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15 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.

ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÖßÌ, ïåíñ³îíåðàì ³
â³éñüêîâèì â Ñàóä³âñüê³é  Àðàâ³¿ âïðîäîâæ
2018 ðîêó ùî ì³ñÿöÿ áóäóòü äîïëà÷óâàòè ïî
266 äîëàð³â äî ïåíñ³¿ ÷è çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÷å-
ðåç çðîñòàþ÷ó  âàðò³ñòü æèòòÿ ó êðà¿í³. Çàãà-
ëîì  íà äîäàòêîâ³ ãðîøîâ³ äîáàâêè áóäå âèêî-
ðèñòàíî 13 ìëðä äîëàð³â.

Â ÓÊÐÀ¯Í² çàïðàöþâàâ  ïóáë³÷íèé ðåºñòð
áîðæíèê³â ïî ñïëàò³ àë³ìåíò³â, ó ÿêîìó  íà-
ë³÷óòüñÿ óæå ïîíàä 75 òèñÿ÷  áîðæíèê³â.

ÍÀÐÎÄÆÓÂÀËÜÍ²ÑÒÜ â Óêðà¿í³
ñòð³ìêî ïàäàº. ßêùî ó 1991 ðîö³ íà ñâ³ò ç’ÿâè-
ëîñÿ  630 òèñÿ÷ íîâîíàðîäæåíèõ, òî çà 2017-é
ð³ê öåé ïîêàçíèê  ìàéæå íàïîëîâèíó ìåíøèé.

Ó ÀÌÅÐÈÊÀÍÖß  Ò³ìîò³ Ñòåíäæ  âíàñë-
³äîê ë³êóâàííÿ â³ä ñèíäðîìó Òóðåòòà (ìàòþø-
íèê³â) âèðîñëè æ³íî÷³ ãðóäè, ó ÿêîñò³ êîìïåí-
ñàö³¿ ïîòåðï³ëîìó âèïëàòÿòü  ïîíàä 500 òèñÿ÷
äîëàð³â.

19-Ð²×ÍÀ áðàçèëüÿíêà Ïèíüî ïîâ³äîìèëà
ó ³íòåðíåò³ ïðî ñâ³é íàì³ð ïðîäàòè  ñâîþ ä³âî-
÷ó íåâèíí³ñòü çà 500 òèñÿ÷ ºâðî ³ â òàêèé ñïîñ³á
îïëàòèòè íàâ÷àííÿ ó âóç³.

ÇÈÌÎÂÀ Îë³ìï³àäà ó Ï³âäåíí³é Êîðå¿  ïî-
áèëà ðåêîðäè ïî ïðåçåðâàòèâàõ. Ñïîðòñìåíàì-
ó÷àñíèêàì çìàãàíü âèäàëè ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü
(110 òèñÿ÷ øò.) ÷îëîâ³÷èõ êîíòðàöåïòèâ³â.

ÇÃ²ÄÍÎ çâ³òó ì³æíàðîäíèõ  ñîöñëóæá, Óê-
ðà¿íà ïîñ³äàº 44 ì³ñöå (îñòàííº) ó ªâðîï³ òà
150-å ñåðåä 186 äåðæàâ ñâ³òó â ðåéòèíãó
â³ëüíèõ åêîíîì³ê.

Â Ìóêà÷åâ³ ³ öüîãîð³÷ âñ³ ó÷í³
ïî÷àòêîâèõ òà ï³ëüãîâèé êàòåãîð³é

5-11 êëàñ³â õàð÷óâàòèìóòüñÿ
áåçêîøòîâíî

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.

Її можна оформити у будь�якому по�
штовому відділенні міста і району  перед
кожним наступним місяцем року.

Вартість підписки залишається не?
змінною –12 грн. на місяць.

Хочеться наголосити: кожен перед�
плачений Вами екземпляр газети — це
Ваша  конкретна допомога редакції у
випуску нашої з вами міськрайонної га�
зети.

Дякуємо кожному нашому передплат�
нику за підтримку, будьте і надалі разом
з нами.

 З вдячністю – редакція
газети “Мукачево”.

ÓÂÀÃÀ: ÒÐÈÂÀª ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»

Рішення «Про організацію харчування учнів
закладів загальної середньої освіти» плану�
ють розглянути на черговому засіданні
міськвиконкому, який відбудеться 13 лютого.

Проектом рішення планують дозволитьи уп�
равлінню освіти, молоді та спорту  виконав�
чого комітету  Мукачівської міської ради
організувати протягом 2018 року у закладах
загальної середньої освіти  безоплатні обіди
вартістю 12 гривень . на день для всіх  учнів
1�4 класів; учнів 5�11 класів з  числа дітей із
малозабезпечених сімей, які отримують до�
помогу відповідно до Закону України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпе�
ченим сім’ям”, дітей�сиріт та дітей, позбав�
лених батьківського піклування, дітей з особ�
ливими освітніми потребами, які навчаються
в інклюзивних класах, дітей, батьки яких учас�
ники АТО, дітей�інвалідів, дітей із сімей учас�
ників Афганської та інших локальних воєн,
дітей, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС, дітей військовослужбовців, які загину�
ли (померли) чи пропали безвісті під час про�
ходження військової служби.

Ùèðî ëþáëÿ÷³ òåáå ÒÎÂ “Ïàï³ðóñ Åêñòðà “, äî÷êà Îëåñÿ,
ñèí Ðîì÷èê, ìàìà, ñåñòðà Ëþäìèëà, ïëåì³ííèêè Þð÷èê, Âàñèëü.

15 лютого  у четвер,  о 12.30,  на
площі Федорова Івана, біля пам’�
ятника воїнам�інтернаціоналістам,
відбудеться мітинг�реквієм та еку�
менічна панахида з  Дня вшануван�
ня учасників бойових дій на тери�
торії інших держав та 29�ї річниці

виведення військ колишнього СРСР з Республіки Аф�
ганістан

18 лютого  у неділю,  о 13.00,
на  Алеї Слави Центрального кла�
довища, відбудеться мітинг�
реквієм та екуменічна панахида з
нагоди виведення 128�ї окремої
гірсько�піхотної бригади з Де�
бальцева.

20 лютого  у вівторок,  о 16.00
на  площі Герої Майдану, мікро�
район Росвигово, біля пам'ятно�
го знаку Героям Небесної Сотні,
відбудеться мітинг�реквієм та
екуменічна панахида з вшануван�
ня  подвигу учасників Революції

гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

АНОНС ПОДІЙ

ШАНОВНІ МУКАЧІВЦІ!

18 ëþòîãî ñâ³é 45-é þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ
çóñòð³÷àº ÷àð³âíà ó âñ³õ â³äíîøåííÿõ æ³íêà

Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà
ÃÀÐÍÈÊ

Ç ÑÂ²ÒËÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

45 – öå çîâñ³ì íåáàãàòî,
Öå ÷óäîâå ³ ðàä³ñíå ñâÿòî!
Òîæ áàæàºìî ùàñòÿ é äîë³,
Íåáà ñèíüîãî, êâ³ò³â ó ïîë³,

Çäîðîâ'ÿ, ëþáîâ³, êðàñè,
Ï³ñåíü ñîëîâ'¿íèõ, æèâî¿ ðîñè!
Õàé òåáå ò³øèòü êîæåí ñâ³òàíîê,
Áî 45 – öå íà÷å ñâ³òëèé ðàíîê!
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Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)

Тема стану доріг Мукачівського району з початком
нового календарного року актуальна, як ніколи, адже
можна підвести підсумки за рік минулий та окреслити
плани на поточний.

Коментуючи це питання місцевому телебаченню, оч�
ільник Мукачівщини Сергій Гайдай зазначив, що в рай�
оні налічується 335 кілометрів доріг обласного та рай�
онного значення, 90% з яких потребують ремонту.

«Дороги руйнувалися десятиліттями, автошляхи не
бачили навіть середнього поточного ремонту, не ка�
жучи вже про капітальний, – зазначив керівник району,
– так, є окремі селищні або сільські ради, бюджет яких
дозволяє їм здійснювати ремонт доріг місцевого зна�
чення, але їх небагато».

Ямковий ремонт – це гроші на вітер
Неякісний ямковий ремонт – це гроші «на вітер»,

підкреслює Серг Володимирович.
Відповідно до технологій будівництва та ремонту

доріг, ямковий ремонт повинен здійснюватися з виріз�
кою пошкодженого полотна, укладанням основи та
шару асфальтного покриття. Якщо ж цього не має, то
просто засипання ям асфальтною сумішшю не вирі�
шить проблеми.

Джерела фінансування
Проведення ремонтних робіт – справа дорого варт�

існа, адже мова йде про виготовлення проектно�кош�
торисної документації, та власне вартості ремонтних
робіт. Відтак, з урахуванням підняття соціальних стан�
дартів (мінімальна зарплата, інші), податків,інших кош�
торисних складових, вартість одного кілометра капі�
тального ремонту � від 4 мільйонів гривень. Точна
вартість може буди визначена виключно проектно�кош�
торисною документацією.

Важливо розуміти можливі джерела фінансування
ремонтних робіт, акцентує Сергій Володимирович, –
та перераховує їх.

Перш за все,  найпотужніше джерело фінансування
� це митний експеримент, який передбачає спряму�
вання 50% на ремонти доріг коштів від перевиконання
щомісячних планових надходжень митниці.

· Державний фонд регіонального розвитку
· Резервний фонд  державного бюджету
«Всі ці джерела фінансування були застосовані до

потреб Мукачівського району, ще ряд проектів як ре�
монту доріг, так і об’єктів інфраструктури, – знахо�

Мукачівщина – логістичний район, тому тема стану доріг
надзвичайно важлива, – Сергій Гайдай

дяться на розгляді, � констатує Сергій Володимиро�
вич, та додає, що державне фінансування знімає не�
посильне навантаження  районного бюджету».

2017рік: що вдалося зробити
«За 2017 рік мені вдалося захистити ряд важливих

проектів, що передбачають ремонти доріг  або
здійснення аварійно�відбудовних робіт, – зазначив го�
лова Мукачівської РДА Сергій Гайдай».

Відтак, за рахунок «митного експерименту»:
· Розпочато ремонт стратегічної дороги «Кольчино�

Пузняківці», загальна вартість проекту становить
близько 47 мільйонів гривень, виконано робіт на 9
мільйонів гривень. З настанням будівельного сезону,�
роботи будуть продовжені.

· Виконано ремонт дороги «Горонда�Баркасово»
· Виконано більшу частину робіт дороги Іванівці�Щас�

ливе, роботи будуть продовжені.
За рахунок Резервного фонду державного бюджету

здійснено аварійно – відбудовні роботи:
· Дорога «Бобовище�Ільківці»
· Дорога «Брестів�Лецовиця»
· Дорога «Чинадієво�Кучава з під’їздом до села Ба�

бичі»
За рахунок субвенції на соціально�економічний роз�

виток  або так звані «депутатські кошти», які для по�
треб району залучив народний депутат України Ми�
хайло Ланьо:

· здійснено ремонт доріг місцевого значення селищ�

них та сільських рад: Кольчина, Березинки, Станова,
Макарьова.

2018 рік: передача доріг на баланс місцевих адмін�
істрацій

Очільник Мукачівщини Сергій Гадай зазначає, що
2018 рік повністю змінить підхід до ремонтів та обслу�
говування дорожньої інфраструктури. Адже в розрізі
загальнодержавної реформи, дороги обласного та
районного значення передаються на баланс місцевих
адміністрацій, відповідно – обласної та районної.

Джерелом фінансування, а саме коштами дорожнь�
ого фонду, � відатиме Закарпатська обласна адміні�
страція. Відтак, з’явиться можливість якісно визнача�
ти пріоритети та цілеспрямовано використовувати
кошти дорожнього фонду. Для порівняння, за 2017 рік
Службою автомобільних доріг виділено для ремонту
та експлуатації доріг всього Мукачівського району  2
мільйони 200 тисяч гривень. Ця сума  була критично
недостатньою навіть для виконання поточних робіт.

Плани на поточний рік
«Окрім того, що вже вдалося реалізувати у боротьбі

з бездоріжжям, є реальні плани на 2018 рік, � зазначає
Сергій Володимирович».

Так, за словами очільника району, будуть продов�
жені роботи по проекту «Кольчино�Пузняківці», Бобо�
вищенському напрямку. Ремонтуватимуть і дорогу
Свалява�Мукачево, через смт. Чинадієво. Для цих
робіт є наявні «депутатські» кошти , виділені з держав�
ного бюджету.

Розраховуємо на подальше фінансування за раху�
нок митного експерименту, � коментує Сергій Гайдай
та перераховує заплановані до ремонту автошляхи об�
ласного значення.

Відтак, за кошти митного експерименту запланова�
но здійснити ремонт автошляхів:

· Червеньово�Великі Лучки�Гать (охоплює кілька
сільрад  Мукачівського району)

· Батьово�Баркасово�Запсонь
· Середнє�Лінці�Шкуратівці�Ракошино
«Де були дороги, там розвивалася й цивілізація, �

так було здавна, не суттєво змінилися пріоритети й в
сучасному світі, � підсумовує Сергій Гайдай, � Мукачі�
вщина – несе важливе логістичне навантаження, зай�
має вигідне географічне розташування. Тому відпові�
дний стан доріг – залишатиметься незмінним пріори�
тетом».

«Áàòüê³âùèíà» ïðîïîíóº âäâ³÷³ ï³äâèùèòè
ïåíñ³¿ äëÿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ

³ çá³ëüøèòè ïåíñ³¿ â³éñüêîâèì ïåíñ³îíåðàì
Фракція «Батьківщи�

на» пропонує вдвічі
підвищити пенсії для
сільського населення.

Про це повідомив
перший заступник
Голови фракції
“Батьківщина” Сер�
гій Соболєв в інтер�
в’ю журналістам у
кулуарах парла�
менту.

Сергій Соболєв зау�
важив, що значній ча�
стині сільських пенсіо�
нерів пенсія так і не
була проіндексована
належним чином і спо�
дівань на її подальше
підвищення немає, че�
рез те, що вони не мо�
жуть підтвердити жо�
ден робочий день до
1972 року. Бо до 1972
року у селян не було
трудових книжок.
Гірше того, в них не
було навіть паспортів.
Також, багато пенсіо�
нерів не може підтвер�
дити свій робочий стаж
після 1990 року, через
зниклі архіви та за
інших причин. Для при�

кладу він проаналізу�
вав ситуацію у Він�
ницькій області, де
проживає 423 тис. пен�
сіонерів, а середня

надбавка до їхніх
пенсій становить ли�
ше 123 грн. При цьому
працівники великих
промислових підпри�
ємств отримали над�
бавку у 2�4 тис. грн.

Заступник Голови
фракції “Батьківщина”
зауважив,  що немож�
ливо прирівняти ко�
ефіцієнт обрахунку
пенсії сільського насе�
лення до коефіцієнту
нарахування пенсій
міського населення.

Саме тому «Батьків�
щина» пропонує про�
індексувати вдвічі пен�
сію для всіх, хто заро�
бив відповідний стаж
на селі. Відповідний

законопроект   розроб�
лено    і    подано до пар�
ламенту.  Олександр
Переста  –  голова
міської «Батьківщини»

– наголошує,що на�
слідки Реформи
відчують ті громадя�
ни, які виходитимуть
на пенсію в 2018
році. Для прикладу:
якщо у вас 40 років

страхового стажу, а за�
робітна платня 5000
грн. ваша пенсія за ко�
ефіцієнтом 1,35% (до
Реформи) могла б бути
– 2700 грн., а за коефі�
цієнтом нинішньої Ре�
форми 1 % – ви мати�
мете пенсію 2000 грн.

Окрім того, не індек�
совано пенсії військо�
вим пенсіонерам. До
громадської прий�
мальні партії з питань
пенсійної реформи
звертаються меш�
канці постійно.

Прес $ служба
Мукачівської
міської партії

ВО «Батьківщина»

... ËÞÄÈ çàáûëè, èëè, âåðíåå, íå õî-
òÿò ñåé÷àñ ïðèçíàòü âåëèêîãî êîñìè-
÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ëþáâè. Ìàòåðèà-
ëèçì íàøåãî âåêà ñâåë ëþáîâü íà óðî-
âåíü ôèçèîëîãè÷åñêîé ôóíêöèè. Ëþ-
áîâü â íàøå âðåìÿ â ëó÷øåì ñëó÷àå
ïîíèìàåòñÿ, êàê ÿâëåíèå ïñèõîëîãè-
÷åñêîå. Íî åñëè áû âíîâü áûëà îñîç-
íàíà êîñìè÷íîñòü ëþáâè, òî â íåé
ñòàëè áû èñêàòü åå âûñøåãî ïðîÿâ-
ëåíèÿ, ïðîáóæäåíèÿ âñåõ âûñøèõ ýìî-
öèé è òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
Èìåííî â ýòîì ïðîáóæäåíèè è çàêëþ-
÷àåòñÿ ãëàâíàÿ öåëü, ãëàâíûé ñìûñë
ëþáâè. Ëþáîâü åñòü åäèíàÿ òâîð÷åñ-
êàÿ ñèëà. Íà âûñøèõ ïëàíàõ áûòèÿ
âñå ñîçèäàåòñÿ ìûñëüþ, íî äëÿ îæè-
âîòâîðåíèÿ ýòèõ ìûñëåîáðàçîâ íåîá-
õîäèìû äâà íà÷àëà, ñîåäèíåííûå êîñ-
ìè÷åñêîé ëþáîâüþ. Ìíîãî íåïîíèìà-
íèÿ íàãðîìîçäèëîñü âîêðóã îñíîâíûõ
ïîíÿòèé äâóõ íà÷àë. Ìíîãî ïîãðåøè-
ëè ðåëèãèè, è îñîáåííî õðèñòèàíñêàÿ,
ïðîòèâ âåëè÷àéøåãî Òàèíñòâà Êîñìî-
ñà óìàëåíèåì áðàêà è óíèæåíèåì
æåíùèíû, ñâîèì ïðåçðåíèåì ê ëþá-
âè è ïðîâîçãëàøåíèåì îáåòà áåçáðà-
÷èÿ èëè ìîíàøåñòâà – ýòîãî äóõîâ-
íîãî íèùåíñòâà, êàê âûñøåãî äîñòè-
æåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî! Ýòî ñòðàøíîå
èçóâåðñòâî ñêàçàëîñü òÿæêèìè ïî-

Из писем Елены Рерих: о любви, о женщине
от 09.01.1935

ñëåäñòâèÿìè, ñðåäè êîòîðûõ óìåðùâ-
ëåíèå ïëîòè ÿâèëîñü íàèìåíüøèì
çëîì. Âñïîìíèì âñå ïðåñòóïíîå ëèöå-
ìåðèå, âñå ñòðàøíûå ïîëîâûå èçâðà-
ùåíèÿ è ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûå áûëè
ïîðîæäåíû ýòèìè çàïðåòàìè è îñóæ-
äåíèÿìè, èäóùèìè ïðîòèâ Êîñìè÷åñ-
êîãî Çàêîíà.

...Ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå âåëèêîãî
òàèíñòâà, óâàæåíèå ê æåíñêîìó íà÷à-
ëó ïåðåðîäÿò ìèð. Ëþäè äîëæíû ïî-
íÿòü áîæåñòâåííîñòü ëþáâè â åå âû-
ñî÷àéøåì ïðîÿâëåíèè è òàêæå èñêàòü
çäåñü íà Çåìëå åå îòîáðàæåíèÿ. È,
êîíå÷íî, äàæå ñàìî ïîòîìñòâî, êàê
ïëîä ëþáâè, áóäåò ìíîãî âûøå ïîòîì-
ñòâà ñëó÷àéíîãî ñîâîêóïëåíèÿ. Ïîòî-
ìó áðàê òîëüêî ðàäè ïîòîìñòâà åñòü
ÿâëåíèå áåçîáðàçíîå è êîùóíñòâåí-
íîå. Ìû äîëæíû âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî
÷åëîâåê åñòü ñóæäåííûé ñîçäàòåëü
ìèðà, ïîòîìó âñå âèäû òâîð÷åñòâà
äîëæíû áûòü âûÿâëåíû åãî äóõîâíîé
ñóùíîñòüþ, ÷òî âîçìîæíî ëèøü ïðè
ãîðåíèè âûñøåé ëþáâè. Ëèøü ëþáî-
âüþ âûÿâëÿþò âñå ñêðûòûå îãíè, òàê
â îñíîâå êàæäîãî òâîð÷åñòâà ëåæèò
âåëèêîå ïðèòÿæåíèå, âåëèêàÿ ëþáîâü.
Âñå â ìèðå çàâèñèò îò ëþáâè è äåð-
æèòñÿ ëþáîâüþ. Ëþáîâü äîëæíà âåñ-
òè ê âûñøåìó ïîñòèæåíèþ.

“Âñå â ìèðå äåðæèòñÿ ëþáîâüþ...”
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Â³äáóëîñÿ ðîáî÷å
³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòà-
òèâíå çñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü áþäæåòó ãðî-
ìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ íà ÿêî-
ìó îáãîâîðþâàëîñü âíå-
ñåííÿ çì³í äî ä³þ÷îãî Ïî-
ëîæåííÿ «Ïðî áþäæåò
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ ó
ì.Ìóêà÷åâ³». Ñåðåä âàæ-
ëèâèõ çì³í çâåðòàºìî
óâàãó ìóêà÷³âö³â íà ïðè-
ñêîðåííÿ ïðîâåäåííÿ ïðî-
öåäóðè âèçíà÷åííÿ ïðî-
åêò³â ïåðåìîæö³â. Òàê, çà
³í³ö³àòèâîþ ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè, êîíêóðñ çàïðîïî-
íîâàíî ïî÷àòè âæå ç 1
êâ³òíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó.
Òàêèé ï³äõ³ä äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü çàâåðøèòè ïðî-

Ðîçïî÷àòî ï³äãîòîâêó ïðîåêòó áþäæåòó
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ íà 2019 ð³ê

öåäóðó âèçíà÷åííÿ ïðî-
åêò³â-ïåðåìîæö³â øëÿ-
õîì çàãàëüíîì³ñüêîãî ãî-
ëîñóâàííÿ äî ê³íöÿ ïåð-
øîãî êâàðòàëó, - çàçíà÷àº
ïåðøèé çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðîñòèñ-
ëàâ Ôåä³â. Çà äðóãèé
êâàðòàë ïîòî÷íîãî ðîêó
â³äïîâ³äàëüí³ ñòðóêòóðí³
ï³äðîçä³ëè ìàòèìóòü ìîæ-
ëèâ³ñòü âèãîòîâèòè ïðîåê-
òíî-êîøòîðèñíó äîêóìåí-
òàö³þ äëÿ òîãî, ùîá ó áþä-
æåò íà íàñòóïíèé ð³ê âæå
áóëà ìîæëèâ³ñòü âêëþ÷è-
òè êîíêðåòí³ ïðîåêòè ç
÷³òêèìè îáñÿãàìè íåîáõ³-
äíèìè äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿.
Êð³ì òîãî ì³ñüêèé ãîëîâà
çàïðîïîíóâàâ çá³ëüøèòè

Не секрет, що кількість дітей
на Закарпатті, які отримали не�
втішний діагноз лікарів, є досить
значною. Батькам, які зіштовх�
нулись з таким горем, важко зо�
середитись на усіх правових пи�
таннях, що виникають у процесі
перебігу хвороби. Часто пору�
шуються права медикаментоз�
ного забезпечення, соціально�
го захисту, тощо. Тепер батьки
та опікуни дітей, що потребують
паліативної допомоги, отрима�
ли право на безкоштовну пра�
вову допомогу. Прийом грома�
дян здійснюється в Ужгороді та
Мукачеві, звертатися мають
право мешканці Закарпаття та
інших регіонів України.

Довідка: Проект «Підвищен�
ня ролі громадянського сусп�

ільства в забезпеченні прав
дітей, які потребують паліатив�
ної допомоги»  реалізується
Благодійною організацією «Ме�
режа 100 відсотків життя Рівне»
за підтримки Європейського
союзу.

Правозахисник та соціальний
працівник осередку правової
допомоги   допомагатимуть
хворим дітям і їхнім родичам в
отриманні правової, соціальної
допомоги, психологічної
підтримки і, найголовніше, –
знеболення, задля забезпечен�
ня максимально можливої
якості життя дитини з невилі�
ковною хворобою.

Послуги правозахисника
включають:

– надання консультацій бать�
кам/опікунам дітей,які потре�
бують правової допомоги;

– допомога в оформлені до�
кументів в інтересах дітей, які
потребують паліативної допо�
моги;

– відстоювання прав паліа�
тивних пацієнтів перед владою
всіх рівнів;

– представництво інтересів
паліативних пацієнтів в суді;

– запобігання та подолання
корупційних схем в лікарнях,
пов’язаних з паліативними па�
цієнтами;

– надання можливості подати
позов до суду для захисту інте�
ресів паліативних пацієнтів, в
тому числі до Європейського

суду з прав людини;
– адвокаційна діяльність на

користь дітей, які потребують
паліативної допомоги.

Контакти правозахисника:
Ірина Лисничка,
lysnychka.iryna@gmail.com,
тел.: 0951450660

Послуги соціального праців�
ника включають:

– забезпечення соціального
супроводу сімей з дітьми, які
потребують паліативної допо�
моги;

– надання консультацій із дог�
ляду за дітьми батькам/опіку�
нам дітей, які потребують палі�
ативної допомоги;

– співпраця з установами соц�
іального захисту та охорони

здоров’я, індивідуальне та ко�
лективне представництво інте�
ресів дітей, які потребують па�
ліативної допомоги.

Контакти соціального праців�
ника:

Оксана Сіладі,
oksanasiladi@gmail.com,

тел.: 0957120016
Прийом  правозахисником та

соціальним працівником
здійснюється за адресами:

у  Мукачеві: вул. Миру,23/3; в
Ужгороді: вул. Ф.Тихого, буд. 13
«Б».

Осередок створено на базі
Закарпатського обласного осе�
редку Української федерації
спорту інвалідів з ураженням
опорно�рухового апарату.

Розглянувши листи Мукачівського
міського комунального підприємства
«Муніципальна міліція» щодо демон�
тажу рекламних конструкцій та пору�
шення вимог Порядку розміщення ви�
вісок у місті Мукачево, відповідно до
Закону України «Про благоустрій на�
селених пунктів», керуючись рішенням
21�ї сесії Мукачівської міської ради 7�
го скликання “Про затвердження Пра�
вил розміщення зовнішньої реклами

Íà âèêîíêîì³ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî äåìîíòàæ ó ì³ñò³
73 îá’ºêò³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà âèâ³ñîê

çàãàëüíèé ì³í³ìàëüíèé
îáñÿã áþäæåòó ãðîìàäñü-
êèõ ³í³ö³àòèâ ì³ñòà Ìóêà-
÷åâà äî 4-õ ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Äëÿ îïòèì³çàö³¿ âè-
êîðèñòàííÿ âèä³ëåíîãî
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â
ô³íàíñóâàííÿ, òàêîæ çàï-
ðîïîíîâàíî ïåðåðîçïîä³-
ëèòè ïðîïîðö³¿ ì³æ âåëè-
êèìè òà ìàëèìè ïðîåêòà-
ìè. Á³ëüø äåòàëüí³øå ³ç
âíåñåíèìè çì³íàìè äî
Ïîëîæåííÿì «Ïðî áþä-
æåò ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ
ì.Ìóêà÷åâà» â íîâ³é ðå-
äàêö³¿ ìîæíà îçíàéîìèòè-
ñÿ íà ñàéò³ Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ðîçä³ë³
«Áþäæåò ãðîìàäñüêèõ
³í³ö³àòèâ».

у м. Мукачево” від 15.12.2016р.
№423, рішення 10�ї сесії Мукачівсь�
кої міської ради 7�го скликання  «Про
затвердження Порядку розміщення
вивісок у місті Мукачево» від
31.03.2016р. №178,  керуючись ст.
52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Мукачівської
міської ради вирішив провести де�
монтаж 73 об’єктів зовнішньої рекла�
ми та вивісок, які встановлені з пору�
шенням та без відповідного дозволу.
Демонтаж мають провести у п’ятнад�
цятиденний термін.

 Відповідальним виконавцем за
проведення демонтажу рекламних
конструкцій та вивісок призначити Му�
качівське міське комунальне підприє�
мство «Ремонтно – будівельне управ�
ління». Йдеться про настінні панно
панно на огорожі, вивіски.

Â Ìóêà÷åâ³ â³äáóëàñÿ
çóñòð³÷ ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè ÊÏ “Ìóí³öèïàëüíà
ïîë³ö³ÿ” Ëàäèæèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, äëÿ îáì³íó
äîñâ³äîì ì³æ ï³äïðèºì-
ñòâàìè. Êåð³âíèêîì ÊÏ
“Ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ”
ì. Ëàäèæèí áóëî çàïðî-
ïîíîâàíî áàãàòî ö³êàâî-
ãî ç ïðàâèë áëàãîóñòðîþ
¿õ ì³ñòà. Çàïðîïîíîâàí³
êîíöåïö³¿ ïëàíóºòüñÿ ïå-
ðåéíÿòè ³ äëÿ ïðàö³âíèê³â

Â Ìóêà÷åâ³ äëÿ îáì³íó äîñâ³äîì çàâ³òàëè
ïðåäñòàâíèêè «Ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿» Ëàäèæèíà

ÌÌÊÏ “Ìóí³öè-
ïàëüíà ì³ë³ö³ÿ”
ì. Ìóêà÷åâî. Â
ñâîþ ÷åðãó êîëåã
ç Ëàäèæèíà çàö³-
êàâèëè ³ Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîþ ì.
Ìóêà÷åâî, à îê-
ðåì³ ïóíêòè ç

ÿêèõ âîíè á õîò³ëè ïðèé-
íÿòè äëÿ ðîáîòè â ñâîº-
ìó ì³ñò³. Çóñòð³÷ âèÿâè-
ëàñü ïðî-
äóêòèâíîþ
òà ö³êàâîþ
äëÿ îáîõ
ñ ò î ð ³ í .
Ì Ì Ê Ï
“Ìóí³öè-
ï à ë ü í à
ì³ë³ö³ÿ” âèñ-
ë î â ë þ º
âäÿ÷í³ñòü

êåð³âíèêó ÊÏ “Ìóí³öè-
ïàëüíà ïîë³ö³ÿ” ì. Ëàäè-
æèí çà îáì³í êîðèñíîþ
òà ö³ííîþ ³íôîðìàö³ºþ
ÿêó â ìàéáóòíüîìó áó-
äóòü âò³ëþâàòè â ðîáîò³
³ ïðàö³âíèêè ÌÌÊÏ
“Ìóí³öèïàëüíà ì³ë³ö³ÿ”
äëÿ ïîêðàùåííÿ ïîðÿäêó
òà äîòðèìàííÿ ïðàâèë
áëàãîóñòðîþ íàøîãî
ì³ñòà.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ
äîòðèìàííÿ âèìîã Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî çà-
ñàäè äåðæàâíî¿ ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè
ó ñôåð³ ãîñïîäàðñü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³» òà ç
ìåòîþ îäåðæàííÿ
çàóâàæåíü ³ ïðîïî-
çèö³é â³ä ô³çè÷íèõ òà
þðèäè÷íèõ îñ³á, ¿õ
îá‘ºäíàíü, â³ää³ë ³íôîð-
ìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ
êîìïëåêñ³â âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâ³äîìëÿº
ïðî îïðèëþäíåííÿ ïðî-
åêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Ïîëîæåííÿ ïðî åëåê-
òðîíí³ ïåòèö³¿”.

Çâåðòàºìî óâàãó íà òå,

ùî ïðîåêò ðåãóëÿòîðíî-
ãî àêòà ç â³äïîâ³äíèì

àíàë³çîì ðåãóëÿòîðíîãî
âïëèâó, ðîçì³ùåíî íà îô-
³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
( h t t p : / / m u k a c h e v o -
rada.gov.ua), ó ðîçä³ë³:”-
Â³äêðèòå ì³ñòî”, ï³äðîç-
ä³ëè: “Ðåãóëÿòîðíà
ä³ÿëüí³ñòü” òà “Ïðîåêòè
ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â òà
ÀÐÂ”.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïî-

çèö³¿ ùîäî ïðîåêòó ðåãó-
ëÿòîðíîãî àêòà, àíàë³çó

ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó
ïðîñèìî íàäñèëàòè íà
àäðåñó â³ää³ëó ³íôîð-
ìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ
êîìïëåêñ³â âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ
éîãî îïóáë³êóâàííÿ ó

ïèñüìîâèõ àáî åëåêòðîí-
íèõ ÇÌ².

Àäðåñà ðîçðîáíèêà:
ïë.Äóõíîâè÷à Îëåêñàíä-
ðà, 2, â³ää³ë ³íôîðìàö³é-
íî-àíàë³òè÷íèõ êîìï-
ëåêñ³â âèêîíàâ÷îãî êîì-
³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, êàá.33,
òåë.5-44-61,åëåêòðîííà
ïîøòà:mvk@mukachevo-
rada.gov.ua
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Ó Íàä³¿
Ïàíòåëåéìîí³âí³é

ÐÎÑÒÎÂÖÅÂ²É –
95-é äåíü íàðîäæåííÿ. Íà-

ðîäèëàñü þâ³ëÿðêà 1-ãî  ëþ-
òîãî  1923 ðîêó â ì³ñò³ Áîãî-
òîë Êðàñíîÿðñüêîãî  êðàþ.

Ç ö³ºþ ñëàâíîþ äàòîþ
ïðèéøëè ïðèâ³òàòè Íàä³þ

Ïàíòåëåéìîí³âíó ç êîëåêòèâó  ëîêîìîòèâíîãî äåïî
Ìóêà÷åâî, äå âîíà íà îáë³êó âåòåðàí³â ïðàö³.

 Â³ä ³ìåí³ àäì³í³ñòðàö³¿  ³ ïðîôñï³ëêè  äåïî ïðè-
â³òàâ þâ³ëÿðêó ãîëîâà ïðîôñï³ëêè Îëåêñàíäð Þë-
³éîâè÷ Òàéïñ  âðó÷èâ Íàä³¿  Ïàíòåëåéìîí³âí³é  ãàð-
íèé áóêåò êâ³ò³â, ïîáàæàâ çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ ðàäîñò³,
ùå íà áàãàòî ðîê³â æèòòÿ.  Äî öèõ ãàðíèõ ïîáàæàíü
ïðèºäíàëèñÿ ãîëîâà ðàäè  âåòåðàí³â äåïî Îìåëÿí
Ìèõàéëîâè÷ Çóáàêà, à òàêîæ  ÷ëåí  ðàäè, êîëèøíÿ
êîëåãà Íàä³¿ Ïàíòåëåéìîí³âíè Åììà Ìèõàéë³âíà
Äðîãîáèöüêà, ç ÿêîþ ðàçîì  ïðàöþâàëè  âèõîâàòå-
ëÿìè.

 Íàä³ÿ Ïàíòåëåéìîí³âíà â äîáðîìó íàñòðî¿ çóñò-
ð³ëà ãîñòåé  ³ áóëà äóæå çâîðóøåíà ïðèâ³òàííÿìè,
ÿê³ ïðîëóíàëè íà ¿¿ àäðåñó.

 Òðîõè çàñïîêî¿âøèñü, þâ³ëÿðêà ïîðèíóëà â ñïî-
ãàäè, ïî÷àëà ðîçïîâ³äàòè ïðî ñâîº æèòòÿ, ÿêå ïðè-
ñâÿòèëà  âèõîâàííþ ï³äðîñòàþ÷îãî  ïîêîë³ííÿ.

 Ñïî÷àòêó  â ð³äíîìó ì³ñò³ Áîãîòîë  çàê³í÷èëà
øêîëó, ïîò³ì íàâ÷àëàñü íà êóðñàõ â÷èòåë³â, ïî çàê³-
í÷åí³ ÿêèõ, áóëà ñêåðîâàíà ïðàöþâàòè â øêîëó
ì. Êàíñüê  Êðàñíîÿðñüêîãî êðàþ. Òàì ïðîïðàöþ-
âàëà ÷îòèðè ðîêè. Âàæêî áóëî, â÷èòåë³â íå âèñòà÷à-
ëî, éøëà â³éíà ç ôàøèñòàìè. Ï³ñëÿ Êàíñüêà çíîâó
îïèíèëàñü â ì. Áîãîòîë, äå  çàê³í÷èëà  ïåäàãîã³÷íå
ó÷èëèùå. Âèéøëà çàì³æ çà â³éñüêîâîãî, ÷àñòî  ïå-
ðå¿çäèëè, à äî  Ìóêà÷åâà Ðîñòîâöåâè  ïðè¿õàëè â
1962 ðîö³,  äå ³ ïî ñüîãîäí³ ïðîæèâàþòü.

 Òàê ñêëàëîñü, ùî â Ìóêà÷åâ³ ìàéæå  20 ðîê³â
ïðàöþâàëà  ó çàë³çíè÷íèõ ñàäî÷êàõ  ¹ 31 ³ ¹10, àæ
äî âèõîäó íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê.

 Íàä³ÿ Ïàíòåëåéìîí³âíà ðîçïîâ³äàº, ùî ³ ñüîãîäí³
äîáðå ïàì’ÿòàº  ñâî¿õ  âèõîâàíö³â, à òàêîæ âèõîâà-
òåë³â, ç ÿêèìè ïðàöþâàëà: Ìàð³þ Âàñèë³âíó Õìå-
ëüîâöîâó,  ªë³çàâåòó  ²âàí³âíó  Óëèíåöü, Åììó Ìè-
õàéë³âíó Äðîãîáèöüêó ³ ³íøèõ.

  Íå  äèâëÿ÷èñü íà ïîâàæíèé â³ê, Íàä³ÿ Ïàíòå-
ëåéìîí³âíà âåäå àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ,ñàìà ïî-
ðàºòüñÿ â õàò³, ÷èòàº ãàçåòè: «Ìàã³ñòðàëü»,
«Ëüâ³âñüêèé çàë³çíè÷íèê»,   «Ìóêà÷åâî» ñë³äêóº çà
íîâèíàìè, à  ó â³ëüíèé  ÷àñ çàéìàºòüñÿ  â’ÿçàííÿì
íà ñïèöÿõ.

 Ïðîùàþ÷èñü ç þâ³ëÿðêîþ, ùå ðàç ïîáàæàëè ¿é
çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ  ³ ðàäîñò³, ùîá ³ íàäàë³ çàëèøàëàñü
òàêîþ âåñåëîþ, åíåðã³éíîþ ùå íà áàãàòî ðîê³â æèò-
òÿ.

  Ç  ïîâàãîþ Îìåëÿí ÇÓÁÀÊÀ,  ãîëîâà ðàäè
âåòåðàí³â ëîêîìîòèâíîãî äåïî Ìóêà÷åâî

95 ðîê³â íå ìåæà

14 лютого 869 року в
Римі помер перпТоішос�
тол болгарської та слов’�
янської писемності свя�
тий Кирило. Смерть свя�
того � це успеніє. Тому що
після цього починається
його вічне життя. Це особ�
ливо стосується святого
Кирила, який разом зі
своїм братом св. Ме�
фодієм створив болгарсь�
ку та слов’янську пи�
семність та книжевність;
він є основоположником
тієї культури болгарсько�
го народу, що визначає
його видатне місце в
людській історії.

