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Від щирого серця вітаємо з Днем народження старосту сіл Лази і Округла, члена 

виконавчого комітету Тячівської міської ради 
Василя Васильовича Ключкея.

Доля дарувала Вам активне, багате і цікаве життя. 
Притаманний Вам талант організатора помножений на велике 
бажання робити людям добро стали запорукою Вашого життєвого 
успіху. Тож дозвольте у світлий день Вашого народження 
побажати міцного здоров’я, щастя, родинного тепла і добробуту. 
Нехай Господь дарує Вам натхнення у 

непростій діяльності сільського старости задля розквіту села та благополуччя 
жителів. Нехай у Вашому житті завжди буде багато щастя та здоров’я, оптимізму та 
мудрості, успіхів та плідного довголіття.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

З повагою, Тячівський міський голова І.І. Ковач, 
колектив та виконавчий комітет міської ради

Іван МИГАЛКА:
 «Мрію пов’язати своє 

життя зі служінням 
Богові та людям»

Обличчя номера

Надзвичайно харизматичний і 
всебічно розвинений тячівець Іван 
Мигалка – учень п’ятого класу Тячівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені В. Гренджі-
Донського. Юнак захоплюється 
українською мовою і літературою, 
математикою та поглиблено вивчає 
англійську мову. Творча і пошукова 
особистість хлопця привела його до 
мистецького пізнання світу: відвідує 
Тячівську дитячу школу мистецтв – 
заняття з вокалу.

Іванко Мигалка бере активну участь 
у міських конкурсах та шкільних 
олімпіадах. Неодноразово перемагав у 
новорічному конкурсі «Прикрась ялинку 
свого міста», а цьогоріч здобув перемогу 
в колоритному конкурсі на найкращий 
національний костюм, який традиційно 
проводиться до Дня міста Тячів.

Попри свій юний вік, хлопець дбає 
про свій духовний розвиток. Як у неділю, 
так у релігійні свята Іванко старанно 
з душевним бгоговінням паламарить 
у Бедевлянському чоловічому Іоанно-
Предтеченському монастирі, під 
наставництвом настоятеля обителі, 
архімандрита Іова.

– Мрію пов’язати своє життя зі 
служінням Богові та людям. Робити 
все можливе, щоб всі довкола були 
добрішими, а на землі панував мир, – 
ділиться Іванко.

Юнак випромінює щирість, доброту 
і позитив. Є дуже старанним школярем 
й зростає вимогливою до себе та інших 
особистістю. Надзвичайно любить 
маму Тетяну, яка активно працює над 
правильним вихованням сина.

Тячівець є турботливим, співчутливим 
і справедливим, а також уважний до 
людських потреб.

Тож бажаємо юнаку подальших 
успіхів та справдження мрій!

«Тячів»-інформ

Новини громади

Візит

Згідно з 
постановою 

К а б і н е т у 
м і н і с т р і в , 

перехід на зимовий 
час відбувається в 

останню неділю жовтня, 
а на літній час – в останню 

неділю березня.
В Україні у 2017 році 

переведення годинників 
відбудеться в ніч з суботи на 

Перехід на зимовий час 2017: коли 
переводять годинники в Україні

неділю, 29 жовтня, о 4 годині ранку, згідно з 
постановою Кабінету міністрів України в 1996 
році.

Так, 29 жовтня стрілки годинника слід 
перевести на годину назад.

За даними ЗМІ, перехід на літній і зимовий 

час вперше ввели у Великобританії 
в 1908 році для економії і 
раціональнішого розподілу 
електроенергії протягом доби. В 
СРСР почали переводити стрілки 
годинника вперше тільки в 1981 
році.

Зараз понад 110 країн світу 
переходять на «літній» і «зимовий» 
час. Не робить цього в цілому 161 
країна, серед яких Гвінея, В’єтнам, 
Алжир, Афганістан, Китай, Росія, 
Кенія та інші.

У 2011 році Верховна Рада 
України намагалася скасувати 
переведення годинників на зимовий 
час, але під тиском громадськості 
прийнята постанова була скасована.

За матеріалами ЗМІ

Вітаємо з Днем народження інспектора з військового обліку відділу 
організаційної, кадрової та інформаційної роботи Тячівської міської ради 

Руслану Олексіївну Довбнич.
Шановна імениннице!

Від усієї душі бажаємо Вам невичерпної енергії й оптимізму, 
міцного здоров’я, душевного тепла і сімейного затишку, 
справжнього жіночого щастя, достатку і благополуччя. Нехай 
Господь Вам дарує ще багато довгих і сонячних років життя.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

З повагою, Тячівський міський голова І.І. Ковач та колектив міської ради

Минулого тижня до Тячева 
з офіційним візитом завітала 
делегація з Львівського торговельно-
економічного університету, а саме 
викладачі та студенти факультету 
товарознавства, управління та сфери 
обслуговування. У Тячеві гостювали: 
декан факультету Гаврилишин 
Володимир Володимирович 
(кандидат технічних наук, доцент), 
перший заступник декана Донцова 
(Дідик) Інна Вікторівна (кандидат 
технічних наук, доцент), заступник 
декана Лебединець Віра Тарасівна 
(кандидат технічних наук, доцент), 
завідувач кафедри товарознавства та 
технології непродовольчих товарів 
Пелик Леся Василівна, д.т.н., 
професор, диспетчер Посівнич 
Ольга Романівна та п’ять студентів 
першого курсу факультету та 
магістратури з Миколаївської, 
Черкаської, Львівської та 
Закарпатської областей.

У перший день візиту, на 
товариській вечері, були присутні 
випускники університету різних 
років з міста Тячів – Мийсарош 
Тіберій Степанович, Мийсарош 
(Фіярська) Ірина, Бринзяник 
Іван Васильович, Федина 
Василь Петрович, Лозан Василь 
Михайлович, Бердар Михайло 
Васильович та інші.

Наступного дня відбулася 

У Тячеві побувала делегаці я 
з Львівського торговельно-
економічного університет у

офіційна зустріч візитерів з 
Тячівським міським головою 
Іваном Ковачем, який щиро 
привітав львів’ян у місті Тячів. 
Іван Іванович розповів про Тячів 
та населені пункти об’єднаної 
громади, які на сьогодні 
активно розвиваються. Делегати 
висловили позитивні враження 
від міста Тячів, яке справило на 
них приємне враження.

– Тячів – затишне і 
європейське місто, де 
проживають привітні та щирі 
люди. Ми мали хорошу нагоду 

прогулятися вечірнім містом, 
і чесно кажучи, були приємно 
вражені, що тут процвітають 
торговельні заклади. Привертає 
увагу чистота та благоустрій 
міста, що позитивно характеризує 
господаря, адже місто починається 
з мера. Ми щиро вдячні, що маємо 
можливість побувати у Тячеві саме 
у такому форматі, щоб зустрітися 
з керівником міста, учнівським та 
педагогічним колективами шкіл 
Тячівської ОТГ, – відзначила Інна 
Донцова.

(Продовження на стор.2)

Міський голова Іван Ковач взяв 
участь у шостому засі данні  Ради 
рег іонального розвитку в Києві

24 жовтня Тячівський 
міський голова Іван 
Ковач взяв участь 
в засіданні Ради 
регіонального розвитку 
під головуванням 
Президента України 
Петра Порошенка. Від 
АМУ у заході взяли 
участь міські голови 
– члени Ради, Голова 
АМУ, Київський міський 
голова Віталій Кличко, 
Виконавчий директор 
АМУ Олександр 
Слобожан, а також голови 
обласних і районних 
адміністрацій та міські 
голови.

Як повідомляє 
офіційне інтернет-
п р е д с т а в н и ц т в о 
Президента України, 
Глава держави наголосив, 
що децентралізація є 
однією з найголовніших 
і найрезультативніших із 
реформ.

Виступаючи перед 
учасниками Президент 
України Петро 
Порошенко окрему 
увагу приділив реформі 
з децентралізації: «Із 
реформ, безумовно, 
і ми тут можемо всі 
підтвердити, що однією 
з найголовніших і 

децентралізації, вона 
була вже 45%. Цього 
року її частка є 49,3%. 
Ми наблизилися до 
показника 50 на 50. Це 
означає, що незабаром 
місцеві бюджети 
будуть перевищувати 
бюджет державний. 
Це є найяскравіша 
характеристика, чим 
є децентралізація 
насправді. Передані 
права, гроші, 
повноваження. Але я 
хотів би, щоб не забували 
про відповідальність».

«Тячів»-інформ за 
матеріалами ЗМІ

найрезультативніших є 
децентралізація. За три 
роки її впровадження 
власні доходи місцевих 
бюджетів зросли 
приблизно в два з 
половиною рази. Але є 
ще більш узагальнюючий 
показник. В середині 
минулого десятиліття, 
коли я працював 
головою відповідного 
п а р л а м е н т с ь к о г о 
комітету, частка 
місцевих кошторисів з 
трансфертами у зведеному 
бюджеті складала менше 
30%. У 2015 році, коли ми 
започаткували програму 
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Пам’ятна дата Що нового?

28 жовтня на Закарпатті 
відзначають 73-тю  річницю  
визволення України від 
фашистських загарбників, 
присвячений остаточному 
вигнанню військ нацистської 
Німеччини та її союзників 
під час Другої світової війни 
за межі сучасної території 
України.

Саме 28 жовтня 1944 
року відбулося остаточне 
витіснення ворожих військ 
із найзахіднішого регіону 
теперішньої України – 
Закарпаття – в результаті 
здійснення радянськими 
з’єднаннями Четвертого 
та Першого Українських 
фронтів Східно-Карпатської 
наступальної операції.

Відповідно до указу 
третього Президента України 
Віктора Ющенка від 20 
жовтня 2009 р. цей день був 
встановлений як національне 
свято «з метою всенародного 
відзначення визволення 
України від фашистських 

28 жовтня – День 
визволення Закарпаття 

та України від 
фашистських загарбників

У відповідності до норм статті 21 
Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 29.11.2017 
року  о 10.00 за київським часом 
в залі засідань міської ради за 
адресою: м. Тячів, вул. Шевченка, 2  
відбудуться громадські слухання щодо 
врахування громадських інтересів 
під час розроблення містобудівної 
документації:

1. Детальний план території 
між будинками №19 та №20 вулиці 
Промислова в м. Тячів з визначенням 
її функціонального призначення 
для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку.

2. Детальний план території 
земельної ділянки в м.Тячів, ур. 
«Чонт-поток», площею 0,16 га для 
будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі.

3. Детальний план території 
земельної ділянки в м.Тячів, вул. 
Нересенська, 9/2, площею 0,0231 га 
для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі. (повторно).

Містобудівну документацію 
розроблено відповідно до ДБН 360-
92** «Містобудування. Планування 

Міська рада інформує:
Повідомлення

про  проведення громадських 
слухань під час розроблення  
містобудівної документації

і забудова міських і сільських 
поселень», Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності».

Явка власників земельних 
ділянок на які розробляється 
містобудівна документація та 
спеціалістів проектних організацій 
розробників ОБОВ’ЯЗКОВА. 
У випадку неявки містобудівна 
документація розглядатися не буде. 

 Ознайомлення з містобудівною 
документацією, текстовими 
та  графічними матеріалами 
у відповідному порядку буде 
здійснюватися з 9.00 до 12.00 в 
робочі дні, у відділі містобудування, 
архітектури Тячівської міської ради 
за адресою: вул. Шевченка, 2 (каб. 8).

Пропозиції та зауваження 
пропонується подавати письмово 
до 27.11.2017 року за адресою: 
90500 м. Тячів, вул. Шевченка, 2, 
Тячівська міська рада. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Відділ містобудування та 
архітектури

Тячівської  міської ради

загарбників, вшанування 
героїчного подвигу і 
жертовності Українського 
народу у Другій світовій 
війні».

