè,
Ùîá ó ìèðíîìó íåá³ Âàì ñîíöå âñì³õàëîñÿ,
À âñ³ Âàø³ ìð³¿ òà ïëàíè çáóâàëèñÿ,
Õàé çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ ³ äîñòàòîê
Ñèïëþòüñÿ, ÿê ëèïè öâ³ò,
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî,
À Ãîñïîäü äàðóº ùå áàãàòî ë³ò!

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ ñïåö³àëüíî¿
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â

 Ñïîðò

Звичайно, коли з вуст
диктора Олександра Па�
стухова, який забезпечу�
вав звуковий супровід
програми чемпіонату Ук�
раїни з греко�римської
боротьби серед кадетів
2001� 2003 р.н., вихід
Олежки Халілова, вихо�
ванця Мукачівської
ДЮСШ «Колос» на килим
з чемпіоном Європи, до�
неччанином Геннадієм
Завертайло (а це �
півфінальна сутичка у вазі
45 кг) представлено  як
талановитого й перспек�
тивного спортсмена, то
ця обставина, взагалі�то,
нікого з присутніх у залі
Палацу спорту «Будівель�
ник» м.Черкаси не здиву�
вала.

У яскравій, технічній бо�
ротьбі, переповненій емо�
ціями, пробитись у фінал
цього разу нашому земля�

Íîâèé ð³ê – íîâ³ äîñÿãíåííÿ þíîãî áîðöÿ ç Ìóêà÷åâà!
ку не вийшло. Довелось
використати свій шанс,
принаймі,  на бронзову
медаль у двобої з супер�
ником з Запоріжжя, що
теж поступився правом
виходу у фінальну части�
ну змагань Юрію Лупану
(м. Тячів, тренер Й.Болди�
жар), майбутньому пере�

можцю чемпіонату у вазі
45 кг. Доклавши макси�
мум зусиль, та продемон�
струвавши свої кращі на�
вички Олег Халілов за од�
ностайним рішенням
суддів отримав звитягу, а
разом з нею право посісти
третю сходинку п’єдеста�
лу пошани. Призерами

цих змагань, відповідно у
вазі 71 та 80 кг, стали Саш�
ко Груднак (Мукачево) та
берегівчанин Сергій Попо�
вич.

Стабільність виступів
дев’ятикласника міського
закладу загальної серед�
ньої освіти № 7 О.Халіло�
ва на змаганнях різних
рівнів, завзятість та напо�
легливість у тренуваннях,
спадкова обдарованість �
запорука подальших
успіхів на борцівській
стезі, вважає наставник
Олежки, майстер спорту
міжнародного класу, зас�
лужений тренер України
Іван Кукушкін.

На фото: чемпіон Ук�
раїни�2018 Юрій Лупан,
призери Генадій Завер�
тайло та Олег Халілов.

Григорій КУРУЦ,
майстер спорту

Ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ÒÅÁ òà ÍÑ â³äáó-
ëîñÿ ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ. Çàñ³äàííÿ ïðîâ³â ãîëî-
âà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Ãàéäàé. Ãîëîâíèì ïè-
òàííÿì, ÿêå ðîçãëÿíóëè íà êîì³ñ³¿, áóëî çàòâåðä-
æåííÿ ðÿäó ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ùîäî çàïîá³-
ãàííÿ ïîøèðåííþ çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð.

Â³äòàê, àíàë³ç åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ïî çàõâîðþ-
âàíîñò³ íà ê³ð òà çàõîäè ïðîô³ëàêòèêè ñåðåä íàñå-
ëåííÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó ïðîâ³â çàâ³äóâà÷
â³ää³ëåííÿ îðãàí³çàö³¿ åï³äåì³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêðàéîííî¿ ô³ë³¿ ÄÓ «ÇÎËÖÌÎÇ
Óêðà¿íè» Ïàâëî Ðàêîâö³.

Äîïîâ³äà÷ çàçíà÷èâ, ç ïî÷àòêó 2018 ðîêó ñòàíîì
íà 30.01.2018 ðîêó âæå 30 âèïàäê³â, ³ç íèõ-21 äè-
òèíà.

Îäíîìîìåíòíî 30.01.2018 ðîêó çàðåºñòðîâàíî
4 âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ ó ä³òåé, ÿê³ â³äâ³äóþòü
ÇÎØ I-III ñò. ñ.Áîáîâèùå.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îñâ³òè Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìî-
ëîä³ é ñïîðòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà Âàùå-
íîê ïðî³íôîðìóâàâ êîì³ñ³þ ïðî çàãàëüíèé ñòàí
â³äâ³äóâàííÿ øê³ëüíèõ òà äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, çàç-
íà÷èâøè, ùî âåäåòüñÿ ùîäåííèé ìîí³òîðèíã
â³äâ³äóâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èíè â³äñóòíîñò³
äèòèíè.

Ãîëîâíèé ë³êàð „Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-
òàðíî¿ äîïîìîãè” Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó Â³êòîð³ÿ
Ëàí³ ïðî³íôîðìóâàëà êîì³ñ³þ ïðî çàõîäè, ÿê³ ïðèé-
ìàþòüñÿ ïî Ìóêà÷³âñüêîìó ðàéîíó äëÿ çàïîá³ãàí-
íÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð. Òàêîæ ó ðàéîí³
çä³éñíþºòüñÿ ùåïëåííÿ ä³òåé, â³äïîâ³äíî äî êà-
ëåíäàðÿ ùåïëåíü. Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà çàçíà÷èëà, ùî
31 ñ³÷íÿ ðàéîí îòðèìàâ 740 äîç âàêöèí â³ä êîðó.

Çâàæàþ÷è íà åï³äåì³÷íó ñèòóàö³þ ùîäî çàõâî-
ðþâàíîñò³ íà ê³ð, ðàéîííà êîì³ñ³ÿ ç ÒÅÁ òà ÍÑ
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ:

1. Ïðèçóïèíèòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó
ä³òåé 10-ãî êëàñó ÇÎØ I-III ñò.. ñ.Áîáîâèùå íà 21
äåíü ç 1 ëþòîãî 2018 ðîêó.

2. Ïðè ðåºñòðàö³¿ ïîâòîðíèõ âèïàäê³â ó ³íøèõ êëà-
ñàõ øêîëè ïðèçóïèíèòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðî-
öåñ ó âñ³õ êëàñàõ ÇÎØ I-III ñò.. ñ.Áîáîâèùå.

3. Ïðè ðåºñòðàö³¿ âèïàäê³â çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð
ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàäàõ ðàéîíó ïðèçóïèíè-
òè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ÿêùî â îäíîìó êëàñ³
(ãðóï³) òîä³ ó îäíîìó êëàñ³ (ãðóï³), ÿêùî ó ð³çíèõ
êëàñàõ àáî ãðóïàõ, òîä³ ïî âñüîìó çàêëàä³.

4. Çàáåçïå÷èòè ùîäåííèé ìîí³òîðèíã â³äâ³äàí-
íÿ øê³ëüíèõ òà äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, çàêëàä³â êóëü-
òóðè,

5. Ïðè ââåäåí³ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â-çàáîðî-
íèòè êàá³íåòíó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ, ïîñèëèòè ñàí³-
òàðíî - ã³ã³ºí³÷íèé ³ äåçðåæèì.