Немає потреби зупиня�
тися на біографії першов�
чителя � вона відома. Зга�
даймо лише останні дні
св. Кирила в Римі, куди
його разом з братом було
призвано для дачі пояс�
нень щодо звинувачень з
боку німецького като�
лицького духовенства в
тому, що двоє братів у Ве�
ликоморавії проповідують
єрес. З’явившись перед
папою Адріаном II, брати
змогли спростувати всі
звинувачення проти себе.
Папа освятив слов’янські
книги. Дозволив богослу�
жіння слов’янською мо�
вою та посвятив у цер�
ковні сани їхніх учнів.

Але в Римі св. Кирило
тяжко захворів. На почат�
ку лютого 869 року стан
його погіршився і він зро�
зумів, що настав його
кінець. Вже на ліжку він,
тяжко хворий, продикту�
вав учням свій заповіт. Так
з’явився його твір “Напи�
саніє правої віри”.

В свої останні години св.
Кирило думав про свою
незавершену справу. Він
призвав свого брата св.
Мефодія й залишив йому
заповіт: не полишати за�
ради монастиря їхньої
спільної справи, продов�
жити її та довести до кінця.
Чудові, сповнені любові
до першопричинності
слов’ян, жертовність � це
його слова, сказані в Ме�
фодійовому житії: “Брате!
Ми були запряжені щоб
орати одну борозду. Я па�
даю на ниву, завершивши
свій день. Ти любиш гори

“ß ïàäàþ íà íèâó,
çàâåðøèâøè ñâ³é äåíü”

Âèäàòí³ áîëãàðè

(*мається на увазі мона�
стир на горі Олімп – зау�
важення автора статті),
але заради гір не залишай
свого вчення , бо з ним по�
рятуєшся”. Залишивши
свою справу незаверше�
ною, цими словами св. Ки�

рило довірив її своєму
брату св. Мефодію.

Св. Кирило з молитвою
простився зі світом. В ній
слов’янський просвіти�
тель просить бога створи�
ти одностайність серед
своїх рабів. Він, який бо�
ровся з усією своєю енер�
гією за те, щоб дати слов�
’янським народам пись�
мове слово мовою, зрозу�
мілою для них, зараз.
Ідучи з цього світу, не за�
вершивши своєї справи.
Молиться Богу, щоб він
вдихнув у серця слов’ян
слово; він передав народ
Богові, щоб Бог “своєю
кріпкою десницею” сам
направив народ на “путь
істинний” та прикрив на�
род “покровом крил
своїх”. Це була передс�
мертна молитва проводи�
ря�борця, який прагне пе�
ретворити світ”.

Через кілька днів після
його успенія св. Кирила
було поховано з почестя�
ми, які віддають � за сло�
вами житеписателя � лише
при похованні папи. Труну
з тілом було поставлено
до вівтаря церкви “Св.
Климента”. В XII ст.. ос�
танки св. Кирила було пе�
ренесено в нову церкву
“Св. Климента”, а над його
могилою �ікона з його ли�
ком.

Св. Мефодій виконав

заповіт брата. Він не схо�
вався в монастирі, а про�
довжив боротьбу за збере�
ження а розповсюдження
слов’янського богослужі�
ння та слов’янської пи�
семності. Його діяльність
та боротьба врятували

вже створену писемність
від загибелі, а згодом че�
рез учнів двох братів ця
писемність знайшла свою
справжню батьківщину та
розквіт у Болгарії””.

Згідно з книжними пам�
’ятками ще в X ст.. Кирила
було канонізовано як свя�
того, а згодом було кано�
нізовано й Мефодія. Се�
ред книжних пам’яток, в
яких окреслено образи
великих слов’янських
просвітителів, перше
місце займають “Про�
странно житіє св. Кирила”
та “Пространно житіє св.
Мефодія”, що були напи�
сані вірогідно їхнім учнем
Климентом Охридським.
Підносячи хвалу святим
Кирилу та Мефодію, ці
“Житія...” утверджують
їхню справу. І. не дивля�
чись на хвалу, образи ве�
ликих слов’янських про�
світителів є справжніми.
Увінчані ореолом свя�
тості, вони залишаються
переконливими, тому що
борці за слов’янську про�
світу й культуру є мудри�
ми, прекрасними, сміли�
вими та героїчними.

Окрім широких, існують
і стислі “Житія...”, при�
свячені святим братам;
вони також переслідують
ті самі цілі. До цієї групи
належать “Кратке /стисле
житіє Кирила (“Успеніє

ЯК БОРЕТЬСЯ З ЕПІДЕМІЧНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ КЕРІВНИЦТВО

МУКАЧІВСЬКОГО ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Через відключення  газу у житлових будинках Росви�
гова. Або,  як доблесні  міські газовики  6�7�го лютого
«вибивали» гроші у боржників у Росвигові за викорис�
тання побутового газу читайте у наступному номері га�
зети.

ОГОЛОШЕННЯ
На території Новодавидківської сільської ради здаєть�

ся в оренду вбудоване приміщення в корпусі Новода�
видківської АЗПСМ по вул. І.Франка, буд. 9 площею 30
м2 та вбудоване приміщення в корпусі Новодавидківсь�
кої сільської ради по вул. Миру 4а площею 20 м2.

Документи подавати до Новодавидківської сільської
ради до 28.02.2018 року за адресою: Мукачівський рай�
он,  с.Нове Давидково, вул.Миру 4а. тел. 3�17�13.

Кирилово”), “Проложне/
широке житіє Кирила”�,
“Проложне житіє Кирила
та Мефодія”, а також так
звана “Солунська леген�
да”. “Краткі та проложні
житія” написані для чи�
тання в церкві або в до�
машніх умовах. їх було на�
писано в Болгарії. Вони
розкривають яскраво ви�
явлену болгарську народ�
ну свідомість. Кратке
“Кирилове житіє” спові�
щає, що св. Кирило є бол�
гарин � “родом син бол�
гарин”. В цих книжних па�
м’ятках є тенденція до
ствердження слов’янсь�
кої писемності через іде�
алізацію святих Кирила та
Мефодія, і розповіді про
чудотворне, божественне
походження слов’янської
азбуки. Великий науко�
вий внесок у дослідження
кратких та широких “Житій
святих Кирила та Мефо�
дія” вніс бессарабський
болгарин академік Олек�
сандр Теодоров � Балан,
який у 1923 році опубліку�
вав великий твір, присвя�
чений “Житіям...”

Боротьба святих Кири�
ла та Мефодія за здобут�
тя слов’янськими наро�
дами прав у середнь�
овічній Європі за прилу�
чення до культурної спад�
щини людства, � це епо�
хальна боротьба для всьо�
го європейського серед�
ньовіччя. Це боротьба за
прогрес, за рівність на�
родів у культурному про�
сторі, за демократію куль�
тури. Проти творців слов�
’янської писемної культу�
ри на повний зріст серед�
ньовічна реакція. Дійові та
мудрі аргументи святих
братів на користь бого�
служіння та писемності
рідною мовою � ці аргу�
менти сьогодні є справж�
німи лозунгами за прогре�
сивний розвиток сучасної
Європи.

Федерація товариств
зв’язків з зарубіжними

країнами.
Христо Йосипович

РОГЛЄВ,
віце8президент

Товариства
“Україна8Болгарія”

�бухгалтер;
�касир в банку;
�лаборант(медицина);
�менеджер(управитель із збуту);
�контролер якості;
�контролер водопровідного господарства;
�майстер дільниці;
�методист;
�водій автотранспортних засобів;
�продавець продовольчих товарів;
�сортувальник виробів, сировини та матеріалів;
�складальник;
�різальник скла;
�укладальник �пакувальник;

Інформує Мукачівський міський центр зайнятості
Станом на 12.02.2018року на підприємствах м. Мукачева є такі вільні робочі місця:

�верстатник деревообробних матеріалів;
�слюсар�складальник радіоелектронної апаратури та

приладів;
�формувальник залізобетонних виробів та конструкцій;
�листоноша(поштар);
�оператор котельні;
�машиніст автогрейдера;
�слюсар�сантехнік;
�тракторист;
�швачка;
�офіціант;
�охоронник;
�вантажник;

Якщо ви досі не знайшли роботу, то на вас чекають на підприємствах міста.
За більш детальною інформацією звертайтеся до Мукачівського міського центру зайнятості

 за адресою м. Мукачево, вул.Миру,73
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Наші незабутні рідні були
дуже обачливими, коли  на�
вкруж Срібної землі митику�
вала хурделиця і був суворий
передхрещенський моро�
зець. Тоді вони одягали на
себе жупани, гуні, вовняні
киптарики чи овечі на�
півшубки, аби не проморо�
зитися. Найкраще зберігали
тепло жупани. І щоб ногам
було тепло, взували посто�
ли. Бо казали, якщо ногам
тепло, тоді і усьому тілу теп�
литься. Постоли  шили з
овечої чи заячої шкури, вов�
ною до ніг. І щоб сніг не по�
трапляв у постоли, довкола
ніг огортали стрічкове шер�
стяне полотно. Було легко
ходити і в теплі почуватися. І
по�сьогодні літні закарпатці
шанують тепло жупанів.
Віддають тепло мукачівцям
і люди, які звуться Жупана�
ми. Таке у них прізвище. Теп�
ле і лагідне.

Родоначальником ди�
настії був і навічно залишив�
ся у нашому спомині Йосип
Васильович Жупан. Великий
учитель, педагог, громадсь�
кий діяч і знаний письмен�
ник. Сьогодні йому виповни�
лося б 113 років. Він у твор�
чому вирі й життєвому кру�
говерті прожив красних 84
роки. Люди старшого поко�
ління й молоді пам’ятають
Йосипа Васильовича, як
заслуженого вчителя по
його книжках, меморіальній
дошці на будинкові, де він
жив і працював і по вулиці,
яка по�сьогодні носить його
ім’я. Вона з’єднує вулицю
І. Парканія з вулицею М. Гру�
шевського.

Насамперед скажемо про
Жупана як педагога і гро�
мадського діяча. У сороко�
вих він був директором Му�
качівського краєзнавчого
музею та автором великої
експозиції про боротьбу за�
карпатців проти фашизму.
Пізніше він — директор
угорської школи № 3, яку пе�
ретворив з семирічки у за�
гальноосвітню середню. У
50�х був директором видав�
ництва «Радянська школа» в
обласному центрі. І нарешті,
віднайшов себе у художній
літературі — став відомим
письменником. Його, навіяні
духовністю оповідання, чита�
ли з рук�в руки в рукописах.
Сходинка за сходинкою і ко�
лишній сільський вчитель
очолює Обласну спілку пись�
менників Закарпаття. Тут ви�
рувало справжнє творче су�
перечливе думками життя.
Вдумайтеся в ці відомі всій
Україні імена: Іван Чендей,
Василь Басараб, Василь
Вовчок, Іван Долгош, Ва�
силь Діянич, Степан Жупа�
нин, Юрій Керекеш, Фелікс
Кривін, Володимир Лади�
жець, Юрій Мейгеш, Петро
Скунць, Петро Угляренко,
Юрій Шкробинець, Василь
Пагиря… Серед плеяди мо�
лодих — Василь Греба,
Дмитро Кешеля, Микола
Матола, Василь Кохан. Цей
список можна продовжува�
ти й продовжувати. Адже на
зміну тим, хто відходив у не�
забутність, приходили мо�
лоді цікаві імена. А відпові�
дальним секретарем Закар�

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ  ÊÎÐ²ÍÜ
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патської обласної спілки
письменників довгий час за�
лишався великий Учитель
краснописання Йосип Васи�
льович Жупан.

Не можу не згадати його
одне з найвідоміших опові�
дань «Іван», прототипом
якого був рідний брат Йоси�

па Васильовича — Василь
Васильович Жупан. Теж був
сільським вчителем, працю�
вав у багатьох селах області,
в тому числі і  в Зубівці…
Воєнний 1944�й був висо�
косним, як казали закар�
патці, перепадним роком.
За те, що ніс людям усілякі
напасті, сіяв жах і горе. Та�
ким був для родини Жупанів
у Мукачеві  світанок 25
квітня. Цей чорний день
п’ятьма кривавими пост�
рілами миттєво і назавжди
зупинив биття  полум’яних
сердець п’яти закарпатсь�
ких  підпільників — Миколи
Сокача і Михайла Сірка з Ху�
ста, Василя Чизмаря з Ко�
пашнева, Гаврила Логойди з
Руського і рідного брата Й.
В. Жупана — Василя Жупа�
на. Його прізвище викарбу�
ване на Дошці пам’яті обел�
іска Слави, що в центрі Му�
качева. Тоді Василеві було
всього неповних 35 — саме
у розквіті сил і життя. Роз�
стріляли за те, що над усе
хотів жити і робив усе, щоб
не зневолилося вільне жит�
тя його земляків�закар�
патців. Так у кривавому
світанковому серпанку розі�
рвали німу тишу п’ять глухих
пострілів… Залишився
тільки назавжди молодий
світ. Такий, як Василь Жупан.

Навічно заплющив світлі
очі ще зовсім молодим Ва�
силь, похований в Мукачеві
на старому цвинтарі поряд з
дружиною Магдалиною Іван�
івною, теж вчителькою, та си�
ном Борисом. А життя, тим
часом, продовжується. Воно
уособлюється в живих синах
Йосипа Васильовича — Івана
і Олександра Жупанів —
обидва лікарі. З Олександ�
ром Йосиповичем я мав на�
году зустрітися з нагоди його

ювілею — 85�річчя з дня на�
родження. А відбувалося це
ось як…

Якось, несподівано�нече�
кано — телефонний дзвінок.

— Іване, вас турбує Олек�
сандр Йосипович Жупан, —
відрекомендувався. І далі:
запрошую тебе завтра, о 14�

ій годині до нас, адресу
знаєш.

І кінець бесіді. Опісля я ще
довго розмірковував: з чого
б це така офіційність? І, на�
решті, дійшло: у Олександра
Йосиповича ювілей! У при�
значений день беру «чекуш�
ку» коньяку, плитку чорного
шоколаду і заходжу у під’їзд.
На другому поверсі вже у
відчинених вхідних дверей
мене зустріла молода чарів�
на дружина Олександра Йо�
сиповича і запросила до
кімнати та почастувала нас
фірмовим картопляним
пюре з грибною підливою.
Так було смачно, що ми з
Олександром Йосиповичем
попросили добавки. Відтак я
задав імениннику кілька запи�
тань, на які він охоче відповів.

— Чому сьогодні? Адже
подейкують, що число «13»
— нещасливе. Ви також так
вважаєте?

— Навпаки, календарна
дата «13» для мене навіть па�
м’ятна. Тринадцятого числа я
народився, тринадцятого —
одружився, тринадцятого
мене зарахували студентом і,
нарешті, тринадцятого я за�
хистив кандидатську дисер�
тацію. Як бачите, календарна
дата під номером «13» для
мене досить приємна.

— Скажіть, що передува�
ло перед поступленням до
вузу?

— Нянько Йосип Васильо�
вич завжди наставляв: якщо
хочеш бути корисним людям,
добре вчися і підзаробляй на
хліб насушний. З тим напут�
тям і влаштував мене у єдину
на той час вечірню школу в
Мукачеві. Як сьогодні пам’я�
таю, директором був Михай�
ло Юрійович Туряниця — лю�
дина високого розуму і педа�
гогічного покликання, Закін�

чив я «вечірку» з медаллю,
що давало тоді можливість
поступити у вищий навчаль�
ний заклад без вступних
іспитів. Я обрав Львівський
медінститут, бо в Ужгородсь�
кому університеті було важ�
ко отримати місце в гурто�
житку. Це було у важкому

1951 році, коли за навчання
ще треба було заплатити
одну стипендію на рік. А тієї
стипендії і так ледве виста�
чало на хліб і чай. Та не спа�
сував — закінчив навчання і
влаштувався на роботу в Уж�
городський тубдиспансер
(це було єдине вакантне
місце). Та через два роки
праці лікарем я почав кашля�
ти і зрозумів, що мені звідси
треба тікати. Ще два роки по
тому відпрацював у шкірве�
нерологічному відділені і був
направлений до аспірантури
Київського інституту удоско�
налення лікарів. За три роки
перебування в аспірантурі я
написав дисертацію, успіш�
но захистився і був направ�
лений в Тернопільський ме�
дінститут, бо Ужгородський
облздороввідділ знову мені
відмовив у трудовлашту�
ванні. Довгих десять років я
відпрацював тут у шкірвене�
рологічному відділенні і увесь
цей час плекав надію повер�
нутися додому, у рідне Мука�
чево. І мрії судилося збути�
ся: з 1978 по 1992 рік я 14
років очолював шкірно�вене�
рологічне відділення Мукачі�
вської ЦРЛ, звідки мене
пішли на пенсію.

— А що далі?
— З того часу я зайнявся

приватною практикою.
Відчував, що хворі звикли до
мене і я не мав права їм
відмовити. Приходили з
«сверблячками» до мене на
квартиру і я їм виписував ре�
цепти, на що мав ліцензію. Я
і тепер багато читаю медич�
ної літератури, прагну бути в
«курсі» нових методів ліку�
вання. Ось, погляньте, — по�
казує рукою,— всі полиці
шафи забиті медичною і ху�
дожньою літературою.

— А тепер не практикує�
те?

— Не маю ліцензії і не хочу
мати. У мене вже не ті нерви,
а примхи хворих мене дра�
тують. Тому й не займаюся
приватним лікуванням.

Отакої! За невимушеною
розмовою ми сидимо в
одній з кімнат, яку мій доб�
рий знайомий і товариш пе�
ретворив у бібліотеку і кар�
тинну галерею…

— Люблю і шаную худож�
ників Закарпаття. Ось, бачи�
те, це художнє полотно «Хус�
тський замок» написав Герц.
А ця зимня картина — то вже
Гарагонича. Дуже мені нага�
дує дорогу з Ужгорода до
Невицького, а далі — в гори,

до Перечина. А цю художню
картину мені подарував один
угорець. Я там, у Будапешті,
жив чотири роки — у внучки
Едіти. Вона — журналістка,
працює в одній престижній
столичній газеті. На полотні
зображені точно такі ж буди�
ночки, як в оригіналі. А на пе�

редньому плані — молода
угорка одягає маму. Поряд —
квіткова картина. Це не на�
тюрморт, а справжнє ху�
дожнє полотно, яке на 20
років я замовив доньці. Тоді,
в молодості, ця картина їй не
подобалася, а тепер в 60,
вона красується на видному
місці у спальні….

Оце так Олександр Йоси�
пович Жупан читає художні
полотна. А ще не нахвалить�
ся трьома онуками (два
хлопці й онучка) та донька�
ми. Всі живуть у Будапешті,
всі там закінчили вищі на�
вчальні заклади і маються
добре. Ще б, там зарплата,
як мінімум, у п’ять разів
вища, ніж у нас. Має Олек�
сандр Йосипович ще одне
невблаганне захоплення: лю�
бить співати в хорі. Почав у
русинському, яким керував
відомий диригент, музикант,
філолог і публіцист М.І. Ал�
машій, потім — в угорсько�
му церковному хорі в Росви�
гові. Це вічне захоплення
співом продовжується в ро�
мансах, яких він собі наспівує
на самоті, коли нікого немає
вдома. Ось послухайте такі
рядки з куплетів:

И не жаль мне прошлого
 ни чуть,

Я ищу свободы и покоя.
Я б желал навеки

так заснуть,
Чтоб в груди дремали

жизни силы.
Чтоб всю ночь мой

нежный слух лелея,
Про любовь мне

сладкий голос пел.
Надо мной, чтоб

вечно зеленея,
Вечный дуб склонялся

и шумел…

— І на завершення, що
хочете побажати своїм ко�
легам — лікарям  Мукачі�
вської ЦРЛ?