Зазвичай, у День 
визволення України та 
Закарпаття від фашистських 
загарбників відбуваються 
вшанування ветеранів та 
полеглих у війні, пам’ятні 
заходи, виставки та історичні 
години.

Ми схиляємо голови 
перед світлою пам'яттю тих, 
хто ціною власного життя 
зупинив фашистську навалу, 
підтверджуємо глибоку 
повагу всім, хто у жорстоких 
боях боровся за свободу і 
незалежність Батьківщини, 
мужньо чинив опір ворогові 
в підпіллі, самовіддано 
трудився в тилу. Ми, нащадки 
переможців, завжди будемо 
гідні ратного і трудового 
подвигу наших батьків і 
дідів, зробимо все для рідної 
України.

«Тячів»-інформ

Візит

У  Т я ч е в і  п о б у в а л а  д е л е г а ц і я  з  Л ь в і в с ь к о г о 
т о р г о в е л ь н о - е к о н о м і ч н о г о  у н і в е р с и т е т у

(Закінчення. Поч. на стор.1)
Візитери зі Львова подарували 

міському голові медаль випускника 
університету, буклети та інші 
пам’ятні подарунки. На згадку 
про відвідини міста Іван Ковач 
також вручив подарунки гостям та 
презентував ексклюзивне видання 
«Книга випускника».

Надалі за чашечкою кави відбулася 
конструктивна бесіда делегатів з 
керманичем об’єднаної громади щодо 
налагодження співпраці між містами, 
які однаково прагнуть покращити 
добробут громад.

Також зустрічали у тячівській 
мерії представників університету 
заступник міського голови Тіберій 
Мийсарош і начальник управління 
освіти, охорони здоров’я, культури, 
сім’ї, молоді та спорту міської 
ради Василь Куля. Для гостей було 
проведено екскурсію адмінбудівлею 
міської ради та повідомлено історію 
міста Тячів.

Змістовним продовженням 
візиту стала зустріч представників 
Львівського торговельно-
економічного університету із 
педагогічними та учнівськими 
колективами загальноосвітніх шкіл 
Тячівської ОТГ, яка пройшла на базі 
Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
імені В. Гренджі-Донського (директор 
Т.І. Стойка).

У залі зібралися учні 10-11 класів, 
які найближчим часом повинні 
визначитись, де здобуватимуть вищу 
освіту. Відтак декан і викладачі 

фотокарток розміром 3х4; копію 
паспорта, ідентифікаційного коду та 
приписного свідоцтва. Іногородні 
студенти при потребі забезпечуються 
гуртожитком.

Розповідь присутні ілюстрували 
фотопрезнтаціями, якими 
підтвердили активну діяльність 
студентського руху.

Перед присутніми виступили 
студенти факультету, які 
демонстрували пісні й танці, що 
зачарувало школярів, котрі з цікавістю 
спостерігали годинний концерт.

На завершення просвітницької 
зустрічі, гостей з Львівського 
т о р г о в е л ь н о - е к о н о м і ч н о г о 
університету привітали директори 
шкіл Тячівської ОТГ та вручили цінні 
подарунки на згадку про відвідини 
навчального закладу міста Тячів.

Львів’яни оглянули приміщення 
школи №1 та побували у шкільному 
музеї ім. В. Гренджі-Донського.

Іванна Фіцай

факультеті функціонує Студентське 
самоврядування і Студентське 
наукове товариство, які є центрами 
розвитку, ініціативи та лідерства 
молоді факультету. Студенти 
факультети мають можливість 
самореалізуватись у колективах 
художньої самодіяльності, в 
спортивних секціях, у волонтерських 
програмах та соціальних проектах.

За роки діяльності факультет 
підготовив десятки тисяч 
висококваліфікованих фахівців, які 
успішно працювали і працюють 
у сфері торгівлі, послуг, легкої та 
харчової промисловості, у митних 
службах, владних структурах та 
інших галузях.

Відтак, при бажанні заяви для 
вступу можна подавати в електронній 
формі. Після зарахування абітурієнту 
необхідно особисто надати такі 
документи: документ про освіту в 
оригіналі; сертифікат незалежного 
оцінювання якості знань, 6 

загальнофакультетські комп’ютерні 
класи, оснащені сучасними 
комп’ютерами. Навчальний процес 
на факультеті забезпечений повним 
пакетом сучасних програмних 
продуктів. Основними джерелами 
інформаційного забезпечення 
викладачів та студентів є великим 
бібліотечний фонд та електронні 

факультету товарознавства, 
управління та сфери обслуговування 
Львівського торговельно-
економічного університету 
презентували свої переваги. Було 
відзначено, що факультет утворений 
70 років тому. Одним із перших 
деканів факультету в 1940-1941 роках 
був син Великого Каменяра, відомий 
вчений-хімік та громадський діяч 
Петро Іванович Франко.

Тячівські школярі довідалися, що 
у структуру факультету входить вісім 
кафедр: товарознавства і технології 
виробництва харчової продукції; 
товарознавства та технології 
непродовольчих товарів; комерційної 
діяльності і підприємництва; митного 
та технічного регулювання; харчових 
технологій; туризму та готельно-
ресторанної справи; менеджменту; 
природничих наук та захисту 
навколишнього середовища.

– Професорсько-викладацький 
склад кафедр забезпечує викладання 
дисциплін на високому рівні. 
Підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників 
відбувається під час участі у науково-
дослідницькій роботі, навчання в 
аспірантурі, стажування в провідних 
вищих навчальних закладах та 
науково-дослідних установах 
України, а також роботи у методичних 
та наукових семінарах і конференціях, 
– наголосив декан факультету 
Володимир Гаврилишин.

У навчальному 
процесі використовують 

засоби інформації. 
Студенти беруть активну 
участь у науково-
дослідницьких роботах, 
які виконують на 
кафедрах факультету під 
керівництвом провідних 
викладачів.

За результатами 
проведених досліджень 
студенти виступають 
з доповідями на 
у н і в е р с и т е т с ь к и х 
та міжвузівських 
конференціях. На 

У Тячівці діє 
християнський 
дитячий клуб

На базі сільського клубу в с. Тячівка створено 
християнський дитячий клуб, де дітки мають 
можливість знайти нових друзів, пограти у виховні 
вікторини та цікаві ігри. Після занять вихованців 
пригощають  чаєм, печивом.

Влітку християнський клуб організовує для 
вихованців табори відпочинку, де навчають молодь 
спортивного гарту, малюванню, співам, танцям.

Така європейська практика добре прижилася 
серед нашого населення, адже підростаюче 
покоління під час цих занять відволікається від 
негативного впливу суспільства, і збагачується 
моральними принципами та виховними розвагами. 
Бо відпочинок має бути культурним.    

Заняття у дитячому клубі  проходять щовівторка 
о 17.00. До участі запрошуються всі бажаючі.

Наш кор.
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На сьогодні потужно 
тривають роботи з облаштування 
скверу побіля кафе-ресторану 
«Тарілка», де вже залиті бетонні 
доріжки, які вимощуватимуть 
бруківкою. Наразі у сквері 
здійснюються роботи з 
проведення електричного 
освітлення. 

Нагадаємо, на облаштування 
даного об’єкта з бюджету 
Тячівської міської ради виділено 
більше мільйона гривень. 

Виконавець робіт – 
Ю.Ю.Бердар.

Вже найближчим часом 
тут заплановано розмістити 
дитячі атракціони та лавиці для 
відпочинку тячівців та гостей 
міста. 

«Тячів»-інформ

Облаштовують сквер навпроти 
міського стадіону

Нещодавно у 
спортивній залі Тячівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 імені В. Гренджі-
Донського відбулися змагання 
«Козацькі забави», присвячені 
Дню захисника України. 
Змагалися дві команди – 
учні 7-А класу (класний 
керівник Калина Миколаївна 
Кричфалушій) та 7-Б (класний 
керівник Ярослава Іванівна 
Гапун). Рухливий захід 
пройшов у патріотичному дусі, 
адже команди та вчителі були 
одягнені у жовто-блакитні 
кольори, що символізувало 
прапор України.

Першим конкурсом 
змагань стала естафета «Хто 
швидше?», де діти мали 
якнайшвидше, по черзі, нести 
султанові листа від козаків. 
Другий конкурс – майстерня 
юних художників під назвою 
«Намалюй козака»: дівчата 
підбігали до аркуша паперу 

і малювали по одній частині 
тала. Хто був швидшим, той і 
перемагав.

Відтак команди проявили 
свої вміння у змаганнях 
«Колективна скакалка» 
та «Стрибки у мішку» і 
продемонстрували неабияку 
спритність.

Цікавим видався конкурс 
капітанів, де дівчата-капітани 
повинні були з’їсти цукерку 
з миски, наповненої мукою, 
без допомоги рук. А хлопці-
капітани змагалися – хто 
швидше з’їсть вареник за 
такими ж правилами.

Активно вболівали за 
учасників конкурсу «Сильна 
рука», у якому хлопці 
переважували одне одному 

як в учасників, так і у 
вболівальників. Адже 
усі старалися показатися 
сильнішими, спритнішими 

команди стали у коло 
і заспівали пісню О. 
Пономарьова «Україна», 
п р о д е м о н с т р у в а в ш и 
дружність та повагу.

Щиро вітала активних 
учасників «Козацьких забав» 
заступник директора школи 
з виховної роботи Леся 
Михайлівна Острешко, яка 
побажала учням завжди 
бути такими активістами 
та патріотами, а вчителям – 
натхнення в організаторській 
роботі, адже змагання 
пройшли на славу!

Усі присутні 
пригощалися варениками, 
печивом та цукерками. Було 
цікаво і весело!

Іванна Фіцай

У Тячівській школі №1 пройшли 
змагання «Козацькі забави»

Шкільні пороги

і найкращими. Проте 
у результаті змагань – 
перемогла дружба.

На завершення обидві 

Свічка пам’яті

Два перші 
листопадові дні 
вшановують пам’ять 
померлих – День 
всіх святих (1 
листопада) і День 
поминання померлих 
(2 листопада). Цього 
дня вірники західного 
християнського обряду 
йдуть на кладовища, 
щоб відвідати могили 
своїх померлих 
родичів та близьких, 
аби помолитися 
та запалити свічку 
пам’яті.

У середу, 1 листопада,
 вшановують пам’ять 

померлих

На сьогодні це стало зручно зробити, адже на Закарпатті День 
пам’яті померлих оголошено вихідним днем.

Свято було засноване у першу чергу на честь канонізованих 
святих, тих, хто залишився невідомим за життя. Воно розпочинає 
період, коли згадуються померлі, тому цього дня  – а також у 
наступні дні листопада – віруючі відвідують могили близьких, 
запалюють на них свічки та замовляють заупокійні панахиди.

Щороку, йдучи на цвинтар у День всіх святих, ми поминаємо у 
щирій молитві рідних і близьких нам людей, котрі уже далеко від 
нас, у вічній дорозі до Божого Царства. Адже розуміємо: допоки 
ми приходитимемо на їхні могили і відправлятимемо за них 
заупокійні молитви, буде горіти їхня свічка пам’яті.

«Тячів»-інформ
До уваги громадян!

ОГОЛОШЕННЯ
Сімнадцятою сесію 

сьомого скликання Тячівської 
міської ради від 15.08.2017 
року прийнято рішення 
№1737 «Про приватизацію 
частини комунального майна, 
розташованого за адресою: 
м.Тячів, вул. Незалежності 
(вулиця Леніна), 42 шляхом 
викупу орендованих вбудований 
приміщень першого поверху 
готелю «Тячів»:

– загальна площа 34,0 
м.кв. орендарю ФОП.