6. Îáìåæèòè, à ïðè ââåäåí³ îáìåæóâàëüíèõ çà-
õîä³â çàáîðîíèòè ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â

Òàêîæ ð³øåííÿì ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ ç ÒÅÁ òà ÍÑ
çàòâåðäæåíî â³äïîâ³äí³ çàõîäè äî âèêîíàííÿ
â³ää³ëîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ, Ìó-
êà÷³âñüêèì ì³ñüêðàéîííîþ ô³ë³ºþ ÄÓ «ÇÎËÖÌÎÇ
Óêðà¿íè»

Ðàéîííà êîì³ñ³ÿ ç ÒÅÁ òà ÍÑ
çàòâåðäèëà çàõîäè ïðîô³ëàêòèêè

ùîäî çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð

Что и когда
Тестирование по математике состо�

ится 22 мая, по украинскому языку и
литературе – 24 мая, по испанскому,
немецкому, фран-цузскому языкам – 29
мая, по английскому языку – 1 июня, по
биологии – 4 июня, по истории Украи�
ны – 6 июня, по географии – 8 июня,
по физике – 11 июня, по химии –13
июня (тестирование по русскому язы�
ку с этого года не предусмотрено).

Тестирование можно проходить мак�
симум по 4 предметам. При этом Ка�
рандий подчеркнул, что для учеников
школ и классов с углубленным изуче�
нием иностранного языка при опреде�
лении оценки государственной итого�
вой аттестации будут учитываться все
задания теста, а для простых школ и
классов – только до 33 заданий.

Карандий уточнил, что регистрация
для участия в ВНО продлится с 6 фев�
раля по 19 марта 2018 года. А изме�
нять регистрационные данные участ�
ника будет можно до 2 апреля 2018
года.

С 9 по 31 января в Украине также
идет регистрация на пробное ВНО.
Для этого надо заполнить регистраци�
онную карточку на сайте УЦОКО и
сформировать комплект документов,
необходимых для регистрации. Потом

Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий
рассказал, когда в 2018 году пройдут основная  и дополнительная сессии внешнего

независимого оценивания (ВНО).

ВНО�2018: что, когда и на каких условиях!

следует послать комплект документов
в региональный центр оценивания ка�
чества образования. Завершающий
этап – получение будущим участником
ВНО подтверждающего документа о
регистрации от регионального цент�
ра оценивания качества образования.

Со скидкой на условия
«Для лиц, находящихся на временно

оккупированных территориях, а также
для участников антитеррористической
операции будет создано несколько
облегченных условий регистрации на
ВНО. В частности, это облегчение со�
стоит в том, что в связи с тем, что не�
достаточно хорошо работают средства
связи, а именно – почта, абитуриенты
смогут отправлять соответствующие

комплекты документов в региональные
центры оценивания качества образо�
вания не только в бумажном виде, но
им будет предоставлено право направ�
лять их в электронном виде – элект�
ронными письмами», – рассказал Ва�
дим Карандий.

Также, по словам Карандия, соответ�
ствующей категории лиц предоставят
дополнительное время для регистра�
ции на ВНО – с 3 по 21 мая (в дополни�
тельную сессию).

По материалам interfax.com.ua,
unian.net, korrespondent.net

Министерство образования еще
в октябре прошлого года обнаро�
довало правила поступления в
вузы на 2018 год, по нему абиту�
риентам вместо девяти заявлений
можно подавать семь – и только
на четыре специальности.

Кроме того, если раньше един�
ственным фиксированным пред�
метом ВНО был украинский язык,
то теперь их будет два. Так, во всех
вузах на одну и ту же специаль�
ность будут одинаковые требова�
ния к предметам для поступления.
Третий предмет ВНО остается на
выбор.

НАПОМНИМ



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

5 (1209)5 (1209)5 (1209)5 (1209)5 (1209)
1010101010 8 ëþòîãî 2018 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ïîêà êðàñà âðÿòóº ñâ³ò, ïîòâîðè éîãî çíèùàòü. (Á. Êðóò³ºð)Ïîêà êðàñà âðÿòóº ñâ³ò, ïîòâîðè éîãî çíèùàòü. (Á. Êðóò³ºð)Ïîêà êðàñà âðÿòóº ñâ³ò, ïîòâîðè éîãî çíèùàòü. (Á. Êðóò³ºð)Ïîêà êðàñà âðÿòóº ñâ³ò, ïîòâîðè éîãî çíèùàòü. (Á. Êðóò³ºð)Ïîêà êðàñà âðÿòóº ñâ³ò, ïîòâîðè éîãî çíèùàòü. (Á. Êðóò³ºð)

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
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.05,
17.40, 21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õî-
ðîøèé êîï" (16+). 12.05, 13.20
Õ/ô "²ñòîð³ÿ ëèöàðÿ". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.15, 16.15
Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.30
"Íà òðüîõ". 23.30 Õ/ô "Îñòð³â"
(16+). 1.55 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.40 Áåç
ãàëüì. 4.05 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
6.10 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 8.05
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.05 "Õàòà
íà òàòà". 11.00 "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 "Íàðå÷åíà äëÿ
òàòà". 22.40 "Äàâàé ïîãîâîðè-
ìî ïðî ñåêñ 4". 0.45 "Îäèí çà
âñ³õ"

  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, 3.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2
(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
"×îðíà êðîâ" 11 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 "Áëà-
êèòíà ñâ³÷êà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 2.00
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö ³ÿ .  14.00,  17.00,
23.00 Êðà¿íà Ó. 14.30, 2.50
Â³òàëüêà. 16.00 Êàçêè Ó. 18.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  19.00
Âå÷³ðêà. 20.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Íàé-
êðàùèé" òèæäåíü ìîãî æèòòÿ".
22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 ÁàðÄàê

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.50 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.29, 6.49 Kids Time. 5.30
Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 6.50 Ïðîåêò Ïåð-
ôåêò. 9.20 Êîõàííÿ íà âèæèâàí-
íÿ. 11.20 Ðåâ³çîð. 14.30
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 17.20
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 19.00 Õ/ô
"Îäíîêëàñíèêè" (16+). 21.00 Õ/
ô "Îäíîêëàñíèêè 2" (16+).
23.00 Õ/ô "Ñóïåðàë³á³" (16+).
1.00 Õ/ô "Áåðåçíåâ³ êîòè" (16+)
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6.00 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Êî-
ðîòêà ïðîãðàìà (ïàðè). 6.40
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñëà-
ëîì. Ô³íàë (æ³íêè). 7.55 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ëèæ-
íå äâîáîðñòâî. Ñòðèáêè. ²íäè-
â³äóàëüí³.(÷îëîâ³êè). 8.50 Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñíîóáîðä. Õàôïàéï. Ô³íàë
(÷îëîâ³êè).  10.35 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ëèæ-

íå äâîáîðñòâî. 10 êì. Ô³íàë
²íäèâ³äóàëüí³  (÷îëîâ³êè).
11.30, 23.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé. Ãðóïîâà ñòàä³ÿ (æ³íêè).
13.00, 1.10 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Á³àò-
ëîí.15 êì. ²íäèâ³äóàëüí³
(æ³íêè).  15.15 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Êîâ-
çàíÿðñüêèé ñïîðò. 1000 ì,
ô³íàë (÷îëîâ³êè). 16.45, 21.30
Ñòóä³ÿ çèìîâèõ ³ãîð. 17.15 Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Õîêåé. Ãðóïîâà ñòàä³ÿ (÷îëîâ-
³êè). 19.30 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ ãðè 2018 ã.  Ñàííèé ñïîðò.
Äâ³éêà. Çà¿çä 1. Ô³íàë. 20.10
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ñàííèé ñïîðò. Äâ³éêà. Çà¿çä
2. Ô³íàë. 21.00 Íîâèíè. 3.00
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã.  Ñêåëåòîí. Êâàë³ô³êàö³ÿ,
çà¿çä 1 (÷îëîâ³êè). 4.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ô³ãóð-
íå êàòàííÿ. Äîâ³ëüíà ïðîãðà-
ìà. Ïàðè