— Доброго здоров’я, ща�
стя й успіхів у роботі!

А я, в свою чергу, маю при�
ємну нагоду і велику честь
привітати Вас, шановний
Олександре Йосиповичу з
прекрасним ювілеєм і навро�
чити Вашій найгарнішій, най�
кращій і неперевершеній
дружині та усьому ЖУПАНСЬ�
КОМУ РОДОВОДУ кожному
персонально відсвяткувати
100�річні ювілеї.

Іван КОПЧА,
член Національної

спілки журналістів
України
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Âàñèëü ÁÀÁ²Ëß
â öåé âå÷³ð ëþòíåâèé ó ÷àñ îñîáëèâèé
â³ä ñåðöÿ äî ñåðöÿ ëåòèòü ïî÷óòòÿ
³ ïîãëÿä ºäèíèé äëÿ íàñ òàê çâàáëèâèé
äî ðóê ïîòðàïëÿº äàðóíîê æèòòÿ
òîðêíèñÿ ëþáîâ³ çàãëÿíü çà â³êíî
³ çíîâ ïîäèâèñÿ õòî ïîðÿä ç òîáîþ
áî òå ùî ïîòð³áíî ì³öí³ø çà âèíî
çàïàëþº âîãíèêè â çîðÿõ ëþáîâ’þ
ìîæëèâî îöå íåïðîñòà âèïàäêîâ³ñòü
äîëàþ÷è â³äñòàí³ á³ëü íàâ³òü äîëþ
öå òå ùî òðèìàº ì³öí³øå çà ñîâ³ñòü
ïëåêàþ÷è äóøó âæå ëèíå íà âîëþ

Ëàðèñà ÁÅÃÓÍ
Ñüîãîäí³ ÿ çóñòð³ëà Âàñ ó ñí³…
Ñîí òèõ ÷àñ³â, êîëè ùå íå ïðîùàëèñü.
² òàê íàòõíåííî ñòàëî íà äóø³,
Ùî ñïîãàäè ïðî Âàñ ó â³ðø³ ñêëàëèñü.

Ñîí òèõ ÷àñ³â – òàê ÷³òêî,
òàê ðåàëüíî!

Ëèø Âè ³ ÿ – îñÿÿíî-ñóìí³…
Ëþáîâ – öå çàãàäêà. Îäâ³÷íà

³ ôàòàëüíà…
Ñüîãîäí³ Âè íàñíèëèñÿ ìåí³.

*   *   *
Íåæäàííûé òâîé çâîíîê 
ìåíÿ çàñòàë âðàñïëîõ – 
Êàê âåñòü èç Êîñìîñà, 
êàê ëåòîì – ñíåãîïàä!
Â ìîåé äóøå 
îïÿòü ïåðåïîëîõ,
Â ìîåé ñóäüáå 
îïÿòü âñ¸ íåâïîïàä!

Íàòàë³ÿ ÐÈÁÀÐ
ñèí³é ñâ³ò
ç éîãî î÷åé ñèí³ëî
â³í çëèçóâàâ ³ç âóñò äóõìÿí³ ìàò³îëè
ÿ òàê íå ñì³ëî â³ðèëà
ùî ñâ³ò íàëåæèòü íàì
ùî ñìàê ëèø äîïóñêó öüîãî ôåíîìåíó

÷è äîë³

çáèâàâ ³ç í³ã
é âîäíî÷àñ áóâ ïðåñòîëîì ÿê áîãàì
ÿê³ ìè âñå æ òàêè ïåðåäñïîêóñîêâîë³
³ â³ðèòè íåìà ÷îãî çåìíèì ñëîâàì
êîëè âñþ ñèíü éîãî ââ³áðàëè ìàò³îëè
íàïåðåê³ð óñ³ì â³äîìèì íàì ìåäàì
 
³ç ðîçóìó çâåëè
³ ñîëîäîì ³ õìåëåì
³ äí³ â îá³éìàõ íî÷³ í³æíî-ñèí³õ â³ò
³ ï³ä íîãàìè êèëèì
áóâ ºäèíèì ç íåáîì
³ ñèí³ì-ñèí³ì êâ³òîì 
îñèïàâñÿ ñâ³ò
 
òè ³ ëèñòîïàä
ì³é âñåñâ³ò ä³ëèòüñÿ íàäâîº
â í³ì áóäåø òè ³ ëèñòîïàä
ùå â÷îðà ãðàëèñÿ âåñíîþ
ñüîãîäí³ çð³º âèíîãðàä
³ ñòîãíå ñïåêà ï³ä âîäîþ
³ òàíå ï³ä íîãàìè ãðàä
í³ êðàïë³ òèø³ í³ ïîêîþ
ìè ³ç äîùó ó çîðåïàä
áàéäóæå âñå êîëè ç òîáîþ
ÿ íå ïîâåðíóñÿ íàçàä
ì³é âñåñâ³ò ä³ëèòüñÿ íàäâîº
â í³ì ò³ëüêè òè ³ ëèñòîïàä

Âàëåíòèíà ÊÓØÍ²Ð

ËÞÁÎÍÜÊÀ ÌÎß!
Îáåðòàþñü íà âñ³ áîêè,
Ùîá çíàéòè òåáå,
Äå æ òè, ìîÿ, êàðîîêà,
Ñåðäåíüêî ìîº?
Äóæå õî÷ó ö³ëóâàòè
Ãóáîíüêè òâî¿,
Â òâî¿ âóøêà øåïîò³òè
Ñëîâà êîõàíí³.
×àð³âíèöÿ ìîãî ñåðöÿ,
Ëþáîíüêà ìîÿ
Çàêîõàâñÿ ÿ íà çàâæäè,
Òè, òàêà îäíà.
Ç íåáà ç³ðîíüêó ä³ñòàíó
Òîá³ ïîäàðþ,
Ùîá íàãàäóâàëà çàâæäè
Ïðî ëþáîâ ìîþ.

Àëëà ÆÅËÎÍÊ²ÍÀ

ÍÀ ÄÅÍÜ ÑÂ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
1.

Çàêîõàíèõ äåíü…
Âåñíÿíèõ ï³ñåíü
Çèìà íàñï³âàëà â³òðàìè…
Ñëîâàìè ëþáîâ³
Êîõàíó ñâîþ
Îñèïëþ, ÿê ïîëå ñí³ãàìè.
Ïð.
Ñîíå÷êî, êâ³òî÷êà,
Ëþáà ìîÿ,
Âåñåëêà, ì³é ñîíÿ÷íèé çàé÷èê…
Êîõàíà, ð³äíåíüêà,
Ìîÿ çîëîòà…
Äëÿ òåáå ëþáîâ³ ñëîâà.

2.
Çàêîõàíèõ âñ³õ
Ñâÿòèé Âàëåíòèí
Ç íåáåñ ïî÷óòòÿ çàõèùàº.
Ñàä áóäå öâ³ñòè
Ëèø òîä³ ³ òîìó,
Õòî äîáðå éîãî ïîëèâàº.
Ïð.
Êîõàíèé, ð³äíåíüêèé,
Ì³é ïðèíö, ì³é ãåðîé,
Ì³é çàé÷èê, âåäìåäèê, ï³íãâ³í÷èê…
Íàâ÷èòüñÿ êàçàòè
Êîõàííÿ ñëîâà,
Ëþáîâ’þ íàïîâí³òü ñåðöÿ.

Ìèõàéëî ²ÑÀªÂÈ×

*   *   *
Ó Âåíåö³¿ – Äåíü Âàëåíòèíà.
Íà÷å êâ³òè – ôë³ðòóþ÷³ ïàðè.
Ñêð³çü êîõàííÿ – íà ôðåñêàõ, êàðòèíàõ,
âñþäè – í³æíî¿ ïðèñòðàñò³ ÷àðè!
Ó çâàáëèâèõ î÷àõ êóðòèçàíîê
òâ³é äâîçíà÷íèé ëîâèòèìó ïîãëÿä.
Ï³ä³éäó. Ïðîïîíóþ ñâ³òàíîê
çóñòð³÷àòè â îá³éìàõ ³ ïîðÿä.
Ó ï³òüì³ íà Corte del Cavallo*
ðîçð³çíÿþ âóñòà ï³ââ³äêðèò³.
², ÿê çãîäà – ñòèñêàííÿ äîëîí³
â ðóêàâè÷ö³, ùî çîëîòîì øèòà...
Òè ó ìàñö³. Îäâ³÷íà çàãàäêà.
Õòî íàñïðàâä³ òè – çíàòíà ñåíüîðà?
ßê âèíî, ìåíå âèï’ºø ñïî÷àòêó?
Ñïîïåëèø? ×è çàõî÷åø ïîêîðè?
Â ëàá³ðèíòàõ òâîº¿ îäåæ³
â³äøóêàâ íàñîëîä ä³àìàíòè.
Ó ïóðïóð³, êàðì³í³ ³ áåæ³
ìè – êîõàííÿ ïàëê³ äóåëÿíòè...
Ïîðÿä – êðèêè í³÷í³ ãîíäîëüºð³â.
Ì³æ êàíàëàìè – â³äáëèñêè íî÷³.
Òè – ñïîêóñëèâî-ãîðäà Âåíåðà –
 ó ïîëîí çíîâ çäàâàòèñÿ õî÷åø...

 Äçâ³í Ñåíò-Ìàðêà* íå áóäèòü óðàíö³.
 Òè âæå çíèêëà. Òåáå âæå íåìàº.
 Ðóêàâè÷êà... Nessuna speranza*!...
 ×è ïîáà÷ó òåáå? ß íå çíàþ...

Îëåêñàíäð ÏÎÐØÍªÂ

Ìû äîñòèãëè âåñíû ñêâîçü âñå ñíû,
×òî íàì ñíèëèñü òîé äîëãîé çèìîé
Òåïëûé âåòåð äðóãîé ñòîðîíû
Äàë íàäåæäó íà Ìèð è ïîêîé

Ñìîòðèì â íåáî – ëåòÿò æóðàâëè
Çäåñü åñòü ñâåò – â íåáå âèäåí èõ ñëåä
Ê ãîðèçîíòó äàëåêîé çåìëè
Ãäå íàñ æäóò è äàâíî óæ íàñ íåò

Îáðåòåí áûë ïîêîé òîé âåñíîé
Äëèííûé ïóòü íàì ïðèøëîñü îäîëåòü
Ìû ïëàòèëè äâîéíîþ öåíîé
Çà âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ëåòåòü

È òåïåðü ìû, êàê òå æóðàâëè
Ãäå-òî â íåáå ñïîêîéíî ïàðèì
Íàä ïðîñòîðîì ñâîáîäíîé çåìëè
Ýòî ÷óäî äàë Áîã íàì äâîèì

Êàê ïðåêðàñíî ëåòàòü â òèøèíå
Ðàññåêàòü ãîëóáîé íåáîñâîä
È íå äóìàòü ñîâñåì î âîéíå
Ñëàâèòü Ìèð – îí âåäü ñêîðî ïðèäåò

Ã³çåëëà Ë²ÌÁÀÕ

ÑÎËÎÄÊ² ÌÈÒ²
ß õîò³ëà â³ä÷óòè áè çíîâ
Ïðèñìàê âóñò, íà÷å âèøíÿ äîñï³ëà,
Ìèò³ âñ³, ùî íàì äàëà ëþáîâ,
Áî ç òîáîþ áóëà òàê ùàñëèâà!

Ìè òîðêàëèñü ðóêàìè ç³ðîê,
Äî çåìë³ íàõèëÿþ÷è íåáî,
À âåñíÿíîãî â³òðó êîâòîê
Íàãàäàâ ïî÷óòòÿ âñ³ äî òåáå.

Âñ³õ äóõìÿíèõ ñàä³â àðîìàò,
Ó îá³éìàõ – ñîëîäê³ ö³ëóíêè
² ðàïòîâèé í³÷íèé çîðåïàä -
Äîë³ íàøî¿ ùåäð³ äàðóíêè.

ß á õîò³ëà, õî÷à áè íà ìèòü,
Í³æíèé ïîãëÿä òâ³é çíîâ ïîâåðíóòè
² çàáóòè ïðî òå, ùî áîëèòü,
Ëèø ïðî ùàñòÿ íå çìîæó çàáóòè!

Àííà ÊÎÑÀÊ

ÂÅ×ÅÐß ÂÄÂÎÕ

áëèùèòü êðèøòàëü â áîêàë³
³ íàø³ î÷³ â ïîãëÿä³ çëèëèñü
ÿê äîáðå ùî êîëèñü òåáå çóñòð³ëà
áî òè òàêèé îäèí ³ç îäèíèöü
ÿ â³ä÷óâàþ çàïàõ òâîãî ò³ëà
â³í ìàíèòü ³ ðîçáóðõóº ìåíå
ÿ ìàþ âñå ùî ò³ëüêè ëèø õîò³ëà
ëþáîâ ìîÿ í³êîëè íå ìèíå
òè ìîº ìîðå ³ òèõåíüêà ïðèñòàíü
ìîº ñâ³òàííÿ òåïëèé øóì äîù³â
òè ìîº ïåðøå â³÷íå ³ îñòàííº
îêðàñà ìî¿õ ñâ³òëèõ äí³â

Âîëîäèìèð ÌÀÑËÎÂ

ÂÈÏÀÄÊÎÂ²ÑÒÜ
Çàêðèþ î÷³ – çíîâó äâàäöÿòü...
Ìè íå çóñòð³ëèñÿ òîä³,
³ òè – ç îáðó÷êîþ íà ïàëüö³,
ÿêó íå ÿ òîá³ íàä³â.

 Õòî íàì ³ ïî ÿêèõ ëåêàëàõ
îñü òàê îêðåñëþº øëÿõè...
ðàïòîâèé äîù, êàôå ³ êàâó,
³ ìîêð³ íà â³êí³ øòðèõè?
 
À ÿ âäèâëÿþñÿ ó òèøó
òâî¿õ î÷åé – ìî¿õ â’ÿçíèöü –
³ ï’þ ç òîáîþ íàéñìà÷í³øó
íà ñâ³ò³ êàâó òàºìíèöü.
 
Çàëèøó äîù òîá³ íà ñïîãàä.
Ìèíàþ÷è, íå âñå ìèíå...
Õàé ñòàíå òåïëî ëèø â³ä òîãî,
ùî ïðèãàäàºø òè ìåíå.
 

²ìà ÌÈÊÓË²ÍÀ

ÒÀË²ÑÌÀÍ
Ðîçìîâà íàøà í³ ïðî ùî êóäèñü

â ìèíóëå â³äëåò³ëà,
À áëèñê î÷åé, ÿê òàë³ñìàí,

íà çãàäêó ÿ ñîá³ ëèøèëà.
Ùîá ó ïîòåìêó ñàìîòè,

â³í ñÿÿâ íåéìîâ³ðíèì ñâ³òëîì,
Áî çàïàëèâ öå ñÿéâî òè!

 ² ÷àñ íå çãàñèòü éîãî â³òðîì.
Öåé òàë³ñìàí â ìî¿é äóø³,

òîìó éîãî íå çàãóáèòè.
² íèì îñÿþ ÿ â³ðø³, ÿê³ ó ñåðö³

áóäóòü æèòè!

Áîãäàí ÑËÈÂ×ÓÊ

Òðèïòèõ

ÄÐÓÆÈÍ²
1.

Ìîº ìàëåíüêå, í³æíå ïòàøåíÿ,
Òâî¿... â äîëîíÿõ ç³ãð³âàþ êðèëüöÿ.
Îñü êåëèõè íàïîâíåí³ ïî â³íöÿ
² öå âèíî ìè âèï’ºìî äî äíà.

Êîëèñü áóëè íà â³äñòàí³ â³ê³â,
Ìè íèí³ âæå íà â³äñòàí³ ï³â ñëîâà.
Òâî¿ ö³ëóþ î÷³, ãóáè, áðîâè,
Ö³ëóþ ïàëüö³, ùî óæå ç³ãð³â.

² ìè óæå íà â³äñòàí³ ñåðäåöü.
Ç³íèöü òâî¿õ âåñåëèé ïðîì³íåöü
Ïðèâàáëþº ³ ïîñèëàº ñâ³òëî.

ßê çá³ëüøèòè îòó ÷àð³âíó ìèòü?
Ùîá â ïåðøó çóñòð³÷ ïîâåðíóëèñü ìè,
Ùî íåáåñàìè ç³ñëàíó ³ ñâ³òîì.

2.
² íàì îáîì â õóðäåëèöþ íå ñòðàøíî,
Êîëè ìè âæå íà â³äñòàí³ ñåðäåöü.
À ÷àñ, ÿê õî÷å, õàé ñîá³ òå÷å,
Òà ÿ òåáå íå â³äïóùó í³çàùî.

Âñå ãð³òèìó ³ ïàëüö³, ³ óñòà,
Íà ðóêè âçÿâøè ïîíåñó êðàé ñâ³òó.
Ùàñëèâó, çàö³ëîâàíó, ç³ãð³òó
Íîñèòü õîò³â áè, íàâ³òü ³ äî ñòà.

Áî ùî òàì ðÎêè, ðÎêè, ÿê âîäà.
Òè, ÿê ³ â÷îðà é íèí³ ìîëîäà.
² òè äëÿ ìåíå Â²ÐÀ ³ ÍÀÄ²ß.

Ëèø ñîíÿ÷íî ³ùå ðàç ïîñì³õíèñü,
Ëþáîâå, òè äî ìåíå ïðèòóëèñü,
Òåáå ÿ ïîö³ëóíêàìè ç³ãð³þ.

3.
Îñü ðàäî ÿ ³äó ó òâ³é ïîëîí.
Áàæàííÿ: áóòè â³÷íî ïîëîíåíèì.

Ïîåòè÷íèé çâ³ò ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ

²Ç ÇÈÌÈ Ó ÇÀËÞÁËÅÍÓ ÂÅÑÍÓ –  Ë²ÐÈ×Í² ÍÀÑÒÐÎ¯  Â²Ä ËÎ «Ð²ÄÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ»



Óñå ïîâèííî çì³íèòèñÿ, ùîáè âñå çàëèøèëîñÿ ÿê áóëî. (Äæ. Ëàìïåäóçà)Óñå ïîâèííî çì³íèòèñÿ, ùîáè âñå çàëèøèëîñÿ ÿê áóëî. (Äæ. Ëàìïåäóçà)Óñå ïîâèííî çì³íèòèñÿ, ùîáè âñå çàëèøèëîñÿ ÿê áóëî. (Äæ. Ëàìïåäóçà)Óñå ïîâèííî çì³íèòèñÿ, ùîáè âñå çàëèøèëîñÿ ÿê áóëî. (Äæ. Ëàìïåäóçà)Óñå ïîâèííî çì³íèòèñÿ, ùîáè âñå çàëèøèëîñÿ ÿê áóëî. (Äæ. Ëàìïåäóçà)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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ñò.

À ïòàøåíÿ íå â³äïóùó ç äîëîíü,
Ùî ïðèë³òà ïîãð³òèñÿ äî ìåíå.