Сімнадцятою сесію сьомого 
скликання Тячівської міської 
ради від 15.08.2017 року 
прийнято рішення №1739 
«Про приватизацію частини 
орендованого комунального 
майна шляхом викупу»:

– вбудоване приміщення 
другого поверху, що за адресою: 
м.Тячів, вул. Незалежності,23, 
загальна площа 44,87 м.кв., 
орендар – ФОП;

– будівлі гаражів 
за адресою: м.Тячів, вул.
Бардієвська, 1, «а», загальна 
площа 233,31 м.кв., орендар – 
ФОП.

Оголошується конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної 
оцінки об’єктів комунальної 
власності. Інформацію про 
перелік документів, які 
необхідно подати для участі 
в конкурсі можна отримати 
у відділі управління майном 
району за адресою: м.Тячів, 
вул. Незалежності,30, каб.210, 
218, тел. 3-26-51.

Конкурс буде проведено 
через 7 днів з моменту виходу 
публікації. Прийом заяв 
закінчується не пізніше, ніж 
за один день до проведення 
конкурсу.

Відділ управління 
майном району Тячівської 

За освітою – до профтехосвіти!
Осінь – час змін. Вона стала 

особливою для всієї 6-тої групи 
– операторів комп’ютерного 
набору. Головний інструмент 
взаємодії – персональний 
комп’ютер або просто ПК, 
подарував учням абревіатуру, 
яка дозволяє вдало описати 
їх: П – патріоти, пунктуальні, 
прекрасні, порядні, переможці. 
К – комп’ютерники, колективні, 
комунікабельні. 

Саме цієї осені, вступивши 
до Тячівського професійного 
ліцею, учні знайшли себе в 
професії, яку люблять. Саме 
тут вони стали справжніми 
друзями. Не проґавте 
можливість приєднатися до 
них, бо час спливає. 

Практично для всіх вступ 
до ліцею став початком 
дорослого, самостійного життя. 
Для когось це довгоочікувана 
свобода, а для когось – 
неабияке випробування. Втім, 
давайте дізнаємось думку 
самих першокурсників, учнів 
6-ої групи: 

«Моє життя почало 
наповнюватись яскравими 
враженнями та подіями, які я 
навряд чи колись забуду». 

«На відміну від інших, мені 
було нелегко на новому місці. 
Я була дуже сором’язливою, 
але одногрупники допомогли. 
За це я їм дуже вдячна». 

«Вступивши до Тячівського 

професійного ліцею, я нарешті 
відчула себе цікавою та 
потрібною. Я впевнена, люди, 
яких я тут зустріла, залишаться 
зі мною ще на багато років». 

«У ліцеї я переконався, що 
навчання може бути цікавим. 
Особлива за це подяка нашому 
майстру виробничого навчання 
Соймі Марині Василівні та 
класному керівнику Ташликович 
Мирославі Миколаївні. Ви – 
найкращі!» 

«За короткий період ми всі 
стали однією великою родиною, 
де панує тепло, злагода та 
любов. Сподіваюсь, так буде 
завжди…». 

Як би важко не було 
залишати рідну школу, домівку 
та змінювати оточення, потрібно 
пам’ятати, що кожен фініш – це, 
по-суті, новий старт; ще один 
шанс змінити життя на краще. 

Люди такі різні, але дружба 
об’єднує. Серед учнів панує 
прекрасна атмосфера, яка 
стимулює до пізнання нового. А 
хіба не цього ми й прагнемо від 
навчання – отримати професію, 
знайти людей, яких можна 
назвати товаришами, гарно 
провести час, який можна буде 
з усмішкою згадати? 6 група 
гостинно запрошує вас до себе! 

Тячівський 
професійний ліцей

 Професія

руки, хто сильніший, 
той і перемагав.

З м а г я н н я 
викликали масу 
позитивних емоцій 
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Творча зустріч

Відлуння святкувань 

ДСНС інформує:
Безпечне опалення
Щодоби у державі виникає 

понад 120 пожеж, половина з 
яких спричинена необережністю 
при користуванні  вогню, а до 
75% – як правило, у житловому 
секторі. Причини трагедій рік у 
рік повторюються: несправність 
пічного опалення, порушення 
правил експлуатації побутових 
електроприладів, використання 
саморобних обігрівачів. Через 
це горять будинки, господарські 
приміщення тощо. 

Тож не зайвим буде ще раз 
звернутися з проханням до тих, 
хто має печі, плити, каміни.

Пам’ятайте: – коли 
надумаєте відремонтувати піч 
чи обладнати нову, ні в якому 
разі не запрошуйте майстрів-
любителів, які нічого не знають 
про протипожежний розрив 
між поверхнею горіння та 
опалювальним приладом;

– якщо у вас піч стоїть 
тривалий час, перевірте 
наявність металевого килимка. 

Він має бути розміром не менше 
50х70 см., щоб захистити горючу 
поверхню підлоги від жару печі; 

– сажу треба трусити 
регулярно, не рідше одного разу 
на квартал; 

– ні в якому разі не можна 
сушити біля печі або плити 
дрова, білизну тощо;

– не можна розташовувати 
близько до печей меблі та інші 
горючі предмети; 

– категорично забороняється 
розпалювати вогонь за 
допомогою легкозаймистих 
речовин – як правило, наслідком 
цього стають опіки рук, обличчя 
тощо. 

Ці нескладні, але такі 
необхідні вимоги допоможуть 
вам уникнути лиха.

При виникненні пожежі 
телефонуйте “101”.

Тячівський РВ У ДСНС 
України у Закарпатській 

області

 День захисника Вітчизни у Тячівському 
професійному ліцеї 

Тересвянська філія Тячівського 
ліцею урочисто вшанувала 
захисників Вітчизни, тересвянців, 
які брали участь у війні на Сході 
України і тих, що загинули при 
виконанні священного військового 
обов’язку перед українським народом 
і Україною. 

Викладачі філії Тячівського 
професійного ліцею Цимбаліста М.В., 
Цимбалістий В.М. при підтримці 
і сприянні завідувача Декета В.В. 
організували та провели навчально-
виховний захід до Дня захисника 
Вітчизни. Оскільки з філії в зоні АТО 
проходили службу 7 учнів, то метою 
цього патріотичного заходу було 
виховання молодого покоління в дусі 

витримала і померла через декілька 
місяців. Козичка Роман нагороджений 
орденами посмертно і ввійшов в 
історію як герой України. 

Вшановували і всіх тересвянців, 
які брали участь в АТО на Сході 
України. Самі учасники, зокрема: В.В 
Бенчак, Онофрій М.В., Крегул С.М., 
Небола М.М. ділилися спогадами 
та роздумами про ті жорстокі події 
на Донбасі. Приємно було слухати 
виступи учнів філії, які з вдячністю 
згадували роки навчання в ліцеї і 
дякували викладачам за одержані 
професійні знання, які їм дуже 
пригодилися на війні. 

Після закінчення свята, учасники 
зробили фотографії на згадку з 
воїнами АТО. 

А над Тересвою сумно лунала 
пісня січових стрільців Тячівщини 
«Плине кача по Тисині». 

Тячівський
 професійний ліцей

Хреста «Борцям за волю України», 
поставленого покійним селищним 
головою Моканом М.М. разом 
з громадою.  Священик Петро-
Павлівського храму о.Василь разом з 
християнською громадою відправив 
панахиду біля Пам’ятного Хреста. 
Саме там тересвянці моляться за 
убитими борцями за волю рідного 
краю: січовими стрільцями, воїнами 
2-ої світової війни, воїнами АТО на 
Сході України. Отець Василь називав 
тих, що загинули в АТО поіменно, 
серед них колишній учень філії 
Козичка Роман Іванович, який загинув 
в лютому 2015 року, залишивши 
вдовою молоду дружину та сиротою 
5-річну донечку. Його мати горя не 

Декет В.В., який привітав усіх 
присутніх із святом захисника 
Вітчизни. 

Після урочистого виконання 
Гімну України з привітаннями та 
спогадами виступили викладачі 
В.М.Цимбалістий, Небола М.М., 
майстер виробничого навчання Чонка 
Ю.В. 

Із спогадами про роки навчання 
учнів-учасників АТО, зокрема, 
Козичка Р.І., Онофрія М.В., Чорея 
В.В., Дикуна Р.В., Думена Е.Т., Сідея 
О. та Кузьму О. виступила їх викладач 
Цимбаліста М.В. Вона відмітила, що 
це були не по рокам відповідальні 
учні, чесні і доброзичливі, з 
повагою відносились до викладачів 

любові, вірності до рідного краю, 
до Батьківщини, виховання почуття 
поваги, шани і вдячності загиблим 
на полях війни. В ліцеї виготовлено 
пам’ятний куток, присвячений 
учневі філії Козичка Роману, який 
загинув біля Дебальцева. Також цими 
викладачами зібрано інформацію по 
інших учнях, учасниках АТО. 

На цей захід були запрошені 
члени Громадської організації 
«Злагода», представники селищної 
ради, учасники АТО та громадськість 
селища. 

Святкування почалося із зустрічі 
учнів Тересвянської філії Тячівського 
ліцею з учасниками АТО. 

Свято відкрив завідувач філії 

Зустріч тячівської молоді з митцями 
Тячівщини

Нещодавно у галереї ім.Ш.Голоші 
відбулася творча зустріч осередку 
письменників ГО «Митці Тячівщини». 
Письменники та поети про яких знають 

не тільки в районі, але і за межами 
області – Юліїя Драгун, Михайло Град, 
Аліна Новаленко, Ганна Рак, Наталія 
Орос, Валентина Спащук, Марія Грицан 

та поет-початківець Михайло Стан з Углі, 
ділилися творчими секретами з учнями 
Тячівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 
ступенів №1 ім. В. Ґренджі-Донського, 
№2 ім.Караймана, з угорською мовою 
навчання ім Ш.Голлоші. 

До розмови про секрети творчих 
знахідок долучилися присутні на зустрічі 
різьбярі села Теребля – Олександр Орос 
та Іван Чопик. Олександр Орос розповів 
про створення творчих робіт, але це не 
поетичні рядки, а витвори з коренів, 
дерева та каменю, які знаходять на березі 
річок , у лісі. У руках митця ці прості 
речі стають скульптурами і дивують 
своєю оригінальністю образів. 

Зустріч поетів та митців завершилася 
спільною фотографією з учнями шкіл 
міста.

Відділ культури Тячівської РДА

Точка зору

Реклама. Потрібна чи ні?
Сьогодні ми живемо у епоху 

стрімкого руху та розвитку, котрий не 
можливо зупинити. Тому ми повинні 
пристосовуватися до цих оновлень. А 
що є рушієм прогресу? Що давно стало 
нормою у нашому житті? Правильно, це 
– реклама. 

Але тут і весь парадокс – підприємці, 
власники малого та середнього бізнесу 
для реалізації  товару звертаються до 
рекламних агентств, платять великі 
гроші за проектування, створення, та 
розміщення своєї реклами, а ми – прості 
люди, навіть не звертаємо на неї уваги. 
Виходить, що витрати на рекламу – це 
гроші, викинуті на вітер? І у підприємця 
немає шансів отримати більше нових 
клієнтів, утриматися на плаву? Зовсім ні. 
Так, я – проти реклами, яка не працює. 
Але я – за ефективну рекламу, котра 
привертає увагу кожного потенційного 
клієнта, котра допомагає людині 
вирішити якусь наболілу проблему, при 
цьому не змушуючи витрачаючи шалені 
кошти. 

Повстає питання: як же заставити 
рекламу працювати? А це уже потрібно 
розглянути більш детально.

 По-перше, будь-якому бізнесу 
потрібні клієнти, тому що без них він 
недієвий, і щоб їх залучити, потрібно 
всього-на-всього вирішити  проблему 
чи задовольнити потребу  потенційного 
клієнта. 

Друге – це виділитися серед 
конкурентів. Створити свою УТП, тобто 
– унікальну торгову пропозицію, те, чого 
нема у інших.