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 "×îòèðè âåñ-
³ëëÿ".  12.20, 13.30, 14.55
"Ì³íÿþ æ³íêó". 16.15 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
6.00 "Ìóëüòô³ëüì". 6.10, 22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïè-
òàéòå â îñåí³" .  12.50 Õ/ô
"Í³÷íà ïîä³ÿ". 14.50, 15.45,
16.45, 3.20 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.20,
5.20 "Ïîäðîáèö³" .  0.20 Õ/ô
"Âàøà çóïèíêà, ìàäàì". 2.55
"Ñêåïòèê 2". 4.50 "Top Shop"

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,  17.45,  21.25 Ò/ñ
"Ïîãàíèé õîðîøèé êîï" (16+).
12.05,  13.15 Õ/ô "Îñòð³â"
(16+) .  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.15, 16.15 Ò/ñ "Âîëî-
äèìèðñüêà, 15" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 22.25 "Íà
òðüîõ" .  23.30 Õ/ô "Ñåçîí
óáèâöü"  (16+) .  1 .00 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö ³ÿ .
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.30 Áåç
ãàëüì. 4.10 Ñêàðá íàö³¿. 4.20
Åâðèêà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí.  4 .30 Ôàêòè.  4 .50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 8.55
"Õàòà íà òàòà". 10.30 "Ìàñòåð-
Øåô - 5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì".
17.30, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ". 20.00, 22.40 "Ìàñòåð-
Øåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé".
0.25 "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, 3.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30, 15.30, 4.00
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2 (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" 13, 14 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. 9.10 Õ/ô "²ñòî-
ð³ÿ â³÷íîãî êîõàííÿ, àáî Ïîïå-
ëþøêà". 11.30 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.30, 2.00 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 13.30 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.30, 2.50 Â³òàëüêà. 16.00
Êàçêè Ó. 17.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
18.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 19.00
Âå÷³ðêà. 20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Íàéêðà-
ùèé" òèæäåíü ìîãî æèòòÿ".
22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 ÁàðÄàê

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

Ìóëüòèðàíîê. 9.25 Õ/ô "Çîëî-
òà çèìà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 2.00 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 13.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.00, 17.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
14.30, 2.50 Â³òàëüêà. 16.00
Êàçêè Ó. 18.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 19.00 Âå÷³ðêà. 20.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
21.00 Ò/ñ "Íàéêðàùèé" òèæ-
äåíü ìîãî æèòòÿ". 22.00 Ðÿò³â-
íèêè. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00
ÁàðÄàê

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10:30 - Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î.
9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Ð³çäâÿí³ 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, 2.15 Çîíà íî÷³. 4.20 Àá-
çàö. 6.20, 7.10 Ì/ñ "Äðàêîíè:
Ïåðåãîíè áåçñòðàøíèõ". 7.09,
8.29 Kids Time. 8.30 Õ/ô "Íå
ãàëüìóé" (12+). 10.20 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè. 17.00 Ðåâ³-
çîð. Êðàìíèö³. 19.00 Ðåâ³çîð.
21.30 Còðàñòè çà Ðåâ³çîðîì.
0.20 Õ/ô "Çàò³éíèêè" (16+).
2.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé
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 8.40 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ñíîóáîðä. Õàôïàéï.
Ô³íàëè (æ³íêè). 9.30 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé. Ãðóïîâèé åòàï (æ³íêè).
Ëèæí³ ãîíêè. Ñïðèíò. Êâàë³ô-
³êàö³ÿ (÷îëîâ³êè, æ³íêè). 12.00
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Øîðò-òðåê. Ô³íàë. 500 ì
(æ³íêè),  1000 ì (÷îëîâ³êè).
Åñòàôåòà.  Êâàë³ô³êàö³ÿ .
14.30 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ñàííèé ñïîðò (æ³íêè),
çà¿çä 4. 16.00, 21.30 Ñòóä³ÿ
çèìîâèõ ³ãîð. 16.35 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé. Ãðóïîâèé åòàï (æ³íêè).
19.05 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò.
1500 ì,  ô³íàë (÷îëîâ³êè) .
21.00 Íîâèíè. 23.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè 2018 ã.
Øîðò-òðåê.  Ô³íàë.  500 ì
(æ³íêè),  1000 ì (÷îëîâ³êè).
1.10 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ëèæí³ ãîíêè. Ñïðèíò.
Ô³íàëè (÷îëîâ³êè, æ³íêè). 3.00
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Êîðîòêà
ïðîãðàìà (ïàðè).

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 "×îòèðè âåñ-
³ëëÿ". 12.20, 13.30, 15.00
"Ì³íÿþ æ³íêó". 16.15 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
6.00 "Ìóëüòô³ëüì".  6.10,
22.30 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè.
7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòå-
ðîì". 10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ
"Çàïèòàéòå â îñåí³". 12.50 Õ/
ô "Ç æèòòÿ íà÷àëüíèêà êàð-
íîãî ðîçøóêó". 14.50, 15.45,
16.45, 3.20 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 5.20
"Ïîäðîáèö³". 0.20 Õ/ô "²ãðè
äîðîñëèõ ä³â÷àò". 2.55 "Ñêåï-
òèê 2". 4.50 "Top Shop"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
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6.00 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Êî-
ìàíäè. Ô³íàë. 6.10, 8.30 Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñíîóáîðä .  Ñëîóïñòàéë .
Ô³íàë (æ³íêè) .  6 .40 Çèìîâ³
Îë ³ìï ³éñüê ³  ³ ã ðè  2018  ã.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ã³ãàí-
òñüêèé  ñëàëîì.  Ô ³íàë
(æ³íêè).  9.30, 23.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé. Ãðóïîâà ñòàä³ÿ (æ³íêè).
12 .00  Çèìîâ ³  Îë ³ìï ³éñüê ³
³ãðè 2018 ã. Á³àòëîí. Ïåðñü-
þò (æ³íêè).  13.00,  1.10 Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñ àííèé  ñïîðò.  Çà ¿ çä  1 ,  2
(æ ³íêè ) .  13 .50  Çèìîâ ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Á³àò-
ëîí .  Ïåðñüþò  (÷îëîâ ³ êè ) .
14 .55  Çèìîâ ³  Îë ³ìï ³éñüê ³
³ãðè 2018 ã. Ôð³ñòàéë. Ìîãóë.
Ô³íàë (÷îëîâ³êè). Ñòðèáêè ç
òðàìïë ³íà .  Ô ³íàë  (æ ³íêè ) .
16.30, 21.30 Ñòóä³ÿ çèìîâèõ
³ ãîð .  17 .00  Çèìîâ ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ñàí-
íèé ñïîðò (æ³íêè). 19.00 Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò.  1500
ì. Ô³íàë (æ³íêè). 21.00 Íîâè-
íè. 2.00 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ ãðè 2018 ã.  Êåðë³íã.  Ì³êñò.
Äâ³éêè. Ìàò÷ çà áðîíçó. 4.00
Çèìîâ ³  Îë ³ìï ³éñüê ³  ³ ãðè
2018 ã. Ã³ðñòêîëèæíèé ñïîðò.
Êâàë³ô³êàö³ÿ (÷îëîâ³êè). 5.30
Çèìîâ ³  Îë ³ìï ³éñüê ³  ³ ãðè
2018 ã. Õàéëàéòè äíÿ.