Îñü êåëèõè ³ ñâ³÷êà íà ñòîë³...
Íåõàé ñîá³ êðóæëÿº õóðòîâèíà.
Ç³ãð³ò³ êðèëüöÿ – ïàëü÷èêè ìàë³
² òè, ÊÎÕÀÍÀ, á³ëüø, àí³æ ÄÐÓÆÈÍÀ.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

*   *   *
Ïðîåêòóþ âåñíó íà ñåðöå,

ïðîåêòóþ ¿¿ íà äóøó.
Â³äíàõîäæó òåáå ïî çâóêó ³ ïî çàïàõó

âèñòèãëèõ ñë³ç.
ß îáðèäëèé òÿãàð, íàðåøò³, ç ïëå÷à,

íà÷å ñí³ã, îáòðóøó
Çíîâ ïðèùåïèòüñÿ â³ðà ó ñåáå,

íà æèâèé, íà íàéòîíøèé çð³ç.

Ïðèëåòÿòü íà çåëåíå ñâ³òëî
ñîíöåêðèë³ ìî¿ ëåëåêè.

² ïðî÷èíÿòü â³òðè âñ³ äîì³âêè,
ùî çà÷àõëè â³ä ñòåðïëèõ çèì.

Ïåðåïèøóòü äîù³ ïî³ìåííî íàñ óñ³õ,
ãîëîñè, òðåêè.

Íà ïàïåð³ ðîçêâ³òíóòü äëÿ òåáå
çíîâó â³ðø³ ³ç á³ëèõ ðèì.

Ìàð³ÿ ²ÂÀÍÈÖß

ËÈØ ÏÎÄÓÌÊÈ
Ëèø ïîäóìêè êîõàþ ÿ òåáå,
ö³ëóþ ïàëêî, ïðèãîðòàþ í³æíî.
Òâ³é äèâîñâ³ò, ùî ñòàâ ç ìî¿ì ñóì³æíèì,
ñîëîäêèì ùåìîì îãîðòà ìåíå.

² ïîäóìêè ÿ ïîðèíàþ â áëþç
ï’ÿíêèõ åìîö³é, â íåîñÿæíèé âèì³ð
òâîº¿ ñóò³. Ïî÷óòòÿ ó ðèì³ –
ïîåç³ÿ, ÿêó ÿ ñïðàãëî ï’þ.

Ëèø ïîäóìêè êîõàþ ÿ áåç ìåæ,
ðîç÷èíþþ÷èñü, íà÷å äîù ó òîá³
ì³ëüÿðäàìè êðàïëèí. À òè, – î ïðîá³! –
íåíà÷å ñÿéâî çîðÿíèõ ìåðåæ...

Òè íåáîì ïîäàðîâàíèé ìåí³...
² áàéäóæå, ùî ÷àñ º øâèäêîïëèííèì:
ç òîáîþ êîæíà ïðîæèòà õâèëèíà –
öå ùàñòÿ. Âñå îäíî – â äóìêàõ ÷è í³...

Âàëåíòèíà ÏÎÏÅËÞØÊÀ

ÅÄÅÌÑÜÊÈÉ ÑÀÄ

Êîëè ÿ çàñèíàþ íà ïëå÷³
Çë³òàþòüñÿ ùàñëèâ³ õåðóâèìè,
² ñîíÿ÷íî ñòàº ìåí³ âíî÷³,
Ñï³âàþ êîëèñêîâó ðàçîì ç íèìè
² çàñèíàþ íà òâî¿ì ïëå÷³.

Êîëè ÿ íà ïëå÷³ òâîºìó ñïëþ,
ßê ç³ðîíüêà äåñü âèñîêî íà õìàð³,
² â ñíàõ ÿ ïàì’ÿòàþ, ùî ëþáëþ
Òåáå. Òîáîþ äèõàþ ³ ìàðþ,
Êîëè ÿ íà ïëå÷³ òâîºìó ñïëþ.

Êîëè ÿ â³äðèâàþñü â³ä ïëå÷à,
Ùîá òè ðîçïðàâèâ ñíàì ñâî¿ì â³òðèëà
² ìàíäðè â ³íø³ âèì³ðè ïî÷àâ,
Òà íå çàáóâ, ïðî ùî ÿ ãîâîðèëà,
Òîðêàþñü í³æíî ïîäèõîì ïëå÷à.

Êîëè ÿ ïîâåðòàþñÿ íàçàä
Ç³ ñâ³òó ñí³â äî ïîâñÿêäåííÿ çíîâó,
Îáåð³ãàþ íàø Åäåìñüêèé Ñàä,
Äå àíãåëè ñï³âàþòü êîëèñêîâó
² äå â òîá³, â ìåí³ – íåìàº âàä…

ßê æàëü, ùî ëþäè âòðàòèëè òîé ñàä…

Âàëåíòèí ×ÅÐÍ²ÊÎÂ

*   *   *
ß çàêîõàþ â ñåáå âèõîð,
Ùîá áóòè â³ëüíèì ðàçîì ç íåáîì.
ß çàêîõàþ â ñåáå âîëþ,
Ùîáè ñîá³ ãóëÿòè ñòåïîì,
ß çàêîõàþ â ñåáå äîëþ,
Ùîáè ìåíå ëþáèëà ìèëà,
Ùîá â ñïåêó ³ ëþò³ ìîðîçè
Ìåí³ ðÿòóíêîì áóëà ñèëà.

ß çàêîõàþ â ñåáå ìð³þ,
Ùîá ïîðó÷ ïî æèòòþ õîäèëà.

ßðîñëàâ Ñ²×

ÊÎÕÀÍÍß
Âæå öÿ çèìà  º íà â³äëåò³,
É âåñíà ³äå ç  ñâî¿ì òåïëîì,
É ëþáîâ³  õî÷åòüñÿ  â êóïëåò³
Ç âåñåëèì ñì³õîì ³ äîáðîì.
Âåñíà öÿ áóäå äóæå ðàííÿ,
²  äåíü çàêîõàíèõ îñü-îñü…
Òîæ º íàãîäà ïðî êîõàííÿ
Ñêàçàòü, áî âñå ïåðåïëåëîñü:
Îáëè÷÷ÿ, ïîñì³øêè, ïàðôóìè
² «á³ñèêè» ëåòÿòü ç-ï³ä â³é,
Æèâ³ â êðîâ³ íóðòóþòü ñòðóìè,
Òîæ äåíü, íà ñîíö³ – ïëîìåí³é!
² õàé çóñòð³íåòüñÿ  ºäèíà,
² õàé ºäèíèì áóäó ÿ!
Òî æ Òàíÿ, Ñâºòà ÷è Äàðèíà,–
Ëþáîâå íîâàÿ ìîÿ!
Ïðèâ³ò, ïðèâ³ò, òîá³, êîõàíà,
×àð³âíèé äåíü àæ ïëîìåíèòü,
Âåñíà ³äå  â³ä ùàñòÿ  ï’ÿíà,
Ùîá Ã³ìåíåþ ïîñëóæèòü.
Íåõàé  ñåðöÿ ó òàêò çàá’þòüñÿ,
Íåõàé  çóñòð³íóòüñÿ âóñòà,
Íåõàé ò³ëà  â îäíå ç³ëëþòüñÿ,
Â êîõàííÿ ñòðèáíóòü, ÿê ç ìîñòà.
Íà Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà
ß ùå áàæàþ íàì óñ³ì:
×è ÷óºø òè ìåíå – ºäèíà?
Ïðèéäè äî ìåíå,  ó ì³é ä³ì.
Âèíî ³ñêðèòüñÿ ó áîêàëàõ
² ëîæå â ïåëþñòêàõ òðîÿíä
Öå áóäå íàø ºäèíèé ñïàëàõ,
Çîðÿ ç Ò³áåòó, íàâ³òü Àíä
É âåñíà òîä³ íàì ïîñì³õíåòüñÿ.
² ïî÷óòò³â â³äêðèº øëþç,
Óñå, ÿê âæå âåäåòüñÿ.
² Áîã îñâÿòèòü  íàø ñîþç.

Ìàðãàðèòà ÒÎÊÀÐ

*   *   *
Ïîâòîðÿþ âíîâü è âíîâü
Ñëîâî Ãîñïîäà ñâÿòîå,
Òîëüêî â íåì ìîÿ ëþáîâü,
Áîæèé äàð, íè÷òî èíîå.

Îòêðîâåííî ãîâîðÿ,
Íå ìîãó ÿ æèòü èíà÷å.
Ïîâòîðÿþ ÿ ñëîâà:
Òû – Ãîñïîäü ìîé! Òû – ìîé Îò÷å!

Òû Âëàäûêà âñåé Çåìëè
È ê Òåáå ìîå ìîëåíüå.
Òû ïðèäè, áëàãîñëîâè,
Íàó÷è äîëãîòåðïåíüþ.

Òû íàøåë ìåíÿ Îòåö,
Æèçíè ïðîæèòî íåìàëî,
Íî äðóãîãî ñ÷àñòüÿ íåò.
Êàê íà÷àòü åå ñíà÷àëà?

Áëàãîäàðíà ÿ, Ãîñïîäü,
×òî ìåíÿ Òû îõðàíÿåøü.
Â ÷àñ íåñ÷àñòüÿ è íåâçãîä
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåøü.

ßíà ÌÈÕÅÅÂÀ

ÇÈÌÍÈÉ ÁËÞÇ
À çà îêíîì ñïèò çåìëÿ
ïîä ïóøèñòûì êîâðîì.
Òî íå êàïåëü, òî ê íàì â îêíà

ñòó÷èòñÿ ìåòåëü.
Â ïå÷êå îãîíü ñîãðåâàåò íàñ äâîèõ
È ëåíèâî íà áóìàãó ñòåëèòñÿ ñòèõ.
Ìíå áû òóäà, ãäå â çàêàòå

ïûëàåò âîäà.
Õîòü íà ÷àñîê, ãäå ñêâîçü ïàëüöû

ñòðóèòñÿ ïåñîê.
Ìíîãî äîðîã, íî îíè âåäóò âñå â Ðèì
È ïî êðóãó âîçâðàùàåìñÿ ê ñâîèì.
Èñêðû ëåòÿò – âñïîìíèë Àâãóñò

ïðî ñâîé çâåçäîïàä.
Òûñÿ÷è ðîç íà÷åðòàë íà ñòåêëå

íàì ìîðîç.
Òû äàëåêî, õîòü è ðÿäîì ñèäèøü
È,  îãí¸ì ëþáóÿñü, îáî âñ¸ì ìîë÷èøü.

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

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

0 Заступник начальника управління міського господарства.
�Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння українською мо�

вою, повна вища освіта в галузі фінансів та економіки за освітньо�кваліфікаційним
рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцево�
го самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або
стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5
років.

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

ного звання, присудження наукового ступеня;
�копію документа, який посвідчує особу;
0копію військового квитка (для військовослужбовців або військвозобов’яза0

них);
�електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

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

0довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
�дві фотокартки розміром 4 Х 6 см.
Особи  можуть  подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї   освіти,  досвіду

роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публ�
ікації тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі приймаються   протягом 30
календарних днів з дня опублікування в газеті “Мукачево”   за адресою:

м.Мукачево,  пл. Духновича, 2,  каб.№ 34.

Шановні випускники! Виби�
раючи спеціальність в 2018
році, варто враховувати не
тільки попит на неї, але і пер�
спективи галузі, можливість
кар'єрного росту і рівень зар�
плат.

Агроном � професія, яка до�
поможе сьогоднішнім випуск�
никам визначитися з вибором
професії, щоб легко знайти
роботу  в 2020�х  роках. Агро�
ном, за даними Державної
служби статистики в  Україні,  увійшов  до найбільш дефіцитних  та  займає
ІІ місце в п'ятірці затребуваних професій найближчого майбутнього.

Аграрні перспективи України оптимістичні,  вона буде тільки нарощувати
показники в рослинництві та садівництві. І,  як наслідок, збільшиться по�
треба в спеціалістах сільськогосподарського виробництва. Саме такими,
як очікується, стануть агрономи, які  зможуть впроваджувати сучасні агро�
технології  і  добиватися  високих  врожаїв  та топ�менеджери для великих
агрохолдингів. Так, по прогнозам  Мінагрополітики, виробництво зерна до
2020 року виросте з нинішніх 60 млн т до 100 млн т. До найперспективніших
галузей аграрного сектора  також належить і садівництво. За останні 10
років в Україні  посаджено 50 тис. га садів за новітніми технологіями.  Саме
на Закарпатті   реально готові розвивати садівництво як провідну галузь, бо
не дарма наш регіон, колись,  нарекли краєм садів і виноградників.  Та
гостра нестача кваліфікованих    кадрів заставляє аграрні компанії збільшу�
вати зарплати найбільш цінним спеціалістам  як  мінімум в 1,5�2 рази.

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів та при�
родокористування України  "Мукачівський аграрний коледж" готує  спец�
іалістів для сільського господарства (агрономів, фермерів)  на базі 9�ти
класів за освітнім рівнем "молодший спеціаліст"  вже  більше 70 років.  Та
йдучи з вимогами часу і  враховуючи  попити ринку,  у 2018/2019 н.р.   на�
вчальний заклад  згідно наказу Міністерства освіти та науки України від
07.07.2017року № 145�л здійснює набір абітурієнтів для здобуття освітньо�
го ступеня бакалавра за освітньою програмою    203 "Садівництво та виног�
радарство".

Терміни та форми навчання
Бакалавр:
"на базі повної загальної середньої освіти:
денна � 4 роки;
"на базі ОКР "Молодший спеціаліст":
денна � 3 роки.
Умови зарахування
"Для осіб, які отримали повну загальну середню освіту � на підставі сер�

тифікату зовнішнього незалежного оцінювання, згідно діючих правил прийо�
му до університету.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь (ЗНО) з
таких предметів:

1.Українська  мова та література
2.Біологія
3.Математика / Хімія.
"На підставі освітньо�кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (за

відповідним напрямом підготовки) – за результатами фахового випробу�
вання, яке проводить університет.

Адміністрація коледжу

ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÇÀÏÐÎØÓª!ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÇÀÏÐÎØÓª!ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÇÀÏÐÎØÓª!ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÇÀÏÐÎØÓª!ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÇÀÏÐÎØÓª!



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. Соліган Степан Йосипович –1947 р.н.
2. Русінов  Олександр Петрович –1926 р.н.
3. Серебрякова Ганна Яківна – 1944 р.н.
4. Бурак Юлія Михайлівна  –1935 р.н.
5. Басараб Володимир Іванович –1991 р.н.
6. Пархамович Зинаїда Захарівна –1934 р.н.
7. Бубряк Степан Степанович –1945 р.н.
8. Біцко Андрій Федорович –1954 р.н.
9. Абранська Надія Михайлівна –1958 р.н.
10. Шебалдов Іван Єгорович –1941 р.н.
11. Калабішка Петро Іванович –1928 р.н.
12. Тиха Йолана Пилипівна –1936 р.н.
13. Синевич Павло Павлович –1966 р.н.
14. Погорецька Ірма Йосипівна –1927 р.н.
15. Янко Володимир Онуфрійович –1939 р.н.
16. Сайник Василь б/б –1945 р.н.
17. Савицький Євстахій Іванович –1940 р.н.

88888
ñò.
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 Продаю терміново 1�кімн. вар�

тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

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

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

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

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

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

Тел.: 067 849 62 61.

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

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

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

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

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

 Продається дачний участок
з будиночком на вул. Північній.
Ціна договірна.

Тел. 066 87 47 595

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

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

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

Зверт. 099�0287644.

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

     ПРОДАЄТЬСЯ  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 полімерні
та ПЕТ�пляшки по Закар�
патській області за високою
ціною.

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå
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15 ëþòîãî 2018 ð.
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     Продаються  підписні
видання  письменників—
В.Скотта, А.Крісті, Дос�
тоєвський, Гоголь. Гете
та ін.     Баян тульський
«Юность�2» з чех лох.
Зверт. 050�8035816.

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

  Îðåíäà

ПРОДАЄТЬСЯ:
 гостинна меблева

«стінка» у хорошому стані,
швейная машинка ножная
“KOHLER” , 2 портативні дру�
карські машинки.

Зверт. 0997293571,
0669513492.

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

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

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

Дзвонити: 066�5912383
 Метал кутик різного проф�

іля, труби різного діаметра і
довжини, плита газова 2�кам�
форна у хорошому стані, бляха
цинкова, шифер, бочка дубова.
Ціна договірна.

Дзвонити 066�8927407
 Продаються будматеріа�

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

Тел.:  066�822�74�07.
 Продається набір меблів

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

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

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

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

Дзвонити 066�8328498
 Продається кухонний  меб�

левий коплекст у хорошому
стані . Зверт. 0507110356,
0672524579

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

можливо з правом викупу, по�
близу Мукачева (бажано Клю�
чарки, або в цьому напрямку).
Тел.: 095 578 4378.
     1�кімнатну  квартиру без

ремонту на 1�му поверсі або у
дворовій системі  приватного
сектору («Паланок», вул. За�
карпатська, Окружну не пропо�
нувати.) Зверт 099�29�60836
або 3�11�89.

Ðîáîòà
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     Продається  “Таврія”

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

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

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

     Продається  б/к етерніт
для покрівлі дахів — 150 кв.м.
Зверт 0954229962.

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

з  05.02.2018 р.  по  11.02.2018 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.

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

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.

ПОТРИБНІ НА РОБОТУ
 бармени, повар

 (0955504645)

ОФІЦІЙНА РОБОТА ДЛЯ ВОДІЇВ
ТДВ «Мукачівське АТП 12106» запрошує на ро�

боту водіїв категорії Д,Е для перевезення паса�
жирів в приміському та міжміському сполученні.

Оплата погодинна.
За додатковою інформацією звертатись за
адресою м. Мукачево, в. Індустріальна, 1,

Тел. 0503178453

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

 та водіїв з власним автотранспортом (на роботу
таксистами).  Тел.:099�6648085.
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Сало є традиційним
продуктом не лише в Ук�
раїні, а й у Білорусі, Росії,
Польщі, Чехії, Словаччині,
Угорщині, Прибалтиці.
Проте найбільшими ша�
нувальниками сала у ве�
ликій кількості жартів,
анекдотів та фольклорних
історій виступають саме
українці.

У ЄВРОПЕЙСЬКИХ СЕЛЯН у
період раннього Середньовіччя
сало нерідко становило основу
харчування. Це пов’язано з тим,
що європейські території час0
то зазнавали нападів мусуль0
манських воїнів, турків і татар,
які забирали у населення всіх
тварин, крім свиней, оскільки
іслам забороняє мусульманам
вживати свинину.

Середньовічні ченці говори0
ли, що «сало і свиня так само
пов’язані одне з одним, як ви0
ноградна лоза і вино». Сало не
лише їли, а ще й робили з нього
свічки. При свічках ченці пере0
писували книги – так у темряві
середньовіччя сало допомогло
передати нам світло культури.
Згадка про сапо й фіксація цьо0
го слова міститься у вірменсь0
кому манускрипті VII століття
«Опис хозарської трапези». Та0
кож вважають, що Колумб зміг
дістатися Америки завдяки
тому, що серед припасів у ньо0
го було багато окостів і сала, яке
можезберігатися до півроку.