Третє – створити рекламну акцію, 
закликаючи людину зробити негайну 
покупку. Приміром, якщо ви купите 
сьогодні, то отримаєте знижку 20%. Та 
ще вказати строки цієї акції.

Четверте – це заклик до дії. 
Телефонуйте, заходьте, пишіть... 

А що ми бачимо тепер? Які з цих 
пунктів рекламщики впроваджують 
у виготовленні реклами? Зазвичай 
– нічого. Відповідно, і результату – 
теж нема. Тому і виходить, що вони 

просто знищують малий та середній 
бізнес,  адже якщо людина не знає, чи 
не вміє правильно побудувати рекламу, 
заставити її працювати, то вона просто 
зливає свій бюджет у воду. 

Тому закликаю вас – не витрачайте 
марно кошти, тому що ви зацікавлені у 
нових клієнтах  та великих покупках, у 
розвитку та примноженні свого бізнесу, 
а натомість отримуєте тільки збитки. 
Зверніться краще до професіоналів, 
котрі зацікавлені у продуктивності 
реклами та торгівлі у цілому. Цінуйте 
свій час та гроші.

 Адже створюючи рекламну акцію, 
з використанням демпінгу цін, ви 
тільки завдаєте збитків своєму бізнесу. 
Клієнтів не завжди цікавить ціна товару, 
їх у першу чергу цікавить якість товару, 
гарантії, унікальність, зовнішній вигляд, 
зручність. Ціна актуальна тільки тоді, 
коли перед вами дві одинакові речі, з 
різними цінами, для порівняння. Але 
погодьтеся – якщо якась річ у магазині 
вам сподобалася  ціна не буде грати 
вирішальну роль… 

Тому робіть висновки і пам’ятайте, що 
розумний вчиться на чужих помилках.  
Ви також можете скористатися досвідом 
інших, щоб уникнути невиважених  
рішень.

В.І.Тяско, консультант з 
консалтингу

і працівників ліцею, 
виявляли допитливість 
не тільки професійну, 
а цікавилися історією 
рідного краю, зокрема 
історією Карпатської 
України, переймалися 
націонал-патріотичними 
почуттями земляків 
Тячівщини, так ніби 
відчували, що скоро їм 
прийдеться повторити їх 
подвиг –стати на захист 
своєї Батьківщини. 
Вона відмітила, що 
життя цих учнів, стало 
прикладом для виховання 
молодого покоління 
учнів ліцею, що вони 
стали гордістю і славою 
нашого педагогічного 
колективу і прикладом для 
наслідування. 

Друга частина 
святкування Дня 
захисника Вітчизни 
відбулася біля Пам’ятного 
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Депутати Тячівської райради внесли 
зміни до бюджету на 2017 рік

23 жовтня відбулося друге 
пленарне засідання десятої сесії 
п’ятого скликання, яке провів 
голова ради Василь Каганець.

 У залі зареєструвались 29  
депутатів. Участь у сесії також 
взяв  голова районної державної 
адміністрації Василь Дем’янчук, 
заступник голови районної ради 
Василь Кушілка, керівники 
структурних підрозділів 
державної адміністрації, установ, 
організацій району, голови 
місцевих рад, представники 
засобів масової інформації.

прийняли одноголосно.
Насамкінець голова Тячівської 

райдержадміністрації Василь 
Дем’янчук висловив вдячність 
депутатам за співпрацю та 
порозуміння в прийнятті змін до 
бюджету на 2017 рік,  що є вкрай 
важливим для забезпечення 
належного функціонування 
галузей та життєдіяльності 
району.

Прес-служба Тячівської 
райдержадміністрації  

фінансового управління 
Тячівської РДА В’ячеслав Стойка 
вніс поправку у проект рішення 
щодо розподілу медичної 
субвенції в розмірі 1 млн. 410 
тис. для виплати заробітної плати 
медичним працівникам.  За таку 
пропозицію проголосували всі 
присутні у залі депутати. Відтак 
рішення – Про внесення змін 
до районного бюджету на 2017 
рік  з цією поправкою депутати 

На порядок денний було 
поставлено одне питання  – Про 
внесення змін до районного 
бюджету на 2017 рік, який 
депутати прийняли одноголосно. 
У зв’язку з тим, що сесією 
заплановано, але не розглянуто 
ряд інших питань, вирішено 
провести ще й  третє  пленарне 
засідання.

Відтак депутати приступили 
до обговорення питання порядку 
денного, яке спочатку прийняли 
за основу.  Як було наголошено, 
на бюджетній комісії начальник 

У Тячівській РДА відбулась 
понеділкова нарада

Згідно плану методичної роботи 
Тячівського  райЕНЦ та з метою впровадження  
нових форм та методів роботи в навчально-
виховний процес творчих учнівських 
об’єднань еколого-натуралістичного профілю 
на базі  Біловарської ЗОШ І-ІІ ст. відбувся 
семінар керівників  творчих учнівських 
об’єднань на тему «Бджільництво як трудова 
діяльність учнівської молоді». 

В  роботі семінару взяли участь директор 
Тячівського райЕНЦ – І.М.Ткач, директор 
Біловарської ЗОШ І-ІІ ст. С.В.Дочинець, 
методист райЕНЦ – Т.Ф.Мошкіна, 
заввіддділами – Л.М.Поп, Е.Й.Малешко та 
педагоги шкіл району.

Учасники семінару мали нагоду відвідати 
відкрите теоретичне заняття гуртка «Юні 
бджолярі»,  яким керує досвідчений 
педагог-наставник, бджоляр – Деяк Тетяна 
Володимирівна   на  тему «Корми для бджіл» 
та побували на практичній частині на шкільній 
пасіці «Утеплення гнізд на зиму».

Саме ця форма роботи, яку прищеплює 

Шкільна пасіка як компонент трудового 
виховання та навчання учнівської молоді

учням Біловарської ЗОШ І-ІІ ст. Т.В.Деяк 
виховує в майбутньому не тільки зразкового 
учня, а й спеціаліста із бджільництва, 
адже  учні отримують на заняттях додаткові 
знання з біології, ентомології, зоології, 
ботаніки, проводять практичну дослідницьку 
роботу на шкільній пасіці, яка нараховує 6 
бджолосімей, є активними природоохоронцями 
та неодноразовими переможцями обласних 
та Всеукраїнських конкурсів.   Активісти-
пасічники:  Павлюк Дарина, Жорнікова Інесса, 
Ціпле Юлія, Нечипорук Василь, Мельник Іван, 
учні 7 класу даної школи отримали  подарунки 
від дирекції Тячівського райЕНЦ, а Тетяна 
Володимирівна – Подяку МОН за багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм, 
сумлінне виконання службових обов’язків та 

вагомий особистий внесок у розвиток 
сфери освіти і науки України.

Підсумовуючи роботу семінару 
директор Тячівського райЕНЦ І.М.Ткач   
високо оцінив роботу педагога, адже 
школа юного бджоляра  дуже потрібна 
і корисна справа, яка стимулює інтерес 
учнів до цієї благородної професії.  

 З вуст керівника навчальної установи 
С.В.Дочинець прозвучали слова подяки 
за тісну роботу з Тячівським районним 
еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді та окреслені подальші 
перспективи співпраці.

Тетяна Мошкіна, методист 
Тячівського  райЕНЦ

Поліція розшукує 
62-річну Ольгу Рожі, 

мешканку Тячева, 
яка 25 вересня пішла 

з дому і дотепер не 
повернулася

Із заявою про зникнення пенсіонерки до 
чергової частини Тячівського відділу поліції 
звернулась невістка жінки. Родичі повідомили, 
що Ольга Рожі неодноразово зникала з дому. 
Жінка має проблеми зі здоров’ям. Востаннє її 
розшукали поліцейські близько трьох місяців 
тому. Тоді вона пішки з Тячева дійшла аж до 
Мукачева.

Прикмети зниклої: зріст – 160-165 см, 
середньої тілобудови, волосся сиве. Була 
одягнена в чорну куртку, різнокольорові штани 
з квітами. 

Усіх, кому відома будь-яка інформація 
щодо безвісти зниклої Ольги Рожі, поліція 
просить повідомляти за телефонами: (097) 474 
68 77, «102», або звертатися до найближчого 
відділення поліції.

Відділ комунікації
поліції в Закарпатській області

Увага! 
Розшук!

Тячівським ВП ГУНП України в Закарпатській 
області розшукується громадянин Вайнагій 
Сергій Андрійович, 11.11.1970 р.н., мешк. 
с.Бедевля, вул., Прикордонна, №9, Тячівського 
району Закарпатської області за скоєння 
злочину передбаченого ч. 2 ст. 195 КК України, 
міра запобіжного заходу – не обиралась.

ОРС категорії «Розшук» № ОРС №4305016 
від 13.10.2017 року.

На даний час, останній по місцю проживання 
відсутній, та місце його знаходження невідоме.

Якщо комусь відома будь-яка інформація 
щодо вищевказаної особи  просимо повідомити.

Контактний телефон – «102»  або (097) 760 
04 00.

В.М.Негря, майор поліції, заступник 
начальника – начальник СКП Тячівського ВП 

ГУНП в Закарпатській області

Тячівські поліцейські 
затримали чоловіка, який 
переховувався від суду у 

сусідній області
2 7 - р і ч н и й 

ч о л о в і к , 
жителя села 
Глибокий Потік, 
звинувачується 
у скоєнні 
розбійного нападу, 
та регулярно не 
з’являвся на судові 
засідання.

П о л і ц і є ю 
за цим фактом 
було відкрито 
к р и м і н а л ь н е 
провадження за ч. 
3 статті 187 ККУ.

 По закінченню справи матеріали  з 
обвинувальним актом слідчий відділення 
поліції скерував до суду. Однак, чоловік не 
з’являвся на судові засідання і його було 
оголошено у розшук. Підозрюваного затримали 
по місцю проживання, куди він  повернувся з 
міста Чернівці, де переховувався.

 Поліцейські доставили розшукуваного 
до місцевого суду, щодо  нього вирішується 
питання обрання міри запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою. За скоєне 
йому загрожує покарання від 7 до 12 років із 
конфіскацією майна.

 Відділ комунікації поліції в 
Закарпатській області

 По закінченню справи матеріали  з 

23  жовтня  відбулася 
понеділкова нарада, яку 
провів голова Тячівської 
райдержадміністрації Василь 
Дем’янчук.

В нараді також взяли участь 
–  перший  заступник Михайло 
Полажинець та заступник Віктор 
Погар, керівник апарату Богдан  
Макусій, голова,  в.о. керівника  
прокурора Тячівського району 
Юрій Варга, начальник 
Тячівського відділу поліції 

організацій району і 
зокрема про початок 
опалювального сезону 
доповіли  керівники 
підприємств, установ, 
організацій району. 

Як було наголошено 
в и с т у п а ю ч и м и 
на виконання 
розпорядження голови 
РДА, 23 жовтня в 
закладах бюджетної 

Василь Майданик. А також 
присутніми у залі були керівники 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації, установ 
та організації району.

Про  Програму  соціально-
економічного розвитку району 
на 2018 рік інформувала 
начальник управління 
економічного  розвитку і 
торгівлі державної адміністрації  
Тетяна Миколайчук.  Про 
роботу підприємств, установ, 

сфери подано теплопостачання. 
Окрім того було розглянуто ряд 
інших питань життєдіяльності 
району,  що стосується  ремонту 
доріг. 

За результатами понеділкової 
наради  Василь Дем’янчук надав 
ряд усних вказівок та доручень.

 Прес-служба Тячівської 
райдержадміністрації
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Смачно

за допомогою зору без зусиль. Спочатку очі 
повільно, без напруги обводять контур предмету, 
потім його великі деталі, в останню чергу - дрібні. 
В кінці тренування предмет буде виглядати 
чіткіше, ніж на початку.