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". 15.50 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 "Viva !  Íàéêðàñèâ³ø³
2018". 4.40 Ì/ô

IÍÒÅÐ
6.10, 22.30 "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".  10.20, 12.25 Õ/ô
"²ãðè äîðîñëèõ ä³â÷àò". 13.30
Êîíöåðò "Òâîð÷èé âå÷³ð Êîñ-
òÿíòèíà Ìåëàäçå. Îñòàíí³é
ðîìàíòèê".  16.10 "×åêàé
ìåíå". 18.00, 19.00, 4.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.10, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³".
0.20 Õ/ô "Îñ³íí³  òóðáîòè"
(16+). 2.50 "Ñêåïòèê 2". 3.15
"Ðå÷äîê". 4.45 "Top Shop"

 ICTV
5.00,  4 .50 Ò/ñ  "Â ³ää³ë 44"
(16+). 5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòèçîìá³.
11.05,  13.15 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  13.25,
16.15 Õ/ô "²ñòîð³ÿ ëèöàðÿ".
16.30 Õ/ô "Ïàðêåð"  (16+) .
18.45,  21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
20.20 Á³ëüøå í ³æ ïðàâäà.
21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õîðîøèé
êîï" (16+). 22.30 Ñâîáîäà ñëî-
âà.  0 .40 Õ/ô "Áåç êîìï-
ðîì³ñ³â" (18+). 2.15 Áåç ãàëüì.
4.15 Ñêàðá íàö³¿. 4.20 Åâðè-
êà!. 4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.10 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.40
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 Õ/ô
"Ïðîïîíóþ ðóêó ³  ñåðöå".
11.50 "Õàòà íà òàòà". 15.25
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-3 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". 23.40 "Îäèí çà
âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.20, 3.50 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.20 Ò/ñ "Äî÷êè-ìà÷óõè" 1,
2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "Äî÷êè-ìà-
÷óõè" (12+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç
ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"×îðíà êðîâ" 9, 10 ñ. (12+).
23.30 Õ/ô "Åâîëþö³ÿ Áîðíà"
(16+). 1.45 Òåëåìàãàçèí. 3.20
Çîðÿíèé øëÿõ. 4.45 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³-2 (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
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(12.02.2018 - 18.02.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

âèâîð³ò: Â'ºòíàì". 17.10, 23.10
"Ë³ãà ñì³õó". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 8". 1.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018"

IÍÒÅÐ
5.50 "Ìóëüòô³ëüì". 6.25 Õ/ô
"¯õàëè ìè, ¿õàëè...". 8.00 "Óäà-
ëèé ïðîåêò". 9.00 "Ãîòîâèìî
ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Ðàé ³ ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ.
Àìåðèêà". 12.00 Õ/ô "Áëåô".
14.15, 20.30 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õà-
öàïåò³âêè 3". 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 22.00 Ò/ñ "Ëþáîâ íå
ä³ëèòüñÿ íà äâà". 1.50 Ïîäðî-
áèö³

 ICTV
5.05 Ôàêòè. 5.35 ²íñàéäåð. 7.15
Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà" (16+).
9.05 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Õ/ô "Ì³ñòåð
Á³í íà â³äïî÷èíêó". 14.35 Õ/ô
"Îñòàíí³é ðóá³æ" (16+). 16.35
Õ/ô "Òðè äí³ íà âáèâñòâî"
(16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Äæåê Ðàé-
àí. Òåîð³ÿ õàîñó" (16+). 22.40
Õ/ô "Çàêîíîñëóõíÿíèé ãðîìà-
äÿíèí" (16+). 0.35 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
2.05 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.00
"Õàòà íà òàòà". 9.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.00 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 11.35 "ªâðîáà÷åí-
íÿ 2018". 14.55 "Íàðå÷åíà äëÿ
òàòà". 16.55, 23.15 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò ³ëà 5".  19.00,
22.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 "Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 4.20
Çîðÿíèé øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Ëèñò
Íàä³¿" (12+). 13.00 Ò/ñ "Âñå
ïîâåðíåòüñÿ" (12+). 17.00 Ò/ñ
"Ñåñòðà ó ñïàäîê" 1, 2 ñ.. 19.00,
3.30 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ãîëîâíà òåìà.
21.00 Ò/ñ "Ñåñòðà ó ñïàäîê".
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâèé êâèòîê" 5,
7 ñ. (16+). 1.40 Òåëåìàãàçèí.
2.10 Ò/ñ "Ùàñëèâèé êâèòîê"
(16+). 4.45 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.05 Ì/ô "Ïðè-
ãîäè ìîíñòðî - ïîäðóæîê. Äåíü
óñ³õ ìîíñòð³â.". 9.50 Õ/ô "Ê³ò
ó ÷îáîòÿõ". 11.00 Õ/ô "²ñòîð³ÿ
â³÷íîãî êîõàííÿ, àáî Ïîïåëþø-
êà". 13.00 Âå÷³ðêà. 16.00 Ò/ñ
"Íàéêðàùèé" òèæäåíü ìîãî
æèòòÿ". 18.00 Õ/ô "Ïðîãóëÿíêè
ç äèíîçàâðàìè". 19.30, 21.30,
23.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
20.30, 22.00, 23.30 Êàçêè Ó.
21.00, 22.30 Êðà¿íà Ó. 0.00 Òå-
îð³ÿ çðàäè. 1.00 Õ/ô "Âàâ³ëîí
ÕÕ". 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
3.20 Â³òàëüêà

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.55 Çîíà íî÷³. 4.50 Ñòåí-
äàï-øîó. 5.39, 7.14 Kids Time.
5.40 Õ/ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè 3".
7.15 Õ/ô "Â³äïàäíèé ïðåï³ä"
(16+). 9.40 Õ/ô "Â³äïàäíèé
ïðåï³ä 2" (16+). 12.00 Õ/ô
"Ö³ïîíüêà" (16+). 14.00 Õ/ô
"Ìîÿ ñóïåðêîëèøíÿ" (16+).
15.50 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
Cóïåðìåíà" (16+). 19.00 Õ/ô
"Øèáàéãîëîâà" (16+). 21.00 Õ/
ô "Åëåêòðà" (16+). 22.50 Õ/ô
"Ñò³ëüíèêîâèé". 0.45 Õ/ô "Äî
çóñòð³÷³ ç òîáîþ" (12+)

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 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 3.05 Àáçàö.
4.59, 5.59 Kids Time. 5.00 Ì/ñ
"Äðàêîíè: Ïåðåãîíè áåçñòðàø-
íèõ". 6.00 Ïðîåêò Ïåðôåêò. 8.10
Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ. 10.00
Ðåâ³çîð. 14.00 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³-
çîðîì. 17.20 Ðåâ³çîð. Êðàì-
íèö³. 19.00 Õ/ô "Ö³ïîíüêà"
(16+). 21.00 Õ/ô "Ó÷èëêà" (16+).
22.50 Õ/ô "Â³äì³ííèöÿ ëåãêî¿

ïîâåä³íêè" (16+). 0.45 Õ/ô "Âå-
ëèêèé Ãåòñá³" (16+)