Українці здавна віддавали пе0
ревагу салу, навіть не підозрю0
ючи, що воно містить чимало
корисних речовин, необхідних
людському організму. І, насам0
перед, – арахідонову кислоту,
яка належить до цінних не0наси0

Погладшати можна лише від великої кількості  з’їденого сала

ÇÀÕÈÙÀª ÑÓÄÈÍÈ ² ÏÎË²ÏØÓª ÏÎÒÅÍÖ²Þ

чених жирів і бере
участь в утворенні
багатьох гормонів,
а отже, в холесте0
риновому обміні,
побудові клітинних
мембран, допома0
гає роботі серце0
вого м’яза й знижує
рівень холестерину.
Навіть масло за
своєю біологічною
властивістю та вмістом жирних
кислот поступається салу. Зав0
дяки вітаміну Р і лецитину, які є в
салі, відбувається захист судин,
профілактика атеросклерозу, а
селен запобігає появі ракових
клітин і сприяє підвищенню по0
тенції. Необхідно знати, що сало
є жовчогінним засобом. Його
дія на печінку як жовчогінне
ефективніша, ніж дія оливкової
олії. Однак зловживати улюбле0
ним продуктом не варто: по0
треба людини в жирі на добу – 1
г на 1 кг ваги. А ось у старому
салі (жовтого кольору) можуть
міститися навіть канцерогени.

Щоб не захворіти на грип, ме0
дики радять перетирати сало з
імбиром, корицею і гвоздикою.
Для оздоровчого ефекту слід
вживати близько 4 чайних ло0
жок сала.

Найкорисніше сало – просто
солоне, з часником чи перцем.
Добре і копчене, але тільки «до0
машнім способом», з димком.
На м’ясокомбінатах сало, гру0
динку та інші свинячі принади
“коптять” у рідині, і властивості
продукту міняються не на кра0
ще.

Гладшають не від сапа, а від
його кількості! Якщо ви ведете
звичайний сидячий або близь0
ко того спосіб життя, вам нале0
жить 10030 г сала на день. Якщо
вже страждаєте від ожиріння і

вам запропонована низькока0
лорійна дієта – не більше 10 г
на день.

Сало не дозволяє швидко
сп’яніти. Воно обволікає шлунок
і не дає напою з градусами
всмоктатися. Спиртне ж допо0
магає швидше перетравити
жир і розкласти його на компо0
ненти.

В українській кухні сало за ча0
стотою ужитку можна порівня0
ти з такими відомими націо0
нальними стравами, як борщ,
вареники, голубці, галушки.
Сало є неповторною закускою
в тому сенсі, що більшість на0
родів вживає його переважно у
вигляді смальцю, а українці
їдять його шматками, часто з
хлібом, часником та солоними
овочами.

Відомий в Україні «співаю0
чий» ректор Михайло По0
плавський прославляє сало в
однойменній пісні, а у Львові
відкрито музей0ресторан
«Сало», де, крім сала в шоко0
ладі, пропонують десерт «Губи
Монро», який складається на
70% з морозива, на 30% зі
сала, подають його з фрукто0
вим салатом і солодким топін0
гом. Туристи із зарубіжжя час0
то замовляють намазку із замо0
роженого сала у вигляді голови
Елвіса або грудей Венери.

Робоча нарада
з питань прове0
дення ідентифі0
кації та реєст0
рації великої ро0
гатої худоби
(ВРХ) продовжи0
ла свою роботу у
М у к а ч і в с ь к і й
РДА. Головував на
засіданні перший
заступник голови
Мукачівської РДА
Андрій Данканич.

Нарада відбулася за
участі: начальника управлі0
ння агропромислового роз0
витку Іллі Йовбака, началь0
ника Управління Держпрод0
споживслужби в Мукачівсь0
кому районі Василя Туря�
ниці, начальник Мукачівсь0
кої районної державної
лікарні ветеринарної меди0
цини Михайла Молнара,
керівників дільниць ветери0
нарної лікарні.

Також у нараді взяв участь
керівник Закарпатської філії
ДП «Агентство з ідентифі0
кації та реєстрації тварин»
Юрій Бубряк.

Учасники наради обгово0
рили алгоритм дій всіх служб
щодо здійснення ідентифі0
кації та реєстрації великої
рогатої худоби, так як це
безперервний процес, адже
громадяни продають та ку0
пують тварин, враховуються
випадки падежу й народжу0
ваності тварин, їх пере0
міщення.

Зазначимо, організаційні
і   правові   засади ідентиф0
ікації та реєстрації тварин
визначено у Законі України
«Про ідентифікацію та реє0
страцію тварин».

Відповідно до Закону,
ідентифікація   0   процес
ототожнення   тварини  шля0
хом  присвоєння їй іденти0
фікаційного номера з вико0
ристанням візуальних,
електронних  та  змішаних
засобів  залежно  від  виду
тварини  з подальшим вне0
сенням ідентифікаційного

Ðîáîòà ç ³äåíòèô³êàö³¿ ÂÐÕ
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номера до Єдиного держав0
ного реєстру тварин.

Наразі вирішено посилити
роз’яснювальну роботу з
громадянами та, за сприян0
ня органів місцевого само0
врядування, провести звірку
чисельності ВРХ й реєстра0
ційних даних.

Законом України «Про іден0
тифікацію та реєстрацію
тварин» передбачена ком0
пенсація витрат на оплату
послуг з ідентифікації та реє0
страції тварин фізичним осо0
бам 0 власникам цих тварин.

Порядок використання
коштів, передбачених у Дер0
жавному  бюджеті  України на
фінансування системи іден0
тифікації та  реєстрації тва0
рин і на відшкодування вит0
рат на оплату послуг з іден0
тифікації та реєстрації тва0
рин фізичним особам 0 влас0
никам цих тварин, встанов0
люється Кабінетом Міністрів
України, 0 йдеться у Законі.

Про порядок застосуван0
ня цих норм  Управлінням аг0
ропромислового розвитку
Мукачівської РДА буде по0
відомлено додатково.

З питань проведення влас0
никами тварин (фізичними
особами) ідентифікації та
реєстрації тварин звертати0
ся до  Закарпатської філії
ДП «Агентство з ідентифі0
кації та реєстрації тварин»
за адресою: м. Мукачево,
вул.. Миру, 19, тел.: (03131)
3078019, та до дільничних
лікарів ветеринарної меди0
цини.

У багатьох сім’ях
часто постає питан�
ня: як діти мають
звертатися до
батьків – на “ти” чи на
“ви”? Одні перекону�
ють: якщо діти “тика�
ють” батькам, то це
зближує сім’ю, сти�
рає бар’єри і загалом
покращує стосунки
між поколіннями.
Інші їм заперечують:
це – вияв неповаги до
мами й тата.

– Чи може форма
звертання вплинути на
стосунки у сім’ї?

“Звертання на “ви” –
це, насамперед, куль0
турна особливість, –
каже Світлана Прядун,
психологиня, психоте0
рапевтка, членкиня
правління Асоціації пси0

Чи впливає форма звертання на стосунки
між батьками й дітьми, з’ясовуємо у психолога

Ти мені не тикай

хологів України. – Досі
так прийнято звертатися
до батьків на заході та в
центрі України. “Ви” – це
вияв поваги, шани до
старшого покоління.
Зазвичай така форма
звертання передається
з покоління у покоління.

–  Але чи не створює
вона зайвої дистанції
між найріднішими
людьми?

– Якщо дитина каже
мамі й татові “ви”, але
при цьому в сім’ї теплі
стосунки, батьки цікав0
ляться справами дити0
ни, її переживаннями,
інтересами, поглядами,
то форма звертання
відходить на другий
план. Головне – чи дот0
римуються у сім’ї прин0
ципів поваги й любові. Бо
якщо дитина каже “ви”,
але переступає межу,
ображає батьків, то про

яку шану може йтися?
Важлива й інтонація, з
якою ми вимовляємо це
слово. “Ви” теж можна
сказати з ненавистю.

Так само, звертання
на “ти” не завжди озна0
чає, що між батьками й
дітьми близькість у сто0
сунках. Якщо дитині доз0
воляють говорити “ти”,
але поводяться з нею
так, ніби вона їм жити
заважає, або ж мало часу
приділяють, не цікав0
ляться її внутрішнім
світом – звертання не
допоможе подолати
відчуження, об0
діленість.

– Дехто до батьків не
про-сто “тикає”, а й
звертається на ім’я, не
вживаючи слів “мама”
і “тато”. Як це сприй�
мається?

– У деяких країнах не
прийнято звертатися до

Полезно ли плакать?
Вы замечали, что после плача вам становится психологически

легче? Почему это происходит? Ученые, занимающиеся изуче0
нием проблемы плача, обнаружили, что слезная жидкость со0
держит некоторое количество стрессовых гормонов. А значит, во
время плача мы избавляемся от стресса и снимаем напряже0
ние. Отсюда и ощущение облегчения и успокоения. Это подтвер0
дили и эксперты из университета в Бристоле. Специалисты вы0
яснили, что слезы положительно сказываются

на самочувствии человека. А если его при этом еще кто0ни0
будь утешает, то эффект оказывается еще более целительным.
Как отмечают ученые, успокаивающий эффект зависит не только
от ситуации,которая вызвала желание поплакать, но и от того, в
какое время суток это случилось и где именно это произошло. Во
время плача вырабатываются такие вещества, как энкефали0ны
и эндорфины. Они считаются природными анестетиками, так
как имеют способность предотвращать поступление в мозг бо0
левых сигналов. Слезы помогают снять напряжение, которое ис0
пытывает человек при стрессе. Плач обеспечивает эмоциональ0
ный выброс переполняющих чувств и выражает переживания,
которые трудно передать словами.

Так что в выражении «Поплачь – легче станет» действительно
есть рациональное зерно.         “ФАКТИ”

батьків на “ви”. Скажімо,
у США діти часто зверта0
ються до матері й бать0
ка на ім’я. Але таке пан0
ібратство не завжди на
користь.

Тепер часто чуємо: “У
мене мама – найкра0
щий друг”. Це помилка.
Ролі матері й батька –
це не ролі друзів, вони
набагато ширші. Друг –
це той, хто перебуває з
тобою на одному рівні,
батьки не можуть собі
цього дозволити. Вони
мають бути авторитет0
ними наставниками для
дитини. Мама може
щось підказати, десь
обмежити, бо розуміє,
що це небезпечно. А
батьки, які є просто дру0
зями, – вже батьки не у
повному розумінні цього
слова.

Юлія СКОРИК

Шановні абоненти
ПП "ТУР�МЕДІА"

Повідомляємо про вартість телекомунікац�
ійних послуг ПП "ТУР�МЕДІА" з лютого 2018
року � 65 грн. Пільгова ціна 35грн.

З повагою, адміністрація   ПП "ТУР�МЕДІА"
тел.для довідок 5�20�22 моб.0976613384
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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
13.15 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ ãðè 2018 ã.  Ã ³ðñüêîëèæíèé
ñïîðò. Äàóíõ³ëë. Æ³íêè ( ô³íàë
).  14.00 XXII I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé, ÷îëîâ³êè (÷âåðòüô³íàë 4).
16.30, 21.30 Ñòóä³ÿ çèìîâèõ
³ãîð. 17.05 XXII I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé, ÷îëîâ³êè ( ÷âåðòüô³íàë 3).
19.30 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Ôð³ñòàë. Ñê³-êðîñ,
÷îëîâ³êè (ô³íàë). 21.00 Íîâè-
íè. 23.00 XXII I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ô³ãóð-
íå êàòàííÿ. Æ³íêè. Êîðîòêà
ïðîãðàìà. 2.00 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Áîá-
ñëåé. Ô³íàëè. 3.10 XXIII Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ã ³ðñüêîëèæíèé ñïîðò.  Ñëà-
ëîì. ×îëîâ³êè (çà¿çä1). 4.30
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. ßñêðàâ³ ìîìåíòè çèìî-
âèõ ³ãîð.  5.00 XXII I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé. Æ³íêè ( ìàò÷ çà áðîíçó)

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 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó".
13.00, 21.00 Ìåëîäðàìà "Çà
òðè äí³  äî êîõàííÿ".  14.00,
15.00 Ìåëîäðàìà "Øêîëà".
16.00 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå
êîõàþ".  17.10 Ìåëîäðàìà
"Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.30,
5.05 "Ñåêðåòí³  ìàòåð³àëè".
22.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
23.35, 0.25, 1.50 Äðàìà "Ñó-
ðîãàò"

IÍÒÅÐ
6.10, 22.35 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì". 10.15, 12.25, 20.40
Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³". 12.50
Õ/ô "Ï³÷êè-ëàâî÷êè". 14.50,
15.45, 16.45, 3.20 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.15, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 0.25 Ò/
ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
2.55 "Ñêåïòèê 2".  4.50 "Top
Shop"

ICTV
5.35, 9.55 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
10.55 Àíòèçîìá³. 11.50, 13.15
Õ/ô "Ä³ì âåëèêî¿  ìàòóñ³ -3:
ßêèé áàòüêî,  òàêèé ñèí"
(16+) .  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.30, 22.35 "Íà òðüîõ".
15.05,  16.15 Ò/ñ  "Âîëîäè-
ìèðñüêà,  15"  (16+) .  17.40,
21.30 Ò/ñ "Ïîãàíèé õîðîøèé
êîï" (16+). 18.45, 21.10 Ôàê-
òè. Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.45 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð
³ç  íåòð ³â"  (16+) .  1 .50 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö ³ÿ .
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.15 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
6.25 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 7.20
"ÌàñòåðØåô - 5". 11.15 "Õàòà
íà òàòà". 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".
0.10 "Îäèí çà âñ³õ". 1.45
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

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

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.50, 2.25 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20, 3.20 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 ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà ×åìï³îí³â
ÓªÔÀ "Øàõòàð" - "Ðîìà". 0.10
Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.55 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 7.15, 8.15 Ì/ñ
"Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ Øòàíè".
7.45, 8.45 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã- Ôó:
Ëåãåíäè êðóòîñò³". 9.45 Õ/ô

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 19  ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ.
Òàíöþâàëüí³  ïàðè. Êâàë³ô³-
êàö ³ÿ .  6 .40  XX I I I  Çèìîâ ³
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè 2018 ã.  Õî-
êåé. Æ³íêè (1 ï³âô³íàë ). 9.10
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018  ã.  Ñíîóáîðä .  Á ³ ã  åéð .
æ ³íêè  ( êâàë ³ô ³ ê àö ³ÿ ) .  11 .40
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã.  Ôð³ñòàéë.  Õàôïàéï.
Æ³íêè (êâàë ³ô³êàö ³ÿ) .  12 .55
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò.
Êîìàíäà + ÷îëîâ³êè (ô³íàë).
15 .00  XX I I I  Çèìîâ ³
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè 2018 ã.  Õî-
êåé .  Æ ³íêè  (2  ï ³ âô ³íàë) .
16.30, 21.30 Ñòóä³ÿ çèìîâèõ
³ ãîð .  17 .05  XX I I I  Çèìîâ ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Áîá-
ñëåé .  Äâ ³éêè .  ×îëîâ ³ êè
(ô³íàë) .  19.30 XXI I I  Çèìîâ³
Îë ³ìï ³éñüê ³  ³ ã ðè  2018  ã.
Ñòðèáêè ç òðàìïë³íà. ×îëî-
â³êè ( êîìàíäà). 21.00 Íîâè-
íè .  23 .00  XX I I I  Çèìîâ ³
Îë ³ìï ³éñüê ³  ³ ã ðè  2018  ã.
Ô ³ ãóðíå  êàòàííÿ .  Íàéêðàù³
âèñòóïè .  0 .00  Ä /ô "Âñå
ïàëàº". 1.25 Ä/ô "Àëüìàíàõ.
Ñâîáîäà.  Ã ³äí ³ñòü .  Áðàòåð-
ñòâî " .  2 .45  Ä /ô "Ìàéäàí" .
5 .00  Ä/ô "Íåáî ïàäàº.  Òðè
ì³ñÿö³ ç æèòòÿ Óñòèìà Ãîëîä-
íþêà"

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, 5.20
ÒÑÍ. 9.30, 10.45 "×îòèðè âå-
ñ ³ëëÿ" .  11.50,  12.20,  13.25
"Ì³íÿþ æ³íêó". 15.00 Ìåëîä-
ðàìà "Øêîëà". 16.00 Êîìåä³ÿ
"ß çíîâó òåáå êîõàþ". 17.10
Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åííå êî-
õàííÿ". 20.30, 5.00 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè".  21.00 Ìåëîäðà-
ìà "Çà òðè äí³ äî êîõàííÿ".
22.00 "Ãðîø³  2018" .  23.15,
0.25 Õ/ô "Ò ³í ³  çàáóòèõ
ïðåäê³â". 1.25 "Çèìà, ùî íàñ
çì³íèëà" -"-  Íåáåñíà ñîòíÿ.
Ìåæèã³ð`ÿ. Àâòîìàéäàí"

IÍÒÅÐ
6.10, 22.35 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì".  10.00, 12.25 Õ/ô
"Äâà ²âàíè". 14.10 Õ/ô "Øóêàþ
ëþäèíó". 16.05 "×åêàé ìåíå".
18.00, 19.00, 4.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.20, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 20.40
Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³". 0.25
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
3.00 "Ñêåïòèê 2". 3.25 "Ðå÷-
äîê". 4.50 "Top Shop"

 ICTV
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè.  10.10 Àíòèçîìá³.  11.05,
13.15 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàé-
äæåñò.  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.55, 16.15 Õ/ô "Ä³ì
âåëèêî¿ ìàòóñ³-3: ßêèé áàòü-
êî, òàêèé ñèí" (16+). 16.35 Õ/
ô "Äæåê Ðàéàí: Òåîð³ÿ õàîñó"
(16+) .  18.45,  21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà. 21.30 Ò/ñ "Ïîãàíèé õîðî-
øèé êîï" (16+). 22.30 Ñâîáî-
äà ñëîâà. 0.50 Õ/ô "Ï³ä ïðè-
ö³ëîì" (16+). 2.40 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
4.15 Ñêàðá íàö³¿. 4.25 Åâðè-
êà! .  4 .30 Ôàêòè.  4 .50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.10
Õ/ô "Òè - ìåí³, ÿ - òîá³". 11.00
"Õàòà íà òàòà".  15.25
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì".  17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè".  18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
19.55, 22.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 23.45 "Îäèí çà
âñ³õ". 3.05 "Íàéêðàùå íà ÒÁ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.20 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.20, 3.50 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.20 Ò/ñ "Ñåñòðà ó ñïàäîê"
1, 2 ñ.. 15.30 Ò/ñ "Ñåñòðà ó ñïà-
äîê". 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³-
íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Õ/ô
"Êóðêà". 23.30 Õ/ô "Õðîí³êè
Ð³ää³êà" (16+). 1.50 Òåëåìàãà-
çèí. 3.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 4.45
"Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2"
(16+).

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Éî-
ñèï: Âîëîäàð ñí³â". 11.00 Ò/ñ

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ÇÎØ
¹16 âèñëîâëþº ùèðå ñï³â÷óòòÿ ²ËÎÂ²É Îëåí³
Âÿ÷åñëàâ³âí³  òà Âàñèëþ Àäàìîâè÷ó ç ïðèâî-
äó âàæêî¿ âòðàòè —

ñìåðò³  ìàòåð³.
Ðîçä³ëÿºìî á³ëü âòðàòè ³ áàæàºìî â³÷íîãî ïî-

êîþ ³ ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ ïîê³éíî¿

ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.55
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 10.55 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 11.15 Àíòèçîìá³.
12.00 Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ.
12.30, 13.15 Õ/ô "Ï³ä ïðè-
ö³ëîì" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 15.00, 16.15 Ò/ñ "Âî-
ëîäèìèðñüêà, 15" (16+). 17.40,
21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õîðîøèé
êîï" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.30 Õ/ô "Çàêîíîñëóõ-
íÿíèé ãðîìàäÿíèí" (16+). 0.35
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.50 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+)

ÑÒÁ
5.50 Õ/ô "Ñïîêóòà". 7.40 Õ/ô
"Åê³ïàæ". 10.10 "ÌàñòåðØåô -
5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 19.55 "Íàðå÷åíà äëÿ òàòà".
22.40 "Îäèí çà âñ³õ". 0.00 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ"

  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, 4.00
"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 Õ/ô
"Êîëè ìåíå ïîëþáèø òè" (12+).
23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí.
2.50 Çîðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê ³âêà.  6 .30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9 .30 Õ/ô
"Ø³ñòü ëåáåä³â" .  11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 13.30 Õ/
ô "Ëåãåíäà Ëîíãâóäà". 16.00
Õ/ô "Îñëÿ÷à øêóðà". 17.15 Õ/
ô "Ñõ³ä òåìðÿâè" (16+). 19.00
Ì/ô "Ðîäèíà Êðóäñ". 20.45 Õ/
ô "Äåíü, êîëè Çåìëÿ çóïèíè-
ëàñü". 22.30 Ùîäåííèêè Òåì-
íîãî. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00
17+. 1.30 ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà.  3 .20 Â³òàëüêà.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.