Далеке і близьке
Поглянути в вікно на дуже віддалений предмет 

і пильно розглядати його протягом 10 секунд. 
Перевести погляд на своє кільце, браслет або 
годинник.

Зупинись, мить!
Зупиніть немигающий погляд на будь-якій 

точці. Можна споглядати поточну воду, полум’я 
свічки або навіть просто дивитися в порожнечу. 
Причому дивитися не кліпаючи до тих пір, 
поки не потечуть сльози. Вправа надає могутню 
стимулюючу дію на очі.

Точковий масаж
Крім гімнастики очам буде корисний 

спеціальний точковий масаж. Він попереджає 
розлади кровообігу, глаукому і катаракту, 
ефективний при перевтомі очей і головного болю. 
Робиться кінчиками пальців. Точки розташовані 
по колу навколо ока.

Перша точка – відразу під бровою на переніссі, 
друга – у внутрішньому куточку ока, третя - під 
оком, в центрі очниці, четверта – між кінцем 
брови і зовнішнім краєм ока.

Якщо натиснення на точку приносить 
легкий біль і відчуття пульсації, точка знайдена 
правильно. Натискати на точки треба ритмічно, 
одночасно двома великими або вказівними 
пальцями – круговими рухами за годинниковою 
стрілкою 1-2 хвилини.

Центр сімейної медицини

Корисно 
Гімнастика 

для втомлених очей

МАСИВНІ 
БРАСЛЕТИ І КІЛЬЦЯ

Стильно

Ходите на фітнес? Похвально! Але, зміцнюючи 
м’язи тіла, не забудьте про зміцнення м’язів очей. І 
тоді до старості зможете бачити світ ясно!

Перед вами – комплекс ранкової гімнастики для 
зору, який згодиться кожному з нас, а особливо тим, 
хто багато часу присвячує комп’ютеру, телевізору і 
різним гаджетам, корисно робити щодня, а краще 
двічі в день.

Стеження
Тримаючи у витягнутій руці олівець, протягом 1 

хвилини рухати його вліво, вправо і вниз, при цьому 
очі повинні стежити за ним невідривно.

Біг по кутах
Стоячи, швидко переводите погляд з різних 

кутків кімнати по діагоналі: праворуч знизу – наліво 
вгору і навпаки. 2 хвилини.

Малювання
Рухами одних очей потрібно намагатися 

намалювати різні картини. Якщо немає таланту 
художника, можна малювати просто геометричні 
фігури: квадрати, кола, трикутники.

Новий поворот
Різкі повороти голови в бік, по погляд ходу руху. 

2 хвилини.
Прищуритись
Широко відкрити очі, сильно прищуритесь, 

закрити очі. Повторювати 2 хвилини. Допомагає 
очним м’язам розслаблятися, очам - відпочивати.

Ворушимо вухами
Це дуже корисна вправа не тільки для очей, але 

і від головного болю. Щоб навчитися ворушити 
вухами, слід почати з підняття і опускання брів. 
Згодом вуха почнуть ворушитися і без участі брів. 
Тоді вправа буде найбільш ефективно.

Хай буде світло!
В продовж 3 секунд дивитися на яскраве світло, 

Що стосується прикрас, то дизайнери вже 
давно взяли курс на максималізм. Масивність 
і максимально прості форми – відмінні риси 
модних браслетів сезону осінь-зима 2017-2018. 

Неважливо з якого матеріалу буде 
зроблений браслет – з каменю, пластика або 
металу, головне, щоб він був великим і не 
губився на тлі одягу. Модний тренд цього 
сезону – носити кілька браслетів одночасно, 
поверх довгих рукавичок або рукавів.

Кільця також повинні бути масивними 
і носити їх слід не окремо, а всі разом, на 
кожен палець. А щоб не витрачати час на 
підбір аксесуарів, деякі бренди презентували 
повноцінні комплекти, що складаються з 
декількох кілець, виконаних в єдиному стилі.

Beautysummary.com

потім закрити очі рукою і дати 
їм відпочинок. Повторити 15 
разів.

Нечітке - чітке
Для тренування очей 

корисно тренувати зону 
нечіткого бачення, тобто 
ту зону, в якій предмети 
виглядають розпливчастими. 
У короткозорих ця зона – на 
віддалі, у далекозорих – 
під носом. У цій зоні треба 
розташувати предмет, який 
слід «обводити поглядом». 
Тренування проводиться 

Проблема 

Відбувся семінар на тему 
«Підвищення обізнаності про 
африканську чуму свиней»

М’ясо по-французьки з 
картоплею

Цю страву можна приготувати не тільки на 
вечерю чи обід, вона буде також доречною і на 
святковому столі. М’ясо з картоплею по-французьки 
– одна з найсмачніших і ситних других страв, його 
можна приготувати на велику сім’ю або компанію, 
до того ж не потрібно окремо готувати гарнір, адже 
м’ясо запікається відразу з картоплею.

Інгредієнти. Картопля очищена 600 г, м’ясо 
свинини 700 г, цибуля ріпчаста 300 г, сир твердих 
сортів 200 г, майонез 150 г, сіль за смаком, перець 
чорний мелений – за смаком, рослинна олія – для 
змащування листа. 

Приготування. М’ясо нарізати на стейки 
шириною приблизно 1 см, відбити з двох сторін 
кожен шматочок. Посолити і поперчити також з двох 
сторін. Для зручності можна скласти підготовлене 
м’ясо гіркою на тарілку і відставити убік.

 Цибулю очистити, промити і нарізати кільцями 
або півкільцями.

 Очистити картоплю, промити і нарізати 
кружечками.

 Лист змастити олією, викласти нарізану 
картоплю, яку потрібно трохи посолити. Зверху 
на картоплю викласти свинину, а зверху на м’ясо 
викласти нарізану цибулю. І полити зверху 

майонезом, зручно якщо майонез в м’якій упаковці, 
тоді можна відрізати куточок упаковки і тонкою 
струйкою полити.

 Сир натерти на великий терці і посипати зверху.
Поставити  в розігріту до 200 °С духовку на 20 

хвилин, після чого зменшити температуру духовки 
до 180 °С і запікати страву ще 20 хвилин.

В кінці приготування можна прикрасити страву 
зеленню і гарячою подавайте до столу. 

Смачного!

Нещодавно у малому залі засідань 
райдержадміністрації відбувся кущовий 
семінар  на тему «Підвищення обізнаності 
про африканську чуму свиней». 

У заході взяли участь: перший 
заступник голови Тячівської РДА 
Михайло Полажинець, начальник  відділу 
агропромислового розвитку відділу 
РДА Юрій Дан. А також спеціалісти з 
питань тваринництва  лісомисливських 
та фермерських господарств, відділу 
Держпродспоживслужби, ветеринарно - 
санітарної служб та ін. 

Проводив семінар представник 
національного консультанта ФАО з 
комунікацій Олександр Ревнівцев, який 
ознайомив учасників семінару з методами 
профілактики АЧС в Україні та світі

 Зокрема розглянуто  наступні питання: 
що потрібно знати про африканську 
чуму; динаміка розповсюдження 
захворювання; заходи щодо недопущення 
виникнення африканської чуми свиней 
у сільгосппідприємствах та у приватних 
господарствах.

Доповідач  зазначив, що поширення АЧС 
негативно впливає не лише на економічний 
стан агропромислового комплексу, а й 
безпосередньо на експортний потенціал 
нашої держави. 

У зв’язку з цим місцеві органи влади, 
контролюючі та інші відповідні служби 
спільно із суб’єктами господарювання 
мають діяти злагоджено і оперативно, 
аби не допустити виникнення цього 
захворювання. А також забезпечити 
виконання обов’язкових заходів 
адміністративно-господарського напрямку, 
а також проведення роз’яснювальної 
роботи на місцях.

Олександр Ревнівцев висловив 
рекомендації для власників свиней 
приватного сектору та господарів 
мисливських угідь. Зазначив, що, на жаль, 
немає вакцини від цієї хвороби, тому кожен, 

майонезом, зручно якщо майонез в м’якій упаковці, 

хто має поголів’я, має відповідально 
ставитись до вирощування тварин та мати 
біозахист. 

Неможливо самостійно 
диференціювати АЧС і класичну чуму 
свиней за клінічними ознаками або 
характером патологоанатомічних 
змін. Необхідно відправляти зразки 
для лабораторного дослідження. А це 
вправі зробити лише лікар ветеринарної 
медицини — представник державної 
служби ветеринарної медицини.

Всі присутні отримали вичерпну 
інформацію  щодо запобігання 
африканської чуми свиней, способи 
передачі вірусу АЧС,  оцінки економічних 
збитків внаслідок спалаху хвороби та 
відповіді на інші актуальні питання. 

Прес-служба Тячівської 
райдежадміністрації

В Україні змінили правила 
оформлення спадку

Боротися за спадщину тепер можна й 
після закінчення 6-місячного терміну.

Досі всі, хто не уклалися в піврічний 
термін залишалися ні з чим, але зараз його 
можна оскаржити, – передає UBR.

Достатньо в суді довести, що ви не 
знали, що маєте щось отримати з майна 
покійного. Тобто, що нотаріус виявив 
недбалість, і не сповістив про відкриття 
справи успадкування за заявою інших 

претендентів, і тільки з цієї причини 
був порушений 6-місячний термін. Таку 
позицію видав Верховний суд у справі за № 
6-1320цс17.

Пославшись на цей висновок ВСУ, 
тепер спадкоємець може заявити про свої 
права на майно близької людини протягом 
6 місяців з того моменту, як він дізнався про 
зміст заповіту або про отримання спадщини 
іншими претендентами.

Звідки саме надійшла інформація –  
неважливо. Головне зафіксувати момент 
отримання відомостей для майбутнього 
судового розгляду. Після цього потрібно 
звернутися до адвоката, і він через 
адвокатський запит на конкретного 
нотаріуса, якщо відомо, хто оформляв 
заповіт, або на Державну нотаріальну 
контору отримає офіційні дані про те, що 
відкривалася справа за заповітом, в якому 
людина вказана як спадкоємець.

Якщо претендент на протязі 6 місяців 
не заявив свої права, іншим спадкоємцям 
після закінчення цього терміну достатньо 
отримати свідоцтво про право на спадщину.

За матеріалами ЗМІ 

Офіційно 

До уваги громадян!
ТМКП «Тячів-БудПроект» надає послуги:
– виготовлення будівельних паспортів на житлові будинки;
– виготовлення проекто-кошторисної документації на громадські  будівлі 

та споруди;
– здійснює  авторський нагляд за будівництвом об’єктів та споруд. 

 Ми пропонуємо  клієнтам виготовлення будівельних паспортів за помірними 
цінами (від 3000 гривень) та у короткий термін (протягом 5-ти днів). 

Компетентні фахівці підприємства врахують усі ваші побажання, 
запропонують свої оригінальні ідеї  та допоможуть спроектувати будинок вашої 
мрії! 

Нас можна знайти за адресою: м.Тячів, вул. Нересенська, 5 (другий поверх). 
Можна звертатись за телефоном: (098) 426 30 04 (Валерій Валерійович Кочетов).   



UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда про 

Білосніжку». 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини. 07.30, 
08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 16.35, 23.20 Погода. 
07.34 Від першої особи. 08.07 Ера бізнесу. 
08.10 Агроера. 08.15 Спорт. 08.30 М/с «Чорний 
пірат». 09.05 Д/с «Південна Корея сьогодні». 
09.30 Д/ф «Хроніка Української повстанської 
Армії. 1942-1954». 11.05 Т/с «Епоха честі». 
13.10, 14.30 Радіо. День. 13.55 Перша шпальта. 
15.15 Д/ф «Історичні розслідування». 16.45 Хто 
в домі хазяїн? 17.20, 02.50 Вікно в Америку. 
17.50, 01.10 Новини. Світ. 18.20, 21.30, 01.25, 
02.35 Тема дня. 18.35, 01.40 Новини. Культура. 
19.00 До справи. 19.30 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром. 20.15 Війна і мир. 21.50, 02.20 Новини. 
Спорт. 22.15 Роздягалка. 22.50 ЧереЩур (Late 
night show). 23.30 Д/с «Орегонський путівник». 
00.00, 03.10 Д/с «Історичні розслідування». 
04.10 Т/с «Роксолана».