ÑÓÁÎÒÀ, 17 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ.
Äîâ³ëüíà ïðîãðàìà (÷îëîâ³êè).
7.20 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò.
Ñóïåðã³ãàíò. Ô³íàë (æ³íêè). 9.30,
14.10, 1.10, 5.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õîêåé.
Ïîïåðåäíÿ ñòàä³ÿ (÷îëîâ³êè).
11.30 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ëèæí³ ãîíêè. Åñòàôåòà
4õ5 êì. (æ³íêè). 13.05 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Á³àòëîí. Ìàñ-ñòàð æ³íêè
12.5êì. 16.30, 22.05 Ñòóä³ÿ
çèìîâèõ ³ãîð. 17.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñêåëåòîí. Ô³íàë (æ³íêè). 17.55
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñòðèáêè ç òðàìïë³íà. Ô³íàë.
²íäèâ³äóàëüí³ (÷îëîâ³êè). 19.00
Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð ó÷àñíèêà
â³ä Óêðà¿íè íà Ì³æíàðîäíèé
ï³ñåííèé êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2018". I² òóð.
21.30 Íîâèíè. 22.30
Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð ó÷àñíèêà
â³ä Óêðà¿íè íà Ì³æíàðîäíèé
ï³ñåííèé êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2018". ²I òóð
(ïðîäîâæåííÿ). 23.10 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Øîðò-
òðåê, 1500 ì (æ³íêè), 1000 ì
(÷îëîâ³êè). Ô³íàë. 3.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ôð³ñòàéë. Ñëîóïñòàéë.
Êâàë³ô³êàö³ÿ (÷îëîâ³êè).
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45, 5.05 "Æèòòÿ áåç îá-
ìàíó". 11.15 "²íñïåêòîð. Ì³ñòà".
13.00, 23.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018". 14.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
16.25, 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
0.10 "Âå÷³ðí³é êè¿â". 1.30 Êîìå-
ä³ÿ "Óñ³ â çàõâàò³ â³ä ìåð³"

IÍÒÅÐ
5.40 "Ìóëüòô³ëüì". 6.30 "Âå-
ëèêèé áîêñ. Ðàéìóíäî Áåëüò-
ðàí - Ïàóëóñ Ìîçåñ". 8.20 Õ/ô
"Ó ïîøóêàõ êàï³òàíà Ãðàíòà".
17.50, 20.30 Õ/ô "Äâà ²âàíè".
20.00, 2.30, 5.20 "Ïîäðîáèö³".
22.15 Ò/ñ "Íå áóëî á ùàñòÿ".
3.00 Õ/ô "Âîðîí" (18+). 4.50
"Top Shop"

ICTV
5.30, 4.45 Ñêàðá íàö³¿. 5.40,
4.55 Åâðèêà!. 5.50 Ôàêòè. 6.10
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.55 ß
çíÿâ!. 9.45 Äèçåëü-øîó. 10.55
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ". 17.00 Õ/ô
"Ì³ñòåð Á³í íà â³äïî÷èíêó".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "Òðè äí³ íà âáèâ-
ñòâî" (16+). 22.10 Õ/ô "Îñ-
òàíí³é ðóá³æ" (16+). 0.05 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 1.40 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.15 "Õàòà íà òàòà". 7.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.10, 21.25,
23.20 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ". 11.10 Õ/ô "Ëþáèòè é
â³ðèòè". 15.20 "ÌàñòåðØåô.
Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé". 18.55
"ªâðîáà÷åííÿ 2018". 22.30

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.05 Çîíà íî÷³. 4.20 Àá-
çàö. 6.09, 7.09 Kids Time. 6.10
Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.10 Ïðîåêò Ïåð-
ôåêò. 10.00 Êîõàííÿ íà âèæè-
âàííÿ. 13.50 Õ/ô "Âåëèêèé
Ãåòñá³" (16+). 16.40 Õ/ô "Êëÿò-
âà" (16+).  18.45 Õ/ô "Äî
çóñòð³÷³ ç òîáîþ" (12+). 21.00
Õ/ô "Äîêè òè ñïàâ". 23.10 Õ/
ô "Â³äì³ííèöÿ ëåãêî¿ ïîâåä³-
íêè" (16+). 1.00 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 15 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

10.10, 15.00 Çèìîâ³  Îë³ì-
ï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õîêåé. Ãðó-
ïîâà ñòàä³ÿ (÷îëîâ³êè). 12.00
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã.  Ñêåëåòîí. Êâàë³ô³êàö³ÿ,
çà¿çä 2 (÷îëîâ³êè). 12.50 Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Á³àòëîí. ²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà,
20 êì (÷îëîâ³êè). 16.30, 21.30
Ñòóä³ÿ çèìîâèõ ³ãîð. 17.00,
1.10 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ñíîóáîðä. SBX. Ô³íàë
(÷îëîâ³êè).  18.35 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ñàí-
íèé ñïîðò. Êîìàíäè. Ô³íàë.
19.50 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ôð³ñòàéë. Àð³àë. Êâàë-
³ô³êàö³ÿ (æ³íêè). 21.00 Íîâè-
íè. 23.00 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ ãðè 2018 ã.  Êîâçàíÿðñüêèé
ñïîðò. 10000 ì. Ô³íàë (÷îëîâ-
³êè). 2.25 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Ñêåëåòîí. Ô³íàë
(÷îëîâ³êè).  Ñíîóáîðä. SBX.
Êâàë³ô³êàö³ÿ (æ³íêè). 5.00 Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Êîðîòêà ïðî-
ãðàìà (÷îëîâ³êè)

     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, 5.25 ÒÑÍ.
9.30, 10.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
12.20, 13.30, 14.55 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 16.15 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó
òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ
234+235". 20.30, 1.35 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Ìåëîä-
ðàìà "Øêîëà". 22.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 13". 23.00 "Ïðàâî íà âëà-
äó 2018". 0.40 Ò/ñ "ßê óíèêíóòè
ïîêàðàííÿ çà óáèâñòâî-2". 4.40
Ì/ô

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì".  6 .10,
22.30 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-
îí³äîì Êàíåâñüêèì".  7 .00,
8.00,  9.00,  12.00,  17.40 Íî-
âèíè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê
ç ²íòåðîì".  10.20,  12.25,
20.40 Ò/ñ  "Çàïèòàéòå â
îñåí³ " .  12.50 Õ/ô "Ñïðàâè
ñåðöåâ³". 14.50, 15.45, 16.45,
3.20 "Ðå÷äîê".  18.00,  19.00,
4.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 2.20, 5.20 "Ïîä-
ðîáèö³". 0.20 Õ/ô "Òàê áóâàº".
3 .00 "Ñêåïòèê 2" .  4 .50 "Top
Shop"

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,
17.45, 21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õî-
ðîøèé êîï" (16+). 12.05, 13.15
Õ/ô "Ñåçîí óáèâöü" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.10, 22.30 "Íà òðüîõ". 15.15,
16.15 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà,
15" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 23.30
Õ/ô "Àíàêîíäà" (16+). 1.10 Ò/
ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.35 Áåç
ãàëüì. 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

"ªâðîáà÷åííÿ 2018 Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ". 0.20 "Äàâàé ïî-
ãîâîðèìî ïðî ñåêñ 4"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.20 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.15 Ò/ñ "×îðíà êðîâ"
9, 14 ñ. (12+). 15.20 Ò/ñ "×îð-
íà êðîâ" (12+). 17.10 Ò/ñ
"Ëèñò Íàä³¿" 1, 2 ñ. (12+).
19.40 Ò/ñ "Ëèñò Íàä³¿" (12+).
22.00 Ò/ñ "Ùàñëèâèé êâèòîê"
1, 4 ñ. (16+). 2.00 Òåëåìàãà-
çèí. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
4.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+)

Ò Å Ò
66.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè.  6 .20 Áàéäèê ³âêà.  6 .45
ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô
"Ïðèãîäè ìîíñòðî - ïîäðó-
æîê. Äåíü óñ³õ ìîíñòð³â.".
10.35 Ì/ô "Éîñèï: Âîëîäàð
ñí³â". 11.50 Õ/ô "Áëàêèòíà
ñâ³÷êà". 13.00 Âå÷³ðêà. 16.00
Ò/ñ "Íàéêðàùèé" òèæäåíü
ìîãî æèòòÿ". 18.00 Õ/ô "Âîäó
ñëîíàì" (16+). 20.00, 21.30,
23.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
20.30, 22.00, 23.30 Êàçêè Ó.
21.00, 22.30 Êðà¿íà Ó. 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 ÁàðÄàê.
2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 2.50
Â³òàëüêà

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

Íîâèé Êàíàë
3.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.20, 2.00 Çîíà íî÷³. 6.10, 7.49
Kids Time. 6.15 Ì/ñ "Ëóíòèê ³
éîãî äðóç³". 7.50 Ðåâ³çîð. 10.20
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 13.10 Õ/
ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè 3". 15.00
Õ/ô "Îäíîêëàñíèêè" (16+).
17.00 Õ/ô "Îäíîêëàñíèêè 2"
(16+). 19.00 Õ/ô "Æ³íêà-ê³øêà"
(16+). 21.00 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
ñóïåðìåíà" (16+). 0.10 Õ/ô
"Ùîäåííèêè ×îðíîáèëÿ" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 18 ËÞÒÎÃÎ
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6.00 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Õîêåé. Ïîïåðåäíÿ ñòà-
ä³ÿ (÷îëîâ³êè). 7.30 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè 2018 ã.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ã³ãàíò.
ñëàëîì.  Ô³íàë (÷îëîâ³êè) .
8.25 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ëèæí³ ãîíêè. Åñòàôå-
òà 4õ10 êì (÷îëîâ³êè). 10.05
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã.  Ôð³ñòàéë.  Ñë îóïñòàéë.
Ô³íàë (÷îëîâ³êè). 11.05, 1.10
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ôð³ñòàéë. Ñëîóïñòàéë. Êâà-
ë³ô³êàö³ÿ (÷îëîâ³êè). 13.05
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Á³àòëîí. Ìàñ-ñòàð 15êì (÷î-
ëîâ³êè). 14.15, 23.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé. Ïîïåðåíÿ ñòàä³ÿ (÷îëîâ-
³êè). 16.30, 21.30 Ñòóä³ÿ çè-
ìîâèõ ³ ãîð.  17.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Êîâ-
çàíÿðñüêèé ñïîðò. Ô³íàë (êî-
ìàíäà + æ³íêè). 19.20 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè 2018 ã.
Ôð³ñòàéë. Àêðîáàò³êà. Ô³íàë
(÷îëîâ³êè). 21.00 Íîâèíè. 3.00
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Òàíöþ-
âàëüí³ ïàðè. Êâàë³ô³êàö³ÿ

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05, 2.15 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.20 "Ãðî-
ìàäà íà ì³ëüéîí". 11.25 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò: ²íäîíåç³ÿ". 12.45,
13.50, 15.05, 16.05 "Ñâ³ò íà-

13.30, 14.55 "Ì³íÿþ æ³íêó".
16.15 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå
êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðàìà "Íå-
ñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.15,
22.25 "Ë³ãà ñì³õó". 0.30 Êîìå-
ä³ÿ "Óñ³ â çàõâàò³ â³ä ìåð³". 4.20
"Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì". 6.10,

22.00 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè.
7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòå-
ðîì". 10.20, 12.25 Ò/ñ "Çàïè-
òàéòå â îñåí³". 12.50 Õ/ô "Ïî-
êëè÷ ìåíå â äàëå÷³íü ñâ³òëó".
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".

18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 3.30 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 23.50 Õ/ô "Âî-
ðîí" (18+). 2.00 Õ/ô "Ëàñêà-
âî ïðîñèìî â êàïêàí" (16+).
5.10 "Top Shop"

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,  17.45 Ò/ñ
"Ïîãàíèé õîðîøèé êîï" (16+).
12.05, 13.15 Õ/ô "Àíàêîíäà"
(16+).  12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.15 "Íà òðüîõ". 15.15,
16.15 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà,
15" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.25
Äèçåëü-øîó. 23.55 Êîì³ê íà
ì³ëüéîí. Íàéêðàùå. 0.50 Ôàê-
òè. 1.10 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+).  3.20 Áåç
ãàëüì

ÑÒÁ
6.00, 0.45 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.00
Õ/ô "Òè - ìåí³, ÿ - òîá³". 8.45 Õ/ô
"Øâèäêà äîïîìîãà". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55, 22.40
Õ/ô "Ëþáèòè é â³ðèòè"

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, 3.10 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20, 3.50 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30, 15.30 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³-2 (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 "×îðíà
êðîâ" (12+). 23.20 Ïî ñë³äàõ.
0.00, 2.15 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî-
÷èíó" (16+). 1.45 Òåëåìàãàçèí.
5.30 Çîðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Õ/ô "Ê³ò ó
÷îáîòÿõ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 2.00 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 13.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.00, 17.00 Êðà¿íà Ó. 14.30,
2.50 Â³òàëüêà. 16.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 18.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 19.00 Âå÷³ðêà. 21.00 Õ/ô
"Ïðîãóëÿíêè ç äèíîçàâðàìè".
22.30 Õ/ô "Âîäó ñëîíàì"
(16+). 0.30 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-

ÑÒÁ
5.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.50
"Õàòà íà òàòà". 11.20 "Ìàñòåð-
Øåô - 5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³öè-
íèì". 17.30, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55, 22.40
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 5".
0.00 "Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 0.00,  2.20 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà.  11.20, 3.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2
(16+).  16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+).  18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.50 Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè
ÓªÔÀ "ÀÅÊ" - "Äèíàìî". 0.15
Êîíòðîëåð. 1.00 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).  1.50
Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³  ï ³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà.  6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Õ/ô "Îñëÿ-
÷à øêóðà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 2.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.00 Ãîòåëü Ãàë-
³ö³ÿ. 14.00, 17.00, 23.00 Êðà¿-
íà Ó.  14.30,  2.50 Â³òàëüêà.
16.00 Êàçêè Ó. 18.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 19.00 Âå÷³ðêà.
20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 21.00 Ò/ñ "Íàéêðàùèé"
òèæäåíü ìîãî æèòòÿ".  22.00
Ðÿò³âíèêè. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
1.00 ÁàðÄàê

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Àáçàö. 4.49, 6.39 Kids
Time. 4.50 Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïå-
ðåãîíè áåçñòðàøíèõ".  6.40
Ïðîåêò Ïåðôåêò. 9.10 Êîõàí-
íÿ íà âèæèâàííÿ. 11.00 Ðåâ³-
çîð. 14.50 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çî-
ðîì. 17.00 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³.
19.00 Õ/ô "Â³äïàäíèé ïðåï³ä"
(16+). 21.10 Õ/ô "Â³äïàäíèé
ïðåï³ä 2" (16+).  23.40 Õ/ô
"Äîêè òè ñïàâ". 1.40 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 1.45 Çîíà íî÷³

Ï’ßÒÍÈÖß, 16 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 0.05, 1.10 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ô³ãóð-
íå êàòàííÿ. Êîðîòêà ïðîãðàìà
(÷îëîâ³êè). 7.30 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ñíîó-
áîðä. SBX. Ô³íàë (æ³íêè). 8.00
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ëèæí³ ãîíêè, 15 êì. Ô³íàë (÷î-
ëîâ³êè). 9.45, 14.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õîêåé.
Ãðóïîâà ñòàä³ÿ (÷îëîâ³êè).
13.00 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ôð³ñòàéë. Ëèæíà àêðî-
áàòèêà. Ô³íàë (æ³íêè). 16.30,
21.30 Ñòóä³ÿ çèìîâèõ ³ãîð.
17.00 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò,
5000 ì. Ô³íàë (æ³íêè). 18.40
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ñêåëåòîí. Êâàë³ô³êàö³ÿ
(æ³íêè). 19.50 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ñòðèá-
êè ç òðàìïë³íà. Êâàë³ô³êàö³ÿ.-
²íäèâ³äóàëüí³ (÷îëîâ³êè). 21.00
Íîâèíè. 23.00 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ñêå-
ëåòîí. Ô³íàëè (÷îëîâ³êè). 3.00
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Äîâ³ëüíà
ïðîãðàìà (÷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 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 12.20,
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 16
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 18 îñîáè.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ ó ìóêà÷³âñüê³é öåíò-
ðàëüí³é êíèãîçá³ðí³ ç³éøëèñÿ ïîö³íþâà÷³ ïîåòè÷íîãî
ñëîâà, ïðèõèëüíèêè ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³ ìóêà÷³âñü-
êîãî ïîåòà, ÷ëåíà ËÎ "Ð³äíå ñëîâî" Âîëîäèìèðà Ìàñ-
ëîâà. Àâòîð çàïðîñèâ ïðèñóòí³õ ó ñâîþ ìàã³÷íó ïî-
äîðîæ ó ñâ³ò ñëîâà ëàá³ðèíòàìè ³ëþç³é òà ðåàëüí³ñòþ
ñüîãîäåííÿ, ÿêà âäàëî ïîºäíóâàëàñü ç âèêîíàííÿì íà
ã³òàð³ ï³ñåíü íà ñëîâà  Â.Ìàñëîâà Îêñàíîþ Êîâàëåí-
êî. Ô³ëîñîôñüêà àòìîñôåðà, ìàã³ÿ ïî÷óòò³â ³ åìîö³é
äîäàâàëè øàðìó ïîä³¿. Âîëîäèìèð Ìàñëîâ ïîåò, ÿêèé
ïèøå ³ ñåðöåì ³ ðîçóìîì. Òàê³ çóñòð³÷³ ñòàþòü ïàì'ÿò-
íèìè. Ïðåçåíòîâàíà çá³ðêà "²ëþç³¿ ³ ðåàëüí³ñòü"  âæå
ïðåçåíòóâàëàñÿ â Óæãîðîä³ òà Çàïîð³ææ³.

ÍÀ  ÇÓÑÒÐ²×  Ç  ÕÓÄÎÆÍ²Ì  ÑËÎÂÎÌ

– Ïîñëóøàéòå, Ðà-
áèíîâè÷, ÷òî âû òàê
êðè÷àëè â÷åðà íà ñâîþ
æåíó?

– Îíà íå õîòåëà
ñêàçàòü, íà ÷òî èñ-
òðàòèëà äåíüãè.

– Íó õîðîøî, à ÷òî
âû ñåãîäíÿ íà íåå êðè-
÷àëè?

– Ñåãîäíÿ îíà ìíå
òàêè ñêàçàëà.

Ìîëîäàÿ æåíà:
– Ìèëûé, ýòî áûëà

ñàìàÿ ëó÷øàÿ ïåðâàÿ
áðà÷íàÿ íî÷ü â ìîåé
æèçíè!

Ýñýìýñêà æåíå: «Ïî-
õèùåí èíîïëàíåòÿíà-
ìè... Ñòàâÿò íà ìíå
îïûòû... Óæå îáëèëè
äóõàìè, èçìàçàëè ãóá-
íîé ïîìàäîé, èñöàðà-
ïàëè âñþ ñïèíó, îòî-
áðàëè äåíüãè... ×åðåç
÷àñ îáåùàëè îòïóñ-
òèòü».

Ñåãîäíÿ Ïåòðîâ
ïðîñíóëñÿ ñ ìûñëüþ î
òîì, ÷òî êðàñîòà
ñïàñåò ìèð. Ïîòîì
ïîñìîòðåë íà æåíó è
ïîíÿë, ÷òî ìèð óæå íå
ñïàñòè...

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Íèí³øí³é ëþòèé
ðîçïî÷àâñÿ ç ë³òåðà-
òóðíî¿ çóñòð³÷³ ìóêà-
÷³âöÿ (òåïåð ãðîìà-
äÿíèíà Óãîðùèíè)
ë³òåðàòîðà, ÷ëåíà
ËÎ "Ð³äíå ñëîâî"
Îëåêñàíäðà Äóë³ø-
êîâè÷à â øêîë³ ¹1
ì.Ìóêà÷åâà. Àâòîð
ïîðàäóâàâ ñâîºþ
òâîð÷³ñòþ øêîëÿð³â,
â÷èòåë³â òà êîëåã ïî
ïåðó ÷èòàííÿì ñâî¿õ
ìàëèõ ïðîçîâèõ òâîð³â òà âèêîíàííÿì ï³ñåíü íà ñëî-
âà ìóêà÷³âñüêèõ ïîåò³â  Ì.Øóøêåâè÷à òà Â.Ìàñ-
ëîâà, ìóçèêó äî ÿêèõ íàïèñàâ Ì.Ãåðö. Íà ïàì'ÿòü
ïðî çóñòð³÷ äèðåêòîð øêîëè Ìèêîëà Ìèêîëàîâè÷
Ìîðåêà ïîâ'ÿçàâ êîëèøíüîìó ó÷íþ Î.Äóë³øêîâè-
÷ó ïàì'ÿòíèé ãàëñòóê æîâòîãî êîëüîðó ç åìáëå-
ìîþ øêîëè.

Ãîëîâà ËÎ "Ð³äíå ñëîâî" Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

Òðåò³é þâ³ëåéíèé åòíîôåñòèâàëü
Ìóêà÷³âùèíè «Áîáîâèùåíñüêå
ãðîíî 2018» çíîâó çàïðîøóº ãîñ-
òåé. Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêå ä³éñòâî,
³äåéíèì ÿäðîì ÿêîãî º âèíîðîáñüê³
òðàäèö³¿ Ìóêà÷³âùèíè íà òë³ áàãà-
òî¿ îáðÿäîâî¿ êóëüòóðè, – ó 2018
ðîö³ ïðåçåíòóº áàãàòî ÿñêðàâèõ ìî-
ìåíò³â. Çîêðåìà, ãîñòÿì ôåñòó ïðå-
çåíòóþòü ñîíÿ÷íèé íàï³é, ÿêèé íà-
ðîäèâñÿ â 2017 ðîö³ òà áóâ âèãî-
òîâëåíèé ç âèíîãðàäó 39 ñåëèùíèõ
òà ñ³ëüñüêèõ ðàä ðàéîíó.

Ïðî îðãàí³çàö³éí³ ìîìåíòè ï³äãî-
òîâêè äî åòíîôåñòèâàëþ «Áîáîâè-
ùåíñüêå ãðîíî 2018» ãîâîðèëè ï³ä
÷àñ íàðàäè ï³ä ãîëîâóâàííÿì î÷-
³ëüíèêà ðàéîíó Ñåðã³ÿ Ãàéäàÿ. Íà-
ðàäà â³äáóëàñÿ çà ó÷àñò³: çàñòóïíè-
êà ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåê-
ñàíäðà Áîã³âà, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
êóëüòóðè àäì³í³ñòðàö³¿ Îêñàíè

«Áîáîâèùåíñüêå ãðîíî 2018»: Ìóêà÷³âùèíà ãîòóºòüñÿ äî òðåòüîãî
þâ³ëåéíîãî åòíîôåñòèâàëþ

Êðå÷êîâñüêî¿, ãîëîâè ñåëà Áîáîâè-
ùå Âîëîäèìèðà Êîçàêà, êåð³âíèêà
ÁÊ ñ. Áîáîâèùå Ë³ë³¿ Íåìåø.

Ïîçèòèâí³ íàïðàöþâàííÿ, ÿê³ áóëè
âäàëèìè â 2016 òà 2017 ðîêàõ, – çà-
ëèøàòüñÿ, àëå ôåñòèâàëü, ÿê ³ âèç-
íà÷íà ìèñòåöüêà ïîä³ÿ, - æèâå âëàñ-
íèì æèòòÿì, íàáóâàþ÷è íîâèõ ðèñ.

Â³äòàê, òóðèñò³â òà ãîñòåé ôåñòó
é íàäàë³ äîñòàâëÿòèìóòü ç Ìóêà÷å-
âà áåçêîøòîâí³ àâòîáóñí³ ðåéñè,
íåçì³ííèìè çàëè-
øàòüñÿ äåÿê³ îðãàí³-
çàö³éí³ ìîìåíòè. Ïðî-
òå îðãêîì³òåò îá³öÿº
áàãàòî ö³êàâèíîê òà
ÿñêðàâèõ ìèñòåöüêèõ
ìèòòºâîñòåé.

Âæå òðàäèö³éíî,
ñâîþ êóëüòóðó òà çâè-
÷àºâ³ òðàäèö³¿ ïðåä-
ñòàâëÿòü âñ³ íàñåëåí³

ïóíêòè ðàéîíó, íà ñöåí³ âèñòóïëÿòü
ÿê íàðîäí³ êîëåêòèâè, òàê ³ ïîïó-
ëÿðí³ âèêîíàâö³ é ãóðòè.

Íà ôåñòèâàëü çíîâó çàâ³òàþòü âè-
íîðîáè ³ç-çà êîðäîíó, çîêðåìà, ç
óãîðñüêîãî ì³ñòà ïîáðàòèìà Ìóêà-
÷³âñüêîãî ðàéîíó – Äüîíäüîøà òà
Ìàêåäîí³¿, ÿê³, äî ñëîâà, ïðåçåíòó-
âàëè óí³êàëüíå âèíî áëàêèòíîãî êî-
ëüîðó, âèãîòîâëåíå ç á³ëîãî âèíîã-
ðàäó çà äàâíüîþ ðåöåïòóðîþ.

Ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó çàïðîøóþòüñÿ äî Ìóêà÷³-
âñüêîãî îá’ºäíàíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó äëÿ îòðèìàííÿ ëèñò³â-òàëîí³â,
ÿê³ äàþòü ïðàâî íà îäåðæàííÿ ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â (êâèòê³â) ç 50% çíèæêîþ
â³ä ¿õíüî¿ âàðòîñò³. Òåðì³í ä³¿ òàëîí³â 2018-2023 ðîêè.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ â³éñüêîâèé êîì³ñàð Ìóêà÷³âñüêîãî ÎÌÂÊ ²ãîð Ãóñºâ,
âèñòóïàþ÷è íà çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ.

Äëÿ îòðèìàííÿ ëèñò³â òàëîí³â íà ïðàâî îäåðæàííÿ ó÷àñíèêîì áîéîâèõ ä³é
ïðî¿çíèõ êâèòê³â ç 50-â³äñîòêîâîþ çíèæêîþ ¿õ âàðòîñò³, ó÷àñíèêè áîéîâèõ
ä³é ç ÷èñëà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, çâ³ëüíåíèõ ç ëàâ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè,
ïîäàþòü äî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ òà îáë³êó òàê³
äîêóìåíòè:

- çàÿâà (çàïîâíþºòüñÿ ó â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³);
- êîï³ÿ ïîñâ³ä÷åííÿ «Ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é»;
- êîï³ÿ ïàñïîðòà;
Ïðè ñîá³ ìàòè ëèñòè-òàëîí³â ïîïåðåäíüîãî ïåð³îäó.

Â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çàïðîøóþòü äî Ìóêà÷³âñüêîãî ÎÌÂÊ
çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî, âóë. Äóõíîâè÷à, 89, êàá. ¹ 9,

òåë/ôàêñ (03131) 5-43-67

Äî óâàãè ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é: Ìóêà÷³âñüêèé ÎÌÂÊ
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ОВЕНА (21.03�20.04).
Прийдеться багато
чого змінити у своїй
діяльності. У боротьбі
за справедливість по�

старайтеся уникати кон�
фліктів і побережіть сили.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Усе добре
продумайте, після
чого можна присту�

пати до рішучих дій. Нама�
гайтеся бути більш терплячі�
шими з колегами по роботі.
Ви  здатні згорнути гори і по�
казати себе в усій красі.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви повинні
спокійно і чітко роби�
ти свою справу  і тоді
все задумане зможе

здійснитися. Зосереджуйте
на головному, але  намагай�
теся не упускати з поля зору
і дрібниці. Бажано не залуча�
ти до себе  увагу і обрати ви�
чікувальну позицію.

РАК (22.06�23.07).
Спробуйте глянути на
своє життя без ілюзій,
можливо для  вас на�

ступив момент конструк�
тивних змін. У прагненні до�
могтися бажаного  розрахо�
вуйте свої сили більш реали�
стично.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Не дозволяйте собі
розслаблюватися на
роботі, інакше  імо�
вірні конфліктні ситу�

ації. Ви зможете багато чого
встигнути зробити,  головне
не упустити порояву у вас
припливу небувалої працез�
датності.

ДІВА (24.08�23.09).
Новоини вас пораду�
ють, але прийдеться
розбиратися з занед�
баними побутовими

проблемами. Варто пошука�
ти швидкий спосіб відновити
розтрачені сили.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Ваша попу�
лярність сильно під�
вищується не тільки

на роботі, але й за її межами.
Зненацька почнуть проявля�
тися навіть давно забуті  ваші
знайомі.

СКОРПІОН  (24.10�
22.11). Необхідно
створити собі міцний
фундамент для ком�

фортних умов праці. Якщо не
все вдається добре  –  не хви�
люйтеся, всі труднощі та пе�
реживання закінчаться ы ви
зможете відпочити, насо�
лоджуючись  задоволенням
від добре виконаної роботи.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Залишилося
прикласти зовсім не�
багато зусиль і ви
обов'язково одержи�

те очікуваний результат.
Можна здійснювати найсмі�
ливіші  задуми і швидко руха�
тися вперед. Обставини мо�
жуть змусити вас змінити
точку  зору.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). На роботі мож�
ливе виникнення роз�
біжностей, і тільки

ваше мудре рішення може
виправити цю ситуацію. Вар�
то уважніше придивитися  до
оточуючих вас людей, вони
не настільки погані, а їхньої
ідеї можуть  виявитися до�
сить  оригінальними.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Дотримуйтеся
вичікувальної стра�
тегії, виключивши
зайву метушливість і

поспіх і це приведе до приго�
ломшливих результатів, тер�
піння не змінить вам.

РИБИ (20.02�20.03).
Боротися з обстави�
нами буде не так про�
сто, дозвольте собі

просто плисти за течією.
Спілкуючись з колегами по
роботі, переконайтеся, що
вони правильно вас розумі�
ють. Це дасть можливість
уникнути проблем.