 «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, 2.00 Çîíà íî÷³. 3.45 Àá-
çàö. 5.40 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 8.00 Ò/ñ "Ìåðë³í". 11.40
Õ/ô "Ãîëîñ ìîíñòðà" (12+).
13.50 Õ/ô "Òðè ìåòðè íàä
ð³âíåì íåáà" (16+). 16.20 Õ/ô
"Òðè ìåòðè íàä ð³âíåì íåáà 2.
ß òåáå õî÷ó" (16+). 19.00 Äå-
øåâî ³ ñåðäèòî. 21.00 Àôåðè-
ñòè â ìåðåæàõ. 22.10 Õ/ô "Åê-
ñòðàñåíñè" (18+). 0.10 Õ/ô
"Ñò³ëüíèêîâèé"

ÑÅÐÅÄÀ, 21 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ.
Æ³íêè (êîðîòêà ïðîãðàìà).
7.30 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Õîêåé. ×îëîâ³êè
(1 ÷âåðòüô³íàë).  9.30 XXII I
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Õîêåé, ÷îëîâ³êè (÷âåðòüô³-
íàë 2).  12.00 XXII I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ëèæí³
ãîíêè. Êîìàíäè. Ñïðèíò.

"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 14.00 Â³òàëü-
êà Íîâèé ð³ê. 16.00 Êðà¿íà Ó.
Íîâèé ð³ê. 19.00, 21.00 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Ðÿò-
³âíèêè. 0.00 Õ/ô "Øòîëüíÿ"
(16+). 1.30 Õ/ô "Ãåòüìàíñüê³
êëåéíîäè". 3.00 Ùîäåííèêè
Òåìíîãî. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

«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, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 6.30, 6.50 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 6.49, 8.59
Kids Time. 9.00 Õ/ô "Øèáàé-
ãîëîâà" (16+). 11.00 Õ/ô
"Æ³íêà-ê³øêà" (16+). 13.00 Õ/ô
"Ìîÿ ñóïåðêîëèøíÿ" (16+).
15.00 Õ/ô "ßíãîëè ×àðë³".
17.00 Õ/ô "ßíãîëè ×àðë³: Ïî-
âíèé âïåðåä" (16+). 19.00 Ðåâ-
³çîð. Êðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.20 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.10 Õ/ô "Åëåêòðà"
(16+). 2.05 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 20 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ä/ô "Âî¿íè ìèðó. Ðóñòàì
Õàìðàºâ". 6.25 Ä/ô "ªâðî-
ìàéäàí.  Âîëèíñüêà Ñ³÷" .
7.05, 12.00 Ä/ô "Íåáî ïàäàº.
Òðè ì³ñÿö³ ç æèòòÿ Óñòèìà Ãî-
ëîäíþêà". 8.00 Ä/ô "Ãåðî¿ íå
âìèðàþòü". 9.00, 21.00 Íîâè-
íè. 9.20, 17.35, 18.15, 19.25,
21.30 Ñïåöïðîåêò "Äî Äíÿ
ïàì`ÿò ³  Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòí³". 9.45 Ä/ô "Ìàéäàí".
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.10 XXIII  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Á³àò-
ëîí.  Çì³øàíà åñòàôåòà.
14.40 XXI I I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õî-
êåé. ×îëîâ³êè, ãðóïîâà ñòàä³ÿ.
17.50 Ðàä³î. Äåíü. 18.50 Äî
ñïðàâè. 22.15 XXIII  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè 2018 ã.
Ôð³ñòàéë. Õàôïàéï. ×îëîâ³-
êè. Êâàë³ô³êàö³ÿ. 0.00 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Òàíöþ-
âàëüí³ ïàðè (ô³í). 3.00 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Æ³íêè (
êîðîòêà ïðîãðàìà)

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, 5.20
ÒÑÍ. 9.30, 10.50, 12.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 13.45, 21.00 Ìåëîäðà-
ìà "Çà òðè äí³ äî êîõàííÿ".
14.45, 15.45 Ìåëîäðàìà "Øêî-
ëà". 17.10 Ìåëîäðàìà "Íå-
ñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.30,
5.00 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
22.00 "²íñïåêòîð. Ì³ñòà".
23.35, 0.25 Äðàìà "Â³òåð, ùî
ãîéäàº âåðåñ". 2.20 "Çèìà, ùî
íàñ çì³íèëà" -"- Íåáåñíà ñîò-
íÿ."

IÍÒÅÐ
6.00, 5.55 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 "×àñ áàæàíü". 14.50, 15.45,
16.45, 3.15 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.10,
5.15 "Ïîäðîáèö³" .  0.20 Ò/ñ
"Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3". 2.50
"Ñêåïòèê 2". 4.45 "Top Shop"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Â'ºòíàì". 17.10, 23.10 "Ë³ãà
ñì³õó". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
1.05 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018"

IÍÒÅÐ
6.25 Õ/ô "Êëþ÷³ â³ä íåáà". 8.00
"Âäàëèé ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóº-
ìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³ ðåø-
êà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ.
Àìåðèêà". 12.00 Õ/ô "Øëÿõåò-
íèé âåíåö³àíåöü". 14.15, 20.30
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 21.30 Äîê-
.ïðîåêò "Òîëî÷êî. Ï³äðó÷íèê
³ñòîð³¿". 22.15 Ò/ñ "Ïåðøà
ñïðîáà". 2.05 Õ/ô "Áëàã³ íà-
ì³ðè"

 ICTV
5.20 ²íñàéäåð. 7.05 Ò/ñ "Êîä
Êîñòÿíòèíà" (16+). 9.00 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 11.50, 13.00
"Íà òðüîõ". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.00 Õ/ô "Åêñïàò". 17.00 Õ/ô
"Ãðàâ³òàö³ÿ" (16+). 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô
"Êíèãà ²ëàÿ" (16+). 22.55 Õ/ô
"×îðíèé ÿñòðóá" (16+). 1.25
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
7.00 "Õàòà íà òàòà". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.00 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.15 "Åâðî-
áà÷åííÿ 2018. Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð". 13.55 "ªâðîáà÷åííÿ
2018. Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð.
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 14.55
"Íàðå÷åíà äëÿ òàòà". 16.55,
23.15, 23.35 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 5". 19.00, 20.00,
22.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 "Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.50 Õ/ô "Êóðêà". 10.50
Ò/ñ "Ëàñêàâî ïðîñèìî íà
Êàíàðè" (12+). 14.50 Õ/ô "Êîëè
ìåíå ïîëþáèø òè" (12+). 17.00
Ò/ñ "Í³÷ ï³ñëÿ âèïóñêó" 1, 2 ñ.
(16+). 19.00, 3.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ "Í³÷
ï³ñëÿ âèïóñêó" (16+). 23.00 Ò/ñ
"ªäèíèé ì³é ãð³õ" 5, 7 ñ. (16+).
1.45 Òåëåìàãàçèí. 2.15 Ò/ñ
"ªäèíèé ì³é ãð³õ" (16+). 3.50
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 7.15, 8.15 Ì/ñ
"Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ Øòàíè".
7.45, 8.45 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã- Ôó:
Ëåãåíäè êðóòîñò³". 9.45 Õ/ô
"Ñõ³ä òåìðÿâè" (16+). 11.25 Õ/
ô "Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ". 12.30 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 14.00, 3.15 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 15.00, 21.30 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 17.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 18.00 Õ/ô "Àâà-
òàð". 22.30 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê.
0.00 Õ/ô "Øîêîëàä". 2.15 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 4.05 Â³òàëüêà. 5.15
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.50 Ñòåíäàï-
øîó. 5.39, 7.29 Kids Time. 5.40
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äèòèíñòâ³".
7.30 Õ/ô "ßíãîëè ×àðë³". 9.20
Õ/ô "ßíãîëè ×àðë³: Ïîâíèé
âïåðåä" (16+). 11.20 Õ/ô "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïðèãîäè Àäåëü Áëàí-
ñåê" (16+). 13.20 Õ/ô "Ï'ÿòà
õâèëÿ" (16+). 15.50 Õ/ô "Äèâåð-
ãåíò" (16+). 18.45 Õ/ô "²íñóð-
ãåíò" (16+). 21.00 Õ/ô "Äèâåð-
ãåíò, ÷àñòèíà 3: Â³ääàíà"
(16+). 23.20 Õ/ô "Óãîäà ç äèÿ-
âîëîì" (16+). 1.20 Õ/ô "Çì³¿ íà
áîðò³ ë³òàêà" (16+)

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

Íîâèé Êàíàë
3.05, 2.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.10, 2.50 Çîíà íî÷³. 5.00 Àá-
çàö. 6.50, 8.09 Kids Time. 6.55
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äèòèíñòâ³".
8.10 Ò/ñ "Ìåðë³í". 10.00 Ò/ñ
"Äðóç³". 12.00 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíî-
ñèí - âñå ñêëàäíî" (12+). 16.40
Õ/ô "Êåéò òà Ëåî". 19.00 Ñóïåð-
³íòó¿ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ. 22.00 Õ/ô "Çì³¿ íà áîðò³
ë³òàêà" (16+). 0.00 Õ/ô "Ëîâåöü
ñí³â" (16+)

ÑÓÁÎÒÀ, 24 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Ñíîóáîðä, æ/÷,
ïàðàëåëüíèé ã³ãàíòñüêèé
ñëàëîì. 7.15 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ëèæí³
ãîíêè, 50 êì, ÷îëîâ³êè, ìàñ-
ñòàðò. 9.30 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Êåðë³íã, ÷îëîâ³êè (çîëîòèé
ìàò÷). 13.05 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Êåðë³íã, æ³íêè, ìàò÷ çà áðîíçó.
16.00, 22.10 Ñòóä³ÿ çèìîâèõ
³ãîð. 16.30 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò.
Êîìàíäíèé ïåðñüþò. Ô³íàë.
19.00 Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2018". Ô³íàë.
21.35 Íîâèíè. 22.45
Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð ó÷àñíèêà
â³ä Óêðà¿íè íà Ì³æíàðîäíèé
ï³ñåííèé êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2018". Ô³íàë
(ïðîäîâæåííÿ). 23.55 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ñíîóáîðä. Á³ã åéð.÷îë, ô³íàë.
0.30 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Ã³ðñüêîëèæíèé
ñïîðò. Êîìàíäè. 2.00 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Êåðë³íã, æ³íêè (çîëîòèé ìàò÷).
5.30 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Õîêåé. ×îëîâ³êè
(ìàò÷ çà çîëîòî)

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45 "Æèòòÿ áåç îáìàíó".
11.15 "²íñïåêòîð. Ì³ñòà". 13.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 14.05 "Ãîëîñ
êðà¿íè 8". 16.35, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 23.20
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018". 0.20
"Âå÷³ðí³é êè¿â". 2.05 Äðàìà
"Âîäó ñëîíàì!"

IÍÒÅÐ
6.30 "×åêàé ìåíå". 8.00 "Ïî-
äîðîæ³ â ÷àñ³". 8.30 Õ/ô "Äîò".
10.20, 1.55 Õ/ô "Â çîí³ îñîá-
ëèâî¿ óâàãè". 12.20, 3.30 Õ/ô
"Õ³ä ó â³äïîâ³äü". 14.00 Õ/ô
"Ñâ³é ñåðåä ÷óæèõ, ÷óæèé ñå-
ðåä ñâî¿õ". 16.00 Õ/ô "Îô³öå-
ðè". 18.00, 20.30 Ò/ñ "Áàòüê³-
âñüêèé ³íñòèíêò". 20.00, 5.15
"Ïîäðîáèö³". 22.20 Ò/ñ "Ëþá-
êà".  4.45 "Top Shop".  5.45
Ìóëüòô³ëüì

ICTV
5.25, 4.35 Ñêàðá íàö³¿. 5.35,
4.45 Åâðèêà!. 5.40, 4.55 Ôàê-
òè. 6.00 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
7.35 ß çíÿâ!. 9.39 Äèçåëü-øîó.
10.50 Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëü-
íî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ". 17.00 Õ/ô
"Åêñïàò". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ãðàâ³òà-
ö³ÿ" (16+). 22.00 Õ/ô "Ä³â÷èíà
ç òàòó äðàêîíà" (16+). 0.55 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 2.20 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.05 "Õàòà íà òàòà". 7.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00 "Âñå

"Ïîïåëþøêà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 20.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00,
22.00 Ðÿò³âíèêè. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 17.30 Ì/ô "Ðîäèíà
Êðóäñ". 19.00 4 âåñ³ëëÿ. 21.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
23.00 Êðà¿íà Ó. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 17+. 1.30 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.15 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.35,  6.50 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 6.49, 8.09
Kids Time. 8.10 Ò/ñ "Ìåðë³í".
10.00 Ò/ñ "Äðóç³". 11.50 Õ/ô
"Ñ³äí³ Óàéò" (12+). 14.00 Ò/ñ
"Ñòàòóñ â³äíîñèí - âñå ñêëàä-
íî" (12+). 16.40 Õ/ô "Ìåòîä
Õ³ò÷à". 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 20.50 Àôåðèñòè â
ìåðåæàõ. 21.50 Õ/ô "Çíàìåí-
íÿ" (16+). 0.10 Õ/ô "Åêñòðà-
ñåíñè" (18+). 2.10 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 22 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 8.45 XXII I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³  ³ ãðè 2018 ã.
Ã ³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñëà-
ëîì. ×îëîâ³êè. Ô³íàë 1 ÷.. 9.30
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã.  Ëèæíå äâîáîðñòâî,
÷îëîâ³êè,  ñòðèáêè (  ô³íàë).
10.20 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ ãðè 2018 ã.  Ã ³ðñüêîëèæíèé
ñïîðò. Ñëàëîì, ÷îëîâ³êè
(ô³íàë) 2 ÷.. 12.10 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ëèæ-
íå äâîáîðñòâî. ×îëîâ³êè. Ãîí-
êà (ô³íàë). 13.05 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Á³àò-
ëîí. Åñòàôåòà æ³íêè 4*6êì.
14.45 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Õîêåé. Æ³íêè (ìàò÷
çà çîëîòî). 17.00, 21.30 Ñòó-
ä³ÿ çèìîâèõ ³ãîð. 17.30 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Øîðò-òðåê, ÷îë. 10ò, æ.5ò,
åñòàôåòà (ô³íàë). 20.15 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò, ñëà-
ëîì, ô³íàë 2 ÷.. 21.00 Íîâè-
íè. 23.00 XXII I  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.  Õî-
êåé. Æ³íêè (ìàò÷ çà áðîíçó).
1.30 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Ëèæíå äâîáîðñòâî
(ñòðèáêè òà ãîíêà). 3.00 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Æ³íêè (äî-
â³ëüíà ïðîãðàìà)

     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, 0.15, 5.20 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó". 13.00,
21.00 Ìåëîäðàìà "Çà òðè äí³
äî êîõàííÿ". 14.00, 15.00 Ìå-
ëîäðàìà "Øêîëà". 16.00 Êîìå-
ä³ÿ "ß çíîâó òåáå êîõàþ". 17.10
Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åííå êî-
õàííÿ". 20.30, 4.55 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 22.00 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 13". 23.00, 0.25 "Ïðàâî íà âëà-
äó 2018". 0.45 Äðàìà "Ìàðãà-
ðåò"

IÍÒÅÐ
6.00, 5.55 Ìóëüòô³ëüì. 6.10,
22.35 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-
îí³äîì Êàíåâñüêèì".  7 .00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì". 10.15, 12.25, 20.40
Ò/ñ  "Çàïèòàéòå â îñåí³ " .
12.50 Õ/ô "Êëþ÷ áåç ïðàâà
ïåðåäà÷³". 14.50, 15.45, 16.45,
3.15 "Ðå÷äîê".  18.00,  19.00,

áóäå ñìà÷íî!". 10.05, 23.30 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 11.15 Õ/ô "Îäðóæèòè íå-
ìîæíà ïîìèëóâàòè". 15.30 "Ìà-
ñòåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñê-
íèé". 19.00 "Åâðîáà÷åííÿ
2018. Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð".
21.25 "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ". 22.35 ªâðîáà÷åííÿ
2018 ã. Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð.
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ. 0.30
"Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ"

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

ãîäí³. 7.15, 4.45 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Â³òåð â îáëè÷-
÷ÿ" (16+). 13.00 Ò/ñ "Âîðîæ-
êà" 1, 2 ñ.. 15.20 Ò/ñ "Âîðîæ-
êà". 17.15 Ò/ñ "Ëàñêàâî ïðî-
ñèìî íà Êàíàðè" 1, 2 ñ. (12+).
19.40 Ò/ñ "Ëàñêàâî ïðîñèìî íà
Êàíàðè" (12+). 22.00 Ò/ñ
"ªäèíèé ì³é ãð³õ" 1, 4 ñ.
(16+). 2.00 Òåëåìàãàçèí. 3.10
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 7.15, 8.15 Ì/ñ
"Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ Øòàíè".
7.45, 8.45 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã-
Ôó: Ëåãåíäè êðóòîñò³". 9.45
Ì/ô "Êðèøòàëèê ³  ï³íãâ³í".
11.10 Õ/ô "Ïîïåëþøêà" .
12.30 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00, 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.  15.00,
21.30 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
17.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 18.00 Õ/ô "Äåíü, êîëè
Çåìëÿ çóïèíèëàñü". 20.00 Õ/
ô "Íÿíü" (16+). 22.30 Êðà¿íà
Ó. Íîâèé ð³ê. 0.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 1.00 17+. 1.30 ÁàðÄàê.
3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.40 Çîíà íî÷³. 5.14, 6.39
Kids Time. 5.15 Ì/ñ "Ëóíòèê ³
éîãî äðóç³". 6.40 Ðåâ³çîð. Êðàì-
íèö³. 8.30 Òàºìíèé àãåíò.
10.00 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 12.00 Õ/ô "ßê ïîçáóòèñÿ
õëîïöÿ çà 10 äí³â" (16+). 14.10
Õ/ô "Ìåòîä Õ³ò÷à". 16.40 Õ/ô
"Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè Àäåëü
Áëàíñåê" (16+). 18.50 Õ/ô "Ï'ÿ-
òà õâèëÿ" (16+). 21.00 Õ/ô "Äè-
âåðãåíò" (16+). 23.50 Õ/ô "Âîâ-
êè" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 25 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Õîêåé. ×îëîâ³êè
(ìàò÷ çà çîëîòî). 8.00, 4.40
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ëèæí³ ãîíêè, 30 êì,
æ³íêè, ìàñ-ñòàðò. 10.15 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Áîáñëåé. ×îëîâ³êè (÷åòâ³ð-
êè, ô³íàëè). 12.15 XXIII Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
ßñêðàâ³ ìîìåíòè ³ãîð. 13.00
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. ÖÅÐÅÌÎÍ²ß ÇÀÊÐÈÒ-
Òß. 15.35, 21.30 Ñòóä³ÿ çèìî-
âèõ ³ãîð. 17.35 Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè
íà Ì³æíàðîäíèé ï ³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2018".
Ô³íàë. 21.00 Íîâèíè. 23.30
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Ãàëà-
øîó. 1.05 UA:ÏÅÐØÈÉ. ÑÓ-
ÏÓÒÍÈÊ (1.09 - 6.27). 1.10
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êåðë³íã, æ³íêè, çîëî-
òèé ìàò÷

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05, 2.05 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.05 "Ãðî-
ìàäà íà ì³ëüéîí". 11.10,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:

Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Êîìá³-
íàö³ÿ. Ô³íàë. 8.10 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ñíîó-
áîðä, á³ãåéð. Æ³íêè ( ô³íàë ).
9.30 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Õîêåé. ×îëîâ³êè
(ï³âô³íàë 1). 12.00 XXIII Çè-
ìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
Ôð³ñòàéë. Êðîñ. Æ³íêè (
ô³íàë). 13.05 XXIII  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Á³àò-
ëîí. Åñòàôåòà ÷îëîâ³êè
4*7.5êì. 14.45 XXIII  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Õîêåé,
÷îëîâ³êè ( ï³âô³íàë 2). 16.30,
21.30 Ñòóä³ÿ çèìîâèõ ³ãîð.
17.05 XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã.  Êîâçàíÿðñüêèé
ñïîðò. 1000 ì, ÷îëîâ³êè. 18.30
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êåðë³íã. ×îëîâ³êè (ìàò÷
çà áðîíçó). 21.00 Íîâèíè. 1.30
XXIII Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Á³àòëîí, ÷îëîâ³êè, åñ-
òàôåòà 4õ7, 5 êì. 3.00 XXIII
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Áîáñëåé, ñàíè, ÷åòâ³ðêè, 1,
2 çà¿çäè. 5.00 XXIII  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ñíîó-
áîðä, æ/÷, ïàðàëåëüíèé ã³ãàí-
òñüêèé ñëàëîì.