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00 «ТСН». 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1». 09.30 «Чотири весілля». 
10.45, 12.20 «Міняю жінку». 13.55, 14.55 
Т/с «Свати-5». 16.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана». 17.10 Т/с «Нескінченне кохання». 
20.30 «Секретні матеріали». 21.00 Т/с «Слуга 
народу. Від любові до імпічменту». 22.00 
«Гроші». 23.15, 00.10 «Танці з зірками». 02.05 
Т/с «Пончик Люся».

Інтер
05.50 М/ф. 06.20, 23.20 «Слідство вели...». 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини. 07.10, 
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером». 10.30, 12.25 
Т/с «Ганна Герман». 13.10 Х/ф «Холодне літо 
53-го». 15.10 «Речдок». 16.10 «Чекай на мене». 
18.00, 19.00, 04.25 «Стосується кожного». 20.00, 
05.10 «Подробиці». 20.40 Т/с «Я прийду сама». 
01.10 Т/с «Що робить твоя дружина». 03.45 
«Готуємо разом».

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайні новини. 06.25 

Факти тижня. 100 хвилин. 08.45, 12.45, 
15.45, 18.45, 21.05, 04.20 Факти. 09.10 Спорт. 
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки. 10.15 
Антизомбі. 11.10, 13.20 Х/ф «Джуманджи». 
13.55 Х/ф «Протистояння». 15.40, 16.10 Х/ф 
«Стрілець». 20.20 Більше ніж правда. 21.25 Т/с 
«Невиправні». 22.25 Свобода слова 00.50 Х/ф 
«Залізний лицар». 02.50 Т/с «Слідчі». 04.05 
Скарб нації. 04.10 Еврика! 04.40 Т/с «Відділ 
44».

СТБ
06.15, 15.25 «Все буде добре!». 08.15 «Все 

буде смачно!». 09.15 Х/ф «Скринька Марії 
Медічи». 11.10 Х/ф «Коник-стрибунець». 13.00 
«Битва екстрасенсів-17». 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини». 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія». 20.00, 22.45 «Хата на тата». 03.15 
«Найкраще на ТБ».

Новий канал
03.00, 02.25 Зона ночі. 04.10 Абзац. 06.00 

М/с «Пригоди кота в чоботях». 06.59, 08.59 Kids 
Time. 07.00 М/с «Лунтик і його друзі». 08.00 М/с 
«Історії Тома і Джеррі». 09.00 М/ф «Упс… Ной 
виплив». 10.50 Х/ф «Каблучка дракона». 12.40 
Х/ф «Король Артур». 15.00 Х/ф «Помпеї». 17.10 
Х/ф «Шрек-2». 19.00 Ревізор. 21.20 Страсті за 
Ревізором. 00.20 Х/ф «Братерство по крові». 
02.20 Служба розшуку дітей.
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22.00 «Світ навиворіт-9». 23.00 «Право на владу 
2017». 00.40 Х/ф «Чаттахучі». 04.35 Т/с «Пончик 
Люся».

Інтер
05.50 М/ф. 06.20, 23.20 «Слідство вели...». 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини. 07.10, 
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером». 10.25, 12.25, 
20.40 Т/с «Я прийду сама». 13.00, 14.00 «Життя 
на межі». 14.50, 15.50, 16.45 «Речдок». 18.00, 
19.00, 04.25 «Стосується кожного». 20.00, 
05.10 «Подробиці». 01.10 Т/с «Що робить твоя 
дружина». 03.45 «Готуємо разом».

ICTV
05.30 Громадянська оборона. 06.30 Ранок у 

великому місті. 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
04.20 Факти. 09.15, 19.20 Надзвичайні новини. 
10.10 Секретний фронт. 11.05, 17.30, 21.25 
Т/с «Невиправні». 12.00, 13.20 Х/ф «Життя 
за брата». 14.45 «На трьох». 15.10, 16.10 Т/с 
«Майор і магія». 20.20 Інсайдер. 22.20, 01.10 Т/с 
«Життя і пригоди Мишка Япончика». 23.25 Х/ф 
«Підривник». 02.05 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес». 03.55 Скарб нації. 04.00 Еврика! 
04.10 Служба розшуку дітей. 04.15 Студія 
Вашингтон. 04.40 Т/с «Відділ 44».

СТБ
06.15, 15.25 «Все буде добре!». 08.15 «Все 

буде смачно!». 09.15 «Битва екстрасенсів-14». 
11.40 «МайстерШеф-6». 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини». 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія». 20.00, 22.45 «Зважені та щасливі-7». 
23.25 «Один за всіх».

Новий канал
03.00, 01.40 Зона ночі. 03.15 Т/с «Татусеві 

дочки». 04.10 Абзац. 06.00 М/с «Пригоди 
кота в чоботях». 06.59, 08.59 Kids Time. 07.00 
М/с «Лунтик і його друзі». 08.00 М/с «Історії 
Тома і Джеррі». 09.00 Т/с «Друзі». 12.20 
Т/с «Відчайдушні домогосподарки». 16.50 
Аферисти в мережах. 19.00 Зоряні яйця. 21.00 
Київ вдень та вночі. 21.50 Суперінтуїція. 01.35 
Служба розшуку дітей.

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.35, 07.05, 09.40 М/с «Легенда 

про Білосніжку». 06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 
09.30 Погода. 07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
01.10 Новини. 07.34 На слуху. 08.10 Світ он 
лайн. 08.30 М/с «Чорний пірат». 09.05 Д/с 
«Південна Корея сьогодні». 10.30 Покоління 
Z. 11.00 Фольк-music. Діти. 11.50 Лайфхак 
українською. 12.05 Хто в домі хазяїн? 12.50 Х/ф 
«Джейн Ейр». 15.15 Д/ф «Смаки Джиньяна». 
15.45 Т/с «Оповідання ХІХ століття». 20.25 
Роздягалка. 21.35 Розсекречена історія. 22.35 
Війна і мир. 23.25 Мегалот. 23.30 Д/ф «Блюз. 
Мартін Скорсезе представляє». 01.35 Світло. 
02.35 Д/с «Дороги до Мемфіса». 04.10 Д/с 
«Латиноамериканська музика».

1+1
06.00, 19.30 «ТСН». 06.50 «Гроші». 

08.00 «Сніданок. Вихідний». 09.45 «Життя 
без обману-2017». 11.00, 23.10 «Світське 
життя». 12.00 Т/с «Слуга народу. Від любові 
до імпічменту». 16.30, 21.15 «Вечірній 
квартал-2017». 18.30 «Розсміши коміка-2017». 
20.15 «Українські сенсації». 00.10 «Модель 
XL». 02.00 «Вечірній Київ». 05.30 «Неділя з 
Кварталом».

Інтер
06.55 М/ф. 07.15, 03.25 Д/п «Битва за Київ». 

08.10 Х/ф «Доля людини». 10.15 Х/ф «На війні 
як на війні». 12.10, 04.05 Х/ф «Йшов четвертий 
рік війни». 14.00, 20.30 Т/с «Що робить твоя 
дружина». 20.00, 02.50, 05.30 «Подробиці». 
22.30 Х/ф «Ларго Вінч-2: Змова в Бірмі». 00.50 
Х/ф «Другий шанс».

ICTV
05.20, 04.35 Скарб нації. 05.30, 04.40 Еврика! 

05.35, 04.50 Факти. 05.55 Більше ніж правда. 
07.30 Я зняв! 09.25, 13.10 Дизель-шоу. 10.45, 
11.45 Особливості національної роботи. 12.45, 
18.45 Факти. 13.00 «На трьох». 14.20 Комік 
на мільйон. 16.25 Х/ф «Копи на підхваті». 
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки. 20.05 
Х/ф «Тихоокеанський рубіж». 22.45 Х/ф 
«Глибоководний горизонт». 00.45 Х/ф «Лейк 
Плесід: Озеро Страху». 02.05 Провокатор.

СТБ 06.10 Х/ф «На вас чекає громадянка 
Ніканорова». 08.00 «Караоке на Майдані». 
09.00 «Все буде смачно!». 10.05 «Сюрприз, 
сюрприз!». 12.55 «Зважені та щасливі-7». 15.50 
«Хата на тата». 19.00 «Х-Фактор-8». 22.50 Т/с 
«Коли ми вдома. Нова історія».

Новий канал
03.00, 02.05 Зона ночі. 05.50 М/с «Пригоди 

кота в чоботях». 06.49, 07.49 Kids Time. 06.50 
М/с «Лунтик і його друзі». 07.50 Дешево 
та сердито. 08.50 Ревізор. 11.15 Страсті 
за Ревізором. 14.15 Вар’яти. 16.10 Зоряні 
яйця. 18.00 Х/ф «Пірати Карибського моря: 
Прокляття чорної перлини». 21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: Скриня мерця». 00.00 Х/ф 
«Угода з дияволом».

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда про 

Білосніжку». 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 02.00 Новини. 07.30, 
08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 23.20 Погода. 07.34 
Від першої особи. 08.07 Ера бізнесу. 08.10 
Агроера. 08.15 Спорт. 08.30 М/с «Чорний пірат». 
09.05 Д/с «Південна Корея сьогодні». 09.30 Д/ф 
«Хроніка Української повстанської Армії. 1942-
1954». 11.05 Т/с «Епоха честі». 13.10, 14.30 
Радіо. День. 13.55, 22.15 Складна розмова. 
15.15 Фольк-music. 16.45 Покоління Z. 17.15 
М/с «Книга джунглів». 17.50, 01.10 Новини. 
Світ. 18.20, 21.30, 01.25, 02.45 Тема дня. 18.35, 
01.40 Новини. Культура. 19.00 Перший на селі. 
19.25 Д/с «Вагасі – японські смаколики». 20.25 
Наші гроші. 21.50, 02.25 Новини. Спорт. 22.50 
Д/с «Дикі тварини». 23.30 Д/с «Орегонський 
путівник». 00.00 Д/с «Історичні розслідування». 
03.05 Д/ф «Українська Гельсінська спілка – 
вектор визначено». 04.10 Т/с «Роксолана».

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00 «ТСН». 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1». 09.30, 10.45 «Чотири 
весілля». 11.50, 12.20, 13.45 «Міняю жінку». 
14.55 Т/с «Свати-5». 16.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана». 17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання». 20.30 «Секретні матеріали». 21.00 
Т/с «Слуга народу. Від любові до імпічменту». 
22.00 «Модель XL». 23.45, 00.10 Х/ф «Міцний 
горішок: Гарний день, аби померти». 01.55 Т/с 
«Пончик Люся».

Інтер
05.50 М/ф. 06.20, 23.20 «Слідство вели...». 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини. 07.10, 
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером». 10.25, 12.25, 
20.40 Т/с «Я прийду сама». 13.00, 14.00 «Життя 
на межі». 14.50, 15.50, 16.45 «Речдок». 18.00, 
19.00, 04.25 «Стосується кожного». 20.00, 
05.10 «Подробиці». 01.10 Т/с «Що робить твоя 
дружина». 03.45 «Готуємо разом».

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська оборона. 

06.30 Ранок у великому місті. 08.45, 12.45, 
15.45, 18.45, 21.05, 04.25 Факти. 09.15, 19.20 
Надзвичайні новини. 10.10 Більше ніж правда. 
11.10, 17.30, 21.25 Т/с «Невиправні». 12.10, 
13.20 Х/ф «Протистояння». 14.25 Скетч-шоу 
«На трьох». 15.05, 16.10 Т/с «Майор і магія». 
22.20, 01.30 Т/с «Життя і пригоди Мишка 
Япончика». 23.15 Х/ф «Великі гроші». 02.15 
Т/с «Морська поліція. Лос-Анджелес». 04.00 
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UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда про 

Білосніжку». 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини. 
07.30, 08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 16.35, 23.15 
Погода. 07.34 Від першої особи. 08.07 Ера 
бізнесу. 08.10 Агроера. 08.15 Спорт. 08.30 М/с 
«Чорний пірат». 09.05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні». 09.30 Т/с «Бодо». 11.05 Т/с «Епоха 
честі». 13.10, 14.30 Радіо. День. 13.55 Наші 
гроші. 15.15 До справи. 15.50 Твій дім. 16.45 
М/с «Книга джунглів». 17.50, 01.10 Новини. 
Світ. 18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема дня. 18.35, 
01.40 Новини. Культура. 19.00, 23.30 Культурна 
афіша здорової людини. 19.25 Д/с «Вагасі – 
японські смаколики». 20.25 Слідство. Інфо. 
21.50, 02.20 Новини. Спорт. 22.15 Світло. 23.25 
Мегалот. 00.00 Д/с «Орегонський путівник». 
02.50 Д/с «Мистецький пульс Америки». 03.15 
Д/ф «Містичний пряник Лібермана». 04.10 Т/с 
«Роксолана».

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00 «ТСН». 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1». 09.30, 10.45 «Чотири 
весілля». 11.45, 12.20, 13.45 «Міняю жінку». 
14.55 Т/с «Свати-5». 16.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана». 17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання». 20.30 «Секретні матеріали». 21.00 
Т/с «Слуга народу. Від любові до імпічменту». 
22.00, 23.20, 00.10 «Міняю жінку-12». 01.15 Т/с 
«Пончик Люся».

Інтер
 05.50 М/ф. 06.20, 23.20 «Слідство вели...». 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини. 07.10, 
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером». 10.25, 12.25, 
20.40 Т/с «Я прийду сама». 13.00, 14.00 «Життя 
на межі». 14.50, 15.50, 16.45 «Речдок». 18.00, 
19.00, 04.25 «Стосується кожного». 20.00, 
05.10 «Подробиці». 01.10 Т/с «Що робить твоя 
дружина». 03.45 «Готуємо разом».

ICTV
05.30, 10.10 Громадянська оборона. 06.30 

Ранок у великому місті. 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 
21.05, 04.20 Факти. 09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини. 11.10, 17.35, 21.25 Т/с «Невиправні». 
12.10, 13.20 Х/ф «Великі гроші». 14.55 «На 
трьох». 15.10, 16.10 Т/с «Майор і магія». 20.20 
Секретний фронт 22.25, 01.35 Т/с «Життя і 
пригоди Мишка Япончика». 23.25 Х/ф «Життя 
за брата». 02.20 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес». 04.00 Скарб нації. 04.10 Еврика! 
04.15 Студія Вашингтон. 04.40 Т/с «Відділ 44».

СТБ
07.05, 15.25 «Все буде добре!». 09.05 «Все 

буде смачно!». 10.05 «Битва екстрасенсів-14». 
12.25 «МайстерШеф-6». 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини». 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія». 20.00, 22.45 «МайстерШеф-7». 00.35 
«Один за всіх».

Новий канал
03.00, 01.45 Зона ночі. 03.50 Абзац. 05.40 

М/с «Пригоди кота в чоботях». 06.59, 08.59 Kids 
Time. 07.00 М/с «Лунтик і його друзі». 08.00 
М/с «Історії Тома і Джеррі». 09.00 Т/с «Друзі». 
12.20 Т/с «Відчайдушні домогосподарки». 17.00 
Аферисти в мережах. 19.00 Вар’яти. 21.00 Київ 
вдень та вночі. 22.00 Зоряні яйця. 01.40 Служба 
розшуку дітей.

С е р е д а ,  1  л и с т о п а д а

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда про 

Білосніжку». 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини. 07.30, 
08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 16.35, 23.20 Погода. 
07.34 Від першої особи. 08.07 Ера бізнесу. 
08.10 Агроера. 08.15 Спорт. 08.30 М/с «Чорний 
пірат». 09.05 Д/с «Південна Корея сьогодні». 
09.30 Т/с «Бодо». 11.05 Т/с «Епоха честі». 13.10, 
14.30 Радіо. День. 13.55 Слідство. Інфо. 15.15 
Надвечір’я. Долі. 16.45 М/с «Книга джунглів». 
17.50, 01.10 Новини. Світ. 18.20, 21.30, 01.25, 
02.35 Тема дня. 18.35, 01.40 Новини. Культура. 
19.00 Д/ф «Радянське». 19.15 Д/ф «Комуналка». 
19.25, 23.30 Д/с «Вагасі – японські смаколики». 
20.25 «Схеми». 21.50, 02.20 Новини. Спорт. 
22.15 Книга.ua. 22.50 Д/с «Дикі тварини». 02.50 
Д/с «Мистецький пульс Америки». 03.15 Д/ф «В. 
Стус. Феномен доби». 04.10 Т/с «Роксолана». 
05.05 Д/с «Латиноамериканська музика».

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.30 «ТСН». 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1». 09.30, 10.55 «Чотири весілля». 
12.20, 13.45 «Міняю жінку». 15.00 Т/с «Величне 
століття. Роксолана». 17.10 Т/с «Нескінченне 
кохання». 20.30 «Секретні матеріали». 21.00 
Т/с «Слуга народу. Від любові до імпічменту». 

Ч е т в е р ,  2  л и с т о п а д а

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда про 

Білосніжку». 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини. 07.30, 
08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 16.35 Погода. 07.34 
Від першої особи. 08.07 Ера бізнесу. 08.10 
Агроера. 08.15 Спорт. 08.30 М/с «Чорний 
пірат». 09.05 Д/с «Південна Корея сьогодні». 
09.30 Т/с «Бодо». 11.05 Т/с «Епоха честі». 
13.10, 14.30 Радіо. День. 13.55 «Схеми». 15.15 
Світло. 16.45 М/с «Книга джунглів». 17.50, 
01.10 Новини. Світ. 18.20, 21.30, 01.25, 02.35 
Тема дня. 18.35, 01.40 Новини. Культура. 19.00 
Твій дім. 19.25 Д/с «Супервідчуття». 19.55 
Д/с «Дикі тварини». 20.25 Перша шпальта. 
21.50, 02.20 Новини. Спорт. 22.15 ЧереЩур 
(Late night show). 22.50 Як дивитися кіно. 
23.20 Фільм. 02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки». 03.15 Д/ф «А. Волошин. Метеорит 
незалежності - над Срібною землею». 04.10 Д/с 
«Латиноамериканська музика».

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

«ТСН». 06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з 1+1». 09.30, 10.55 «Чотири весілля». 12.20 
«Міняю жінку-5». 13.45 «Міняю жінку-4». 
15.00 Т/с «Величне століття. Роксолана». 17.10 
Т/с «Нескінченне кохання». 20.15 «Ліга сміху 
3». 22.20 «Ігри приколів». 23.20 «Вечірній 
Київ». 01.20 «Ліга сміху». 05.05 «Неділя з 
Кварталом».

Інтер
05.50 М/ф. 06.20, 22.00 «Слідство вели...». 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини. 07.10, 
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером». 10.25, 12.25 Т/с 
«Я прийду сама». 13.00, 14.00 «Життя на межі». 
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок». 18.00 «Стосується 
кожного». 20.00 «Подробиці». 23.50 Х/ф «Гу-
Га». 02.20 Х/ф «Міський романс». 03.55 «Чекай 
на мене». 05.00 «Подробиці тижня».

ICTV
05.30 Громадянська оборона. 06.30 Ранок у 

великому місті. 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 
02.00 Факти. 09.15, 19.20 Надзвичайні новини. 
10.10 Інсайдер. 11.10, 17.30 Т/с «Невиправні». 
12.10, 13.25 Х/ф «Зоонаглядач». 14.45 «На 
трьох». 15.10, 16.10 Т/с «Майор і магія». 20.20 
Антизомбі. 21.25 Дизель-шоу. 23.55 Комік на 
мільйон. 02.20 Х/ф «Підривник». 03.40 Т/с 
«Слідчі».

СТБ
06.20 Х/ф «Кохана жінка механіка 

Гаврилова». 08.05, 23.20 Х/ф «Коханий за 
наймом». 10.05 Х/ф «Провідниця». 17.30, 
22.00 «Вiкна-Новини». 18.00 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія». 20.00, 22.45 «Сюрприз, 
сюрприз!». Новий канал 03.00, 02.25 Зона ночі. 
03.15 Т/с «Татусеві дочки». 04.10 Абзац. 06.00 
М/с «Пригоди кота в чоботях». 06.55, 08.19 
Kids Time. 07.00 М/с «Лунтик і його друзі». 
08.20, 22.45 Половинки. 10.20 Кохання на 
виживання. 12.10, 21.40 Київ вдень та вночі. 
16.15, 19.00 Топ-модель по-українськи. 00.20 
Х/ф «Братерство по крові». 02.20 Служба 
розшуку дітей.

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною. 07.00, 

08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.15 Сьогодні. 
09.30, 05.40 Зірковий шлях. 11.30, 04.00 Реальна 
містика. 13.30, 15.30 Агенти справедливості. 
16.00 Історія одного злочину. 18.00 Т/с «Лікар 
Ковальчук». 19.45 «Говорить Україна». 21.00, 
00.00 Т/с «Каблучка з бірюзою». 23.20 Слідами. 
01.45 Т/с «CSI. Місце злочину».

П ’ я т н и ц я ,  3  л и с т о п а д а

Су б о т а ,  4  л и с т о п а д а

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда про 

Білосніжку». 06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 09.20, 
23.20 Погода. 07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини. 07.34 На слуху. 08.10 Світ он лайн. 
08.30 М/с «Чорний пірат». 09.10 Д/с «Південна 
Корея сьогодні». 09.30 Д/с «Дика планета». 
10.35 Х/ф «Джейн Ейр». 13.00 Д/ф «Смаки 
Джиньяна». 13.30 Фольк-music. Діти. 14.25 
Фольк-music. 15.30 Перший на селі. 16.20 
Д/с «Вагасі – японські смаколики». 17.15 Т/с 
«Бодо». 20.25 Слідство. Інфо. Спецвипуск. 21.35 
#@)[]?$0 з Майклом Щуром. 22.15 ЧереЩур 
(Late night show). 22.40 Лайфхак українською. 
22.50 Книга.ua. 23.30 Богатирські ігри. 00.15 
Роздягалка. 00.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки». 01.35 Надвечір’я. Долі. 02.30 Д/ф 
«Блюз. Мартін Скорсезе представляє». 04.10 Д/с 
«Латиноамериканська музика».

1+1
06.05 «ТСН». 07.00 «Українські сенсації». 

08.00 «Сніданок. Вихідний». 09.00 «Лото-
забава». 09.40 М/ф «Маша і Ведмідь». 09.50 
«Розсміши коміка». 10.50 «Світ навиворіт-9». 
11.50 «Світ навиворіт-3: Танзанія, Ефіопія». 
12.55, 13.55, 15.00, 16.00 Т/с «Свати-5». 17.05 
«Ліга сміху-3». 19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень». 
21.00 «Голос. Діти-4». 23.20 «Ігри приколів». 
00.20 «Сватики». 01.20 «Аргумент кiно». 02.00 
«Світське життя». 04.35 «Сватики 12».

Інтер
06.00 М/ф. 06.20, 01.00 Х/ф «Сім старих і 

одна дівчина». 08.00 «уДачний проект». 09.00 
«Готуємо разом». 10.00 «Орел і решка. Рай і 
пекло». 11.00 «Орел і решка. Перезавантаження». 
12.10 Т/с «Крапля світла». 16.00 Т/с «Тільки не 
відпускай мене». 20.00, 02.25 «Подробиці». 
20.30 Х/ф «Суєта суєт». 22.20 Д/п «Галина 
Польських. За сімейними обставинами». 23.20 
Х/ф «Нічна подія».

ICTV
05.15 Більше ніж правда. 06.55 Т/с 

«Слідчі». 09.00 Т/с «Відділ 44». 11.50, 13.00 
Х/ф «Зоонаглядач». 12.45 Факти. 14.05 
Х/ф «Глибоководний горизонт». 16.05 Х/ф 
«Тихоокеанський рубіж». 18.45 Факти тижня. 
100 хвилин. 20.35 Х/ф «Всесвітня війна Z». 
22.55 Комік на мільйон. 01.00 Х/ф «Незвичайна 
подорож». 02.40 Провокатор.

СТБ
06.20 «Хата на тата». 09.00 «Все буде 

смачно!». 11.00 «Караоке на Майдані». 11.55 
«МайстерШеф-7». 19.00 «Битва екстрасенсів 
17». 21.15 «Один за всіх». 22.30 «Х-Фактор-8».

Новий канал
03.00 Зона ночі. 05.14, 06.29 Kids Time. 05.15 

М/с «Пригоди кота в чоботях». 06.30 Топ-модель 
по-українськи. 09.10 Х/ф «Сонна лощина». 
11.20 Х/ф «Каблучка дракона». 13.10 М/ф 
«Шрек-3». 15.00 Х/ф «Пірати Карибського моря: 
Прокляття чорної перлини». 18.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: Скриня мерця». 21.00 Х/ф 
«Учень чаклуна». 23.10 Х/ф «Темний ліс». 01.00 
Х/ф «Угода з дияволом».

Н е д і л я ,  5  л и с т о п а д а
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Скарб нації. 04.10 Еврика! 04.15 Служба 
розшуку дітей. 04.20 Студія Вашингтон. 04.45 
Т/с «Відділ 44».

СТБ
06.45, 15.25 «Все буде добре!». 08.45 «Все 

буде смачно!». 09.45 «Битва екстрасенсів-14». 
12.00 «МайстерШеф-6». 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини». 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія». 20.00, 22.45 «МайстерШеф-7». 01.00 
«Один за всіх».

Новий канал
03.00, 01.50 Зона ночі. 04.10 Абзац. 06.10 

М/с «Пригоди кота в чоботях». 06.59, 08.59 Kids 
Time. 07.00 М/с «Лунтик і його друзі». 08.00 
М/с «Історії Тома і Джеррі». 09.00 Т/с «Друзі». 
12.20 Т/с «Відчайдушні домогосподарки». 
17.00 Аферисти в мережах. 19.00 Кохання на 
виживання. 21.00 Київ вдень та вночі. 22.00 
Зірки під гіпнозом.
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ГО Р О С КО П
30 жовтня - 5 листопада

  Ретроспектива
Ш л я х  с т а н овл е н н я  С вя то -
П о к р ов с ь ко го  х р а м у  м і с т а 

Новозбудований храм на окраєні міста Тячів за відносно короткий час завоював прихильність 
православних вірників. Будівництво Свято-Покровської церкви розпочалося майже десять років 
тому, і сьогодні храм благоустроєно та оздоблено відповідними релігійними атрибутами. Сюди 
щонеділі навідуються чимало вірників, щоб щиро помолитися Богу.

На фотографіях зображено Свято-Покровський храм декілька років тому (2009р.) та сучасний 
вигляд церкви (2017р.).
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Овен. Настає час змін, причому не до всіх 
з них Овни виявляться готові. Однак не варто 
пасувати перед труднощами. Особисте життя 
буде нагадувати розбуджений вулкан – вас 
захлиснуть пристрасті. Направляйте емоції в 
конструктивне русло, щоб не посваритися з 
партнером і близькими людьми. 

Телець. Варто приділитии увагу своїй 
другій половинці більше часу, ніж зазвичай. 
Рекомендується провести вихідні в колі сім’ї, 
уникаючи гучних вечірок з малознайомими 
особами. 

Близнюки. Висока ймовірність потрапити 
під крильце могутнього покровителя, підписати 
кілька нових контрактів або зустріти людину, яка 
прикрасить ваші самотні дні. На роботі з’явиться 
безліч нових завдань, які будуть складними, 
але цікавими, і дозволять вам проявити себе як 
творча та креативна особистість. 

Рак. Ви зустрінетеся з людьми, які давно 
випали з вашого поля зору. Цілком імовірно, 
що побачитеся зі старими друзями або навіть 
відновите зв’язок з людиною, яка колись 
викликала у вас романтичні почуття. Проте 
занурення в приємні спогади не повинно 
відволікати вас від роботи. 

Лев. Увагу варто сконцентрувати на сфері 
особистих взаємин і романтичних почуттів. 
Зірки говорять, що як професіонал ви будете 
почувати себе на коні, а ось у сімейному житті 
можуть чекати незаплановані витрати і бурхливі 
конфлікти. Левам потрібно стримати свою 
природну схильність до домінування. 

Діва. Професійні успіхи будуть залежати від 
уміння концентрувати зусилля лише на одній з 
поставлених завдань. Хаотичні дії не принесуть 
довгоочікуваної винагороди за працю. Не бійтеся 
просити колег про допомогу і підстраховку, 
але будьте готові підставити їм дружнє плече у 
майбутньому. 

Терези. Особливої уваги можуть вимагати 
старші родичі. Не забувайте іноді відволікатися 

від буденних клопотів і відвідувати батьків, 
дідусів і бабусь, які чекають ваших візитів з 
великим нетерпінням. Для підтримки здоров’я 
рекомендується провести декілька днів на 
білково-вуглеводному чергуванні. 

Скорпіон. На роботі можуть активізуватися 
заздрісники, яким буде не по нутру ваше 
просування по кар’єрних сходах. Не варто 
бурхливо реагувати на їхні нападки. Агресивна 
поведінка ваших колег лише зніме з очей 
начальства рожеві окуляри, що явно зіграє вам 
на руку. 

Стрілець.  Для представників цього знаку 
настає час, коли доведеться задуматися про 
вчинки, скоєних раніше. Зробіть висновки і не 
забудьте попросити вибачення у всіх, кого ви 
встигли образити або засмутити. В особистому 
житті Стрільцям однозначно щастить – 
давно навколо них не вилося стільки цікавих 
представників протилежної статі. 

Козеріг. Перед Козерогами нові горизонти 
і блискучі перспективи. Варто розумно 
розподілити зусилля між масою невідкладних 
справ і скористатися цими можливостями для 
зміцнення свого матеріального становища. Сім’я 
порадує періодом гармонійних відносин. 

Водолій. Сфера здоров’я, робочі справи, 
сімейне життя і особисті взаємовідносини – 
все це порадує Водоліїв спокійним перебігом 
і відсутністю проблем. Можна сміливо 
насолоджуватися усіма принадами життя, проте 
варто пам’ятати і про поточні справи. Самотні 
Водолії можуть познайомитися з цікавою 
особистістю. 

Риби. Небесні світила рекомендують Рибам 
стати впевненішим у власних силах. Тільки 
так ви зможете подолати негативні обставини і 
обійтися без форсмажорів. Представники цього 
знаку, які вирішать, що краще просто плисти за 
течією, точно не зможуть домогтися бажаних 
результатів. 

В с е  у  Т я ч е в і  т а  н а ш о м у  к р а ї :
Р о б о т а .  О р е н д а .  П о с л у г и .  П р о д а ж .

К у п і в л я .  О б м і н .  Н а в ч а н н я .
Запрошуємо на роботу адміністратора 

у готель «Vizit», що в смт.Буштино. 
Вимога: жінки віком 25-40 років. За 

більш детальною інформацією звертатись 
за тел.: (067) 792 94 51.

Продається приватизована 
двокімнатна квартира по вулиці 
Промисловій (Комсомольська) у місті 
Тячів. Квартира з євроремонтом, 
знаходиться на 1-му поверсі будинку. 
Ціна договірна. 

Звертатись за тел.: (097) 302 81 53.

Продається житловий будинок 
по вул. Пролетарській, 32 із земельною 
ділянкою, площею 35 соток. 

Тел.: 096 94 33 868.

Продається новий житловий 
будинок з усіма комунікаціями (газ, вода, 
каналізація) та надвірними спорудами в 
смт Буштино. Ціна договірна. Звертатися 
за тел.: (097) 36 20 659 або (095) 87 63 
281.

Магазин «Майстер»  в м. 
Тячів запрошує на роботу менеджера, 
продавців-консультантів  і вантажників.     

За довідками звертатись за тел.: 
(067) 312 36 20. 

ФГ «НОВИЙ РІВЕНЬ-2006» шукає 
на роботу кухаря та слюсаря-ремонтника 
(зі стажем). 

Звертатись за  тел.:  (097) 85 15 100 
(Василь Степанович).

Терміново! Продається 
приватизована земельна ділянка в смт. 
Буштино по вулиці Коцюбинського, 
площею 0,8 га  (комунікації поруч). Ціна 
договірна (торг).    

Звертатись за телефоном: (050) 901 
16 15, В’ячеслав.

Шукаю няню! В м.Тячів, 
оплата договірна.

Звертатись за тел.: (067) 25 39 
065.  

Терміново! Продається будинок в 
смт. Буштино площею 110 квадратних 
метрів. Ціна договірна (торг).

 Звертатись за телефоном: (050) 
901 16 15, В’ячеслав.

ЧАС КІНО
Кінотеатр Тячівської об’єднаної громади «Тячів» ім. Т.Г. 

Шевченка запрошує всіх бажаючих на перегляд кінострічок.     
Для дітей 29 жовтня відбудеться показ цікавого мультфільму 

«Гиткий я-2». Початок о 15.00 за к.ч. 
Із 29.10.2017 року транслюватиметься фільм «Темна вежа» 

та «Охорона кілера»  . 
Початок  о 17.00 і 19.00 за к.ч. 

 Ласкаво просимо на 
 перегляд кінострічок!

Продається  приватизована 
земельна ділянка під будівництво 
площею 7 соток, у м.Тячів, по вул. 
Володимира Івасюка, 36 (поруч 
залізничним вокзалом). Тел.: (097) 318 
58 02.

Продається  приватизована 
земельна ділянка площею 22 сотки, у 
м.Тячів, по вул. Леонтовича. Звертатись  
за тел.: (097) 318 58 02.

Підприємство надає в оренду 
приміщення площею 500 та 160 м.кв. 
для ведення господарської діяльності за 
адресою: м. Хуст, вул. Гвардійська 122-
124.

Контактний телефон: (067) 312 04 
83 (Михайло).    

Нещодавно святкувала прекрасний ювілей – 30-річчя бухгалтер 
Солотвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Мушка Наталія Петрівна з Тячева, 
з чим  її щиросердечно вітаємо!

Дорога наша Наталочко!
Вітаємо Тебе з прекрасною датою на життєвому календарі, 

яка сповнена досягнень та добра.  Нехай всі Твої заповітні мрії 
збуваються, удача супроводжує по житті щодня, а очі яскраво 
світяться від щастя. Ти – найкраща! Вмієш щиро дарувати 
оточуючим позитив і гарний настрій, тож будь щасливою і дивися 
у майбутнє з оптимізмом.  

Будь добра Ти, і будь щаслива.
Весела, щира і красива,
У щасті-радості живи
І людям Ти завжди неси
Промінчик щастя й доброти.

З повагою і любов’ю – рідні, близькі та друзі