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
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55, 12.20
"Ì³íÿþ æ³íêó". 13.00 Ìåëîäðà-
ìà "Çà òðè äí³ äî êîõàííÿ".
14.00, 15.00 Ìåëîäðàìà "Øêî-
ëà". 16.00 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó
òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ".
20.15, 22.25 "Ë³ãà ñì³õó". 0.20
Äðàìà "Âîäó ñëîíàì!". 2.30
Äðàìà "Ñóðîãàò"

IÍÒÅÐ
6.10 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-

îí³äîì 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 Ò/ñ "Çà-
ïèòàéòå â îñåí³". 13.00 Õ/ô
"Âèéòè çàì³æ çà êàï³òàíà".
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 3.05 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 22.00 Õ/ô "Ñâ³é
ñåðåä ÷óæèõ, ÷óæèé ñåðåä
ñâî¿õ". 0.00 Õ/ô "Ãàéâîðîíí".
1.50 Õ/ô "Ìè æèëè ïî ñóñ³ä-
ñòâó". 4.45 "Top Shop". 5.15
Ì/ô "Ìàóãë³"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.05, 20.20 Àíòè-
çîìá³. 12.10, 13.15 Õ/ô "Ãðà â
³ì³òàö³þ" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.55 "Íà òðüîõ".
15.05, 16.15 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.40 Ò/ñ
"Ïîãàíèé õîðîøèé êîï" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
21.25 Äèçåëü-øîó. 0.05 Êîì³ê
íà ì³ëüéîí. Íàéêðàùå. 1.00
Ôàêòè. 1.20 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.30
Áåç ãàëüì

ÑÒÁ
6.55 Õ/ô "Ñïîêóòà". 8.45 Õ/ô "Øâèä-
êà äîïîìîãà". 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55, 22.40 Õ/ô
"Îäðóæèòè íåìîæíà ïîìèëóâàòè"

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, 4.00 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 "Â³òåð â
îáëè÷÷ÿ" 1, 2 ñ. (16+). 23.20
Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ "Â³òåð â
îáëè÷÷ÿ" (16+). 1.50 Òåëåìà-
ãàçèí. 2.20 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 7.15, 8.15 Ì/ñ
"Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ Øòàíè".
7.45, 8.45 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã- Ôó:
Ëåãåíäè êðóòîñò³".  9.45 Õ/ô
"Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
20.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00, 19.00 4 âåñ³ëëÿ. 14.00
Ðÿò³âíèêè. 15.00, 3.20 Â³òàëü-
êà. 16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 18.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Õ/ô
"Àâàòàð". 0.00 Õ/ô "Íÿíü"
(16+). 1.30 ÁàðÄàê. 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêèíàì" (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-

4.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 2.10, 5.15 "Ïîä-
ðîáèö³" .  0 .25 Ò/ñ  "Äîÿðêà ç
Õàöàïåò ³âêè 3" .  2 .50 "Ñêåï-
òèê 2". 4.45 "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. 11.10 Àíòè-
çîìá³. 12.10, 13.15 Õ/ô
"Ì³ëüéîíåð ³ç íåòð³â" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.05, 16.15 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.40,
21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õîðîøèé
êîï" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.30
"Íà òðüîõ". 23.40 Õ/ô "Ãðà â
³ì³òàö³þ" (16+). 1.45 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 3.05 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+)

ÑÒÁ
7.05 "ÌàñòåðØåô - 5". 12.05
"Õàòà íà òàòà". 15.25
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
19.55, 22.40, 23.00 "ß ñîðîì-
ëþñü 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, 23.00, 3.20 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà.  11.20, 4.00 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
Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè ÓªÔÀ
"Äèíàìî" -  "ÀÅÊ".  22.00 Ò/ñ
"Âîðîæêà" 1 ñ.. 23.20 Êîíòðî-
ëåð. 0.00 Ò/ñ "Âîðîæêà" 2, 3
ñ.. 2.00 Òåëåìàãàçèí. 2.30 Ò/
ñ "Âîðîæêà"

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 7.15, 8.15 Ì/ñ
"Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ Øòàíè".
7.45, 8.45 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã- Ôó:
Ëåãåíäè êðóòîñò³" .  9.45 Õ/ô
"Á³ëîñí³æêà".  11.00 Ò/ñ "Óñ ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 20.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00,
19.00 4 âåñ³ëëÿ. 14.00, 22.00
Ðÿò³âíèêè. 15.00, 3.20 Â³òàëü-
êà.  16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
17.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
1.00 17+. 1.30 ÁàðÄàê.  5.40
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 3.50 Àáçàö.
5.40, 7.00 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â
äèòèíñòâ³" .  6.55,  8.10 Kids
Time. 8.15 Ò/ñ "Ìåðë³í". 10.20
Ò/ñ "Äðóç³". 12.00 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
16.45 Õ/ô "ßê ïîçáóòèñÿ õëîï-
öÿ çà 10 äí³â" (16+). 19.00 Õòî
çâåðõó. 21.00 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ. 22.10 Õ/ô "Ëîâåöü
ñí³â" (16+). 0.40 Õ/ô "Çíàìåí-
íÿ" (16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 23 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 23.00 XXIII  Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Ô³ãóð-
íå êàòàííÿ. Æ³íêè (äîâ³ëüíà
ïðîãðàìà). 7.10 XXIII Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã.
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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 – 25
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 13
     äiâ÷àòîê – 12
     îäðóæèëîñÿ –

7 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 17 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ
ççççç  19.02. 19.02. 19.02. 19.02. 19.02.2 02 02 02 02 0 1818181818 ð . ð . ð . ð . ð .

ïî 25.02.2018 ð.ïî 25.02.2018 ð.ïî 25.02.2018 ð.ïî 25.02.2018 ð.ïî 25.02.2018 ð.

ÈÈÈÈÈ

19.02.2018 –  25.02.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ õî÷ó ïîäÿêóâàòè ì³ñüêîìó
ãîëîâ³ Áàëîç³ À.Â., çà íàäàíó äîïîìîãó ìàëîçà-
áåçïå÷åíèì ëþäÿì ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìíèõ
ïèòàíü. Òàêîæ âèñëîâëþþ ñëîâà ïîäÿêè çàñ-
òóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè – Å. Â. Áàð÷³þ (íà
ôîòî), çà äîäàòêîâó íàäàíó ìàòåð³àëüíó äîïî-
ìîãó. Ö³íóþ âàøó òóðáîòó ïðî ìàëîçàáåçïå÷å-
íèì ëþäåé. Ó âàñ ÷óäîâà êîìàíäà.

Ç ïîâàãîþ, À.Ì. ØÅÔÔÅÐ.

ÙÈÐÀ ÏÎÄßÊÀ

Â Îäåññå. Õîçÿéêà:
– Ðàäà âàñ âèäåòü, äî-

ðîãîé Àðîí Ìàðêîâè÷!
À ãäå æå âàøà æåíà?

– Äà, ïîíèìàåòå, ìû ñ
íåé òÿíóëè æðåáèé, êîìó
èäòè ê âàì â ãîñòè.

– È âû âûèãðàëè?
– Íåò, ïðîèãðàë.

Åñòü ëþäè, êîòîðûå
âñåãäà ïîìîãóò â òðóä-
íóþ ìèíóòó – è âåðåâêó
íàìûëÿò, è òàáóðåòêó
ïîäåðæàò...

– Ïîäñóäèìûé, ðàññêà-
æèòå ñóäó î âàøåì ïëà-
íå îãðàáëåíèÿ áàíêà.

– Íå ìîãó, â çàëå ìíîãî
êîíêóðåíòîâ.

Çâîíîê â äâåðü.
– Êòî òàì?
– Ñàíòåõíèêà âûçûâà-

ëè?
– Êîíå÷íî!
– Êóäà çàíåñòè?

  Â Îäåññå:
– Áîðèñ Ìîèñååâè÷, íå

íàéäåòñÿ ëè ó âàñ âçàé-
ìû 100 äîëëàðîâ?

– Ñîæàëåþ, íî ïðè ñåáå
íåò.

– À äîìà?
– Ñïàñèáî, âñå æèâû,

çäîðîâû, Àáðàì÷èêó êóïè-
ëè ìàøèíó...

Äíÿìè â Ìóêà÷³âñüêó öåíòðàëüíó á³áë³îòåêó çà-
â³òàëî ÷óäîâå ïîåòè÷íå òð³î ç ì.Âèíîãðàäîâà ç
ïðåçåíòàö³ºþ ñï³ëüíî¿ ïîåòè÷íî¿ çá³ðêè "Òðèêóòíèê".
Ñâ³òëàíà Êåäèê, Âàëåíòèíà Êîñòüî òà Çäåíà Òåñ-
ëè÷êî ð³çí³ çà ôàõîì òà îá'ºäíóº ¿õ ëþáîâ äî ïî-
åòè÷íîãî ñëîâà. "Òðèêóòíèê" – öå ìàëåíüêà âåð-
øèíà êîæíî¿ ³ç ìîëîäèõ òàëàíîâèòèõ ïèñüìåííèöü,
ÿê³ öèì ïðîåêòîì âèêëèêàëè íåàáèÿêó çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ó êðà¿. Ïðåçåíòàö³¿ çá³ðêè "Òðèêóòíèê" âæå
â³äáóëèñü ó Âèíîãðàäîâ³ òà Óæãîðîä³. Âàðòî íàãà-
äàòè, ùî öÿ çóñòð³÷ ñòàëà ïðîäîâæåííÿì çàäóìó –
ìàêñèìàëüíî îõîïèòè ³ îá'ºäíàòè çàêàðïàòñüêèõ
òâîð÷èõ îñîáèñòîñòåé, ÿê³ ñëóæàòü ñëîâó, ïðîïà-
ãóþòü êðàñíå ïèñüìåíñòâî êðàþ. À íà òàêèõ ëþ-
äåé Çàêàðïàòòÿ ñïðàâä³ áàãàòå. Îòæå, ïðîäîâæåí-
íÿ áóäå. Ïîäÿêà ïðàö³âíèêàì á³áë³îòåêè, ãîñòÿì
òà óñ³ì ïðèõèëüíèêàì ïîåç³¿, ÿê³ â³äâ³äàëè íåïåðå-
ñ³÷íèé ë³òåðàòóðíèé çàõ³ä ó ì³ñò³.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ, ãîëîâà ËÎ "Ð³äíå ñëîâî"

Ó ãîñòÿõ ìóêà÷³âñüêèõ êîëåã –
âèíîãðàä³âñüêèé “òðèêóòíèê”

ОВЕН (21.03�20.04).
Тиждень може бути
повен не завжди при�
ємних сюрпризів. Вам
необхідно виявити за�

видне терпіння, інакше ваші
ділові партнери можуть ско�
ристатися вашою емоційні�
стю й спровокувати конфлік�
тну ситуацію.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Без особли�
вих сумнівів запро�
ваджуйте в життя пла�

ни й ідеї. Ситуація може
сприяти прийняттю серйоз�
них і відповідальних розв'�
язків. Прислухайтеся до рад
колег, більше їм довіряйте.

БЛИЗНЮКИ (21.05�
21.06). Задумайтеся
над сложившейся си�
туацією на роботі.
Помніть, що все у ва�

ших руках. Ваші зусилля й
креатив оцінять належним
чином. Можна чекати додат�
ковий прибуток. Однак емо�
ційна стійкість може понизи�
тися, а дратівливість, навпа�
ки, зросте.

РАК (22.06�22.07).
Вам доведеться роби�
ти багато чого з того,
що ви колись відклали

на потім. Сприятливий час
для рутинної роботи – непо�
мітної, але необхідної скла�
дової досягнення успіху. Зро�
сте ваша творча енергія.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Ви зможете похвас�
татися рідкісним спо�
коєм, витримкою,

щиросердечною рівнова�
гою. Гарний час для розв'яз�
ку непростих питань, що ма�
ють емоційне підґрунтя.

ДІВА (24.08�23.09).
Рекомендується по�
менше критикувати
товаришів по службі й

більш спокійно ставитися до
недоліків близьких людей.
Цінуєте й поважайте свою
працю.

ВАГИ (24.09�23.10).
Коштує особлива ува�
га звернути на ваш
кар'єрний ріст, тому

що можливі досить вагомі до�
сягнення. Щоб добитися ус�
піху, вам потрібно продуму�
вати все: як ви будете гово�
рити й рухатися, який у вас
імідж.

СКОРПІОН  (24.10�
22.11). Вам удасться
підвищити свій авто�
ритет і добитися виз�

нання своїх заслуг у началь�
ства. Не відволікайтеся,
робіть свою справу. Вас може
порадувати цікава інформа�
ція.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Імовірні
зустрічі, важливі для
вас у професійному
плані. Не всі вони

зроблять вам приємність,
але постарайтеся поводити�
ся коректно в будь�якій ситу�
ації.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Ваша увага по�
винна бути сконцент�
роване на повсякден�

них справах і дрібних життє�
вих проблемах. Співробіт�
ництво з діловими партнера�
ми виявиться взаємовигід�
ним і плідним.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
20.02). У вас з'явиться
можливість створити
міцну базу для нового

ділового партнерства. Мож�
ливо, ви виявитеся на порозі
серйозних змін у житті.
Імовірні найвищою мірою ко�
рисні знайомства. Будьте
обачні, віднесіть до пропо�
зиції високооплачуваної ро�
боти з скепсисом.

РИБИ (21.02�20.03).
Ви будете перебува�
ти в центрі подій.
Буде потрібно вника�

ти в усі, що відбувається й
брати на себе додаткові зав�
дання. Зосередьтеся  на ро�
бочих справах .

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ÑÒÓÄÈß ÒÀÍÖÀ
«ÒÅÌ,

ÊÎÌÓ ÇÀ...»

приглашает
мужчин и женщин

с  25 до 65 лет
на занятия европейс�
ких и латино�амери�
канских танцев (вальс,
танго, ча�ча�ча, саль�
са и т.д.)
У нас Вы приобретете
красоту и пластику
тела, грациозность и
уверенность в себе

Запись по тел.:
099#75#35#901;
066#88#27#993

  Êóëüòóðíà õðîí³êà

Коштом програми  «Додаткового соціально�медич�
ного захисту мукачівців” буде виділено майже 300  ти�
сяч гривень, в тому числі й на лікування важкохворих
містян. Розмір допомоги становить від 10,9 тис. до
75 тис. – її отримують семеро мукачівців.

Відповідне рішення прийнято на засіданні виконко�
му.

Нагадаємо, що у 2017 році в Мукачеві коштом  про�
грами “Додаткового соціально�медичного захисту му�
качівців”  на матеріальну допомогу містянам було ви�
ділено 15 млн.  817 тис.  грн. В тому числі 510 важкох�
ворих мукачівців отримали 11 млн. 773 тис. гривень.

Мукачівська міськрада

Â Ìóêà÷åâ³ íà ë³êóâàííÿ âàæêîõâîðèõ
âèä³ëåíî ìàéæå 300 òèñÿ÷ ãðí.

Про це на засіданні виконавчого комітету повідоми зас�
тупник міського голови Едуард Барчій.  Всі автобусні зу�
пинки громадського транспорту обслуговуватиме комуналь�
не підприємство. Відповідне рішення «Про  передачу  авто�
бусних зупинок на баланс Мукачівському міському комуналь�
ному підприємству «Ремонтно�будівельне управління»  прий�
нято на черговому засіданні виконкому.

Управлінню міського господарства виконавчого комітету
Мукачівської міської ради  доручено передати, а Мукачівсь�
кому міському комунальному підприємству «Ремонтно�буді�
вельне управління» прийняти на баланс автобусні зупинки.

В місті їх почали встановлювати наприкінці минулого року,
в січні провели благоустрій біля зупинок.  Так, працівника�
ми КП «Ремонтно�будівельне управління»  вже встановлено
посадкові майданчики � павільйони на зупинці міського гро�
мадського транспорту вулиця Мира (Мукачево�Прилад),
Митрополита Володимира (кінцева), Росвигівська (перехре�
стя Немировича�Данченка Володимира), Росвигівська (пе�
рехрестя Данила Галицького), Данила Галицького (цвинтар),
Ужгородська (кінцева), Коменського Яна Амоса (перехрестя
Немировича�Данченка Володимира), Графа фон Шенбор�
на (замок «Паланок»), Свалявська (ЗКЛ), Митрополита Во�
лодимира (перехрестя Росвигівська), на вулиці Космонавтів
(мікрорайон Шипка).

Ó ì³ñò³ öüîãîð³÷ îáëàøòóþòü ùå
11 àâòîáóñíèõ çóïèíîê

ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÞÂ²ËÅÉ!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº  20-ð³÷÷ÿ çàñíóâàííÿ ïî-

äîáðîìó â³äîìå ó Ìóêà÷åâ³ ïðèâàòíå ï³äïðèºì-
ñòâî «ÏÅÄÐÎ ÒÀÊÑ²». Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿº-
ìî þâ³ëÿð³â  ç ïðèºìíîþ ïîä³ºþ ³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ
áàæàºìî çàñíîâíèêó ïðàöüîâèòîãî  òàêñîçàãîíó
Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó Êàëàá³øö³, âîä³ÿì ³ ïðàö³âíèêàì
äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè  ùå íà áàãàòî ðîê³â ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ,  óñï³øíèõ ðåéñ³â, äîáðà  ³ áëàãîïî-
ë÷ó÷÷ÿ, à òàêîæ çàñëóæåíî¿   ïîâàãè âäÿ÷íèõ ïà-
ñàæèð³â.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ – äðóç³

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺


