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       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.

Р О Б О Т А
ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС “БЕРКУТБУД”

ПРИЙМАЄ НА РОБОТУ:
/ вантажників (з/п від 4500 грн.),
/ водіїв категорії “Е”;
/ комірника  на склад будматеріалів.

Т. + 38 050 372 8511;   + 38 067 413 85 53

www.berkut.info

КИТАЙЦІ  стали більше любити українсь�
ке. За п'ять років експорт  української  аг�
ропродукції до Китаю  зріс  у 12(!) разів.

ДВОЄ українських винахідників вперше
стали переможцями професійно�творчого
конкурсу і  згідно умов конкурсу кілька
місяців навчатимуться у США за програ�
мою Університету сингулярності Все�
світнього  центру NASA.

ПЕРЕД капітальним ремонтом  магіст�
рального газопроводу Уренгой�Ужгород
вчені провели археологічну розвідку і вия�
вили  цінні зразки бронзового віку та трип�
ілля. Деяким памяткам – майже 6000 років.

ПАРИЖСЬКІ архітектори  представили
проект незвичної в'язниці у вигляді кораб�
ля, який завжди буде перебувати  на воді.
Крім камер для в'язнів на плавучій тюрмі
передбачено спортмайданчики і теплично�
городнє господарство.

КОРОЛЕВА Великобританії Єлизавета ІІ
провідала олімпійський парк у Лондоні,
щоб  поспілкуватися зі слоненям,якого на�
звали її іменем.

НАЙСТАРІШИМ жителем планети назва�
но  жительку Ямайки Емму Морано, яка не�
щодавно померла на 118�му році життя.

Ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðîñåð-
äå÷íî â³òàº âàñ ç íàãîäè ñâÿòî¿ êîæí³é öèâ³ë³-
çîâàí³é ëþäèí³ äàòè – 72-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè
íàä íàöèñòñüêîþ Í³ìå÷÷èíîþ òà ¿¿ ñàòåë³òàìè
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.

Äåíü Ïåðåìîãè – öå ñï³ëüíå ñâÿòî ïîçà ÷à-
ñîì ³ êîðäîíàìè. Öå ñâÿòî ê³ëüêîõ ïîêîë³íü,
ùî îá’ºäíàëî áàòüê³â, ä³òåé òà îíóê³â. Îäíà
íà âñ³õ á³äà çð³äíèëà ëþäåé, ïðîáóäèëà âåëè-
÷åçíèé ïàòð³îòèçì, ãåðî¿çì, ñò³éê³ñòü.

Çàõ³äí³ êðà¿íè çäàâàëè ñâîþ çåìëþ ëþòîìó
âîðîãó çà ë³÷åí³ òèæí³, äí³, ³ ò³ëüêè íàø³ äèâî-
áîãàòèð³, ã³äí³ ñèíè òà äîíüêè ñâ³òëèõ ³ ìóæí³õ
ïðåäê³â íàøèõ, â êðèâàâîìó äâîáî¿ çóì³ëè çó-
ïèíèòè öþ äèêó íàâàëó ³ çâ³ëüíèòè â³ä îêó-
ïàíò³â íå ò³ëüêè ð³äíó çåìëþ, àëå ³ ªâðîïó òà
é óâåñü ñâ³ò.

Íèí³øí³ ³ ïðèéäåøí³ ïîêîë³ííÿ áóäóòü íàâ³êè
âäÿ÷í³ âåòåðàíàì-ïåðåìîæöÿì òà ¿õí³ì áîéî-
âèì ïîáðàòèìàì ³ òèì, õòî êóâàâ ïåðåìîãó â
òèëó, çà ïîäâèã, çà Âåëèêó Ïåðåìîãó íàä íà-
öèçìîì, çà òó íåçáàãíåííó ö³íó, ÿêîþ âîíà
îïëà÷åíà.

Ïðàïîð Ïåðåìîãè íàä Ðåéõñòàãîì ó Áåðë³í³
ï³äíÿâ ³íòåðíàö³îíàëüíèé çàã³í âî¿í³â, ÿêèì êî-
ìàíäóâàâ îô³öåð-óêðà¿íåöü Î. Áåðåñò – ìàé-
áóòí³é Ãåðîé Óêðà¿íè, ÷èº ³ì’ÿ äåñÿòêè ðîê³â
çàìîâ÷óâàâ ñòàë³íñüêèé òîòàë³òàðíèé ðåæèì.

Ç êîæíîþ âåñíîþ âñå äàë³ ³äóòü â³ä íàñ ðîêè
ëèõîë³òòÿ, àëå ñëàâà ïåðåìîãè â äàëåêîìó
45-ìó í³êîëè íå ïîìåðêíå â íàðîäí³é ïàì’ÿò³.

Öåé áåçñìåðòíèé ïîäâèã ñòàâ ãîëîâíîþ
ñïðàâîþ æèòòÿ ö³ëîãî ïîêîë³ííÿ – ïîêîë³ííÿ
ïåðåìîæö³â. ² ïðàâäó ïðî éîãî âåëè÷ ³ âêëàä ó
öþ ïåðåìîãó Óêðà¿íè ³ óêðà¿íö³â íå âäàñòüñÿ
âèêðàñòè í³êîìó.

Õòî á ì³ã ïîäóìàòè â òîìó äàëåêîìó 45-ìó,
ùî ÷åðåç ñ³ìäåñÿò ðîê³â äóõ á³ñíóâàòîãî Ã³òëå-
ðà âñåëèòüñÿ ó ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ Â. Ïóò³íà ³ òîé
ïîõîðîíèòü ßëòèíñüê³ äîìîâëåíîñò³, Áóäàïåø-
òñüêèé ìåìîðàíäóì, àíåêñóº Êðèì, ðîçïî÷íå
ã³áðèäíó â³éíó ç Óêðà¿íîþ íà ¿¿ ñõ³äíèõ êîðäî-
íàõ, îêóïóº ÷àñòèíó Äîíáàñó ³ Ëóãàíùèíè.

Ïîêîë³ííÿ, ùî ïåðåìîãëî ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é
â³éí³ âèìàãàº ó Ïóò³íà ñõàìåíóòèñÿ ³ ïðèïè-
íèòè â³éíó, ìîëÿòü Âñåâèøíüîãî íàñòàâèòè
ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ âèâåñòè ðîñ³éñüê³ çáðîéí³ ôîð-
ìóâàííÿ ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³ ïîêàÿòèñÿ â
ãð³õàõ.

Øàíîâí³ âåòåðàíè, ä³òè â³éíè, ãðîìàäÿíè
Ìóêà÷³âùèíè! Â³ä äóø³ çè÷èìî Âàì çäîðîâ’ÿ,
ìèðíîãî íåáà, æèòòºâèõ ñèë, óäà÷³, îïòèì³çìó
³ â³ðè ó ñâ³òëèé çàâòðàøí³é äåíü.

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè òà íàä³ºþ íà
êðàùó äîëþ, ÿêó çàñëóæèâ ãåðî¿÷íèé òà áàãà-
òîñòðàæäàëüíèé íàðîä Óêðà¿íè.

Ç ïîâàãîþ ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè
². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà

âåòåðàíñüêî¿ ðàäè Ìóêà÷³âùèíè.
Ô. Ê²Í×, Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Ô. Ê²Í× ². ÊÀ×ÓÐ

ØÀÍÎÂÍ² ÂÅÒÅÐÀÍÈ, Ä²ÒÈ Â²ÉÍÈ,ØÀÍÎÂÍ² ÂÅÒÅÐÀÍÈ, Ä²ÒÈ Â²ÉÍÈ,ØÀÍÎÂÍ² ÂÅÒÅÐÀÍÈ, Ä²ÒÈ Â²ÉÍÈ,ØÀÍÎÂÍ² ÂÅÒÅÐÀÍÈ, Ä²ÒÈ Â²ÉÍÈ,ØÀÍÎÂÍ² ÂÅÒÅÐÀÍÈ, Ä²ÒÈ Â²ÉÍÈ,
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç 72-þ ð³÷íèöåþ Âåëèêî¿
Ïåðåìîãè! Áàãàòî ðîê³â ìèíóëî â³ä íåçàáóòíüîãî òðàâíÿ
1945 ðîêó, àëå é ñüîãîäí³ âåëè÷íèé ïîäâèã çàõèñíèê³â ³
âèçâîëèòåë³â çàëèøàºòüñÿ íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì ïàòð-
³îòèçìó, â³ðíîãî ñëóæ³ííÿ ñâîºìó íàðîäó.

Ó öåé ñëàâíèé äåíü ìè çãàäóºìî âñ³õ, ÷èº æèòòÿ çàáðà-
ëà â³éíà, íèçüêî âêëîíÿºìîñÿ òà ñêëàäàºìî ãëèáîêó øàíó
âåòåðàíàì, ÿê³ íà ñâî¿õ ïëå÷àõ âèíåñëè òÿãàð â³éíè òà
ï³äíÿëè êðà¿íó ç ðó¿í ó ïîâîºíí³ ðîêè.

Ìè ó â³÷íîìó áîðãó ïåðåä âàìè, çà îá³ðâàíó â³éíîþ
þí³ñòü, çà çðàçêè ìóæíîñò³, ñèëó äóõó, ñàìîïîæåðòâó, ÿê³ âè âèÿâèëè â áîÿõ çà ð³äíó çåìëþ.

Ùàñòÿ âàì, âñ³ëÿêîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó ³ äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ,
äîðîã³ âåòåðàíè é ó÷àñíèêè â³éíè, íàø³  âèçâîëèòåë³!

Ç ïîâàãîþ  Ñ. ÃÀÉÄÀÉ,  ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Öèìè äíÿìè Óêðà¿íà çãàäóº ò³ ñòðàøí³ ïîä³¿ â
äàëåêîìó 1986-ó ðîö³ – àâàð³þ íà ÷îðíîáèëüñüê³é
àòîìí³é ñòàíö³¿,òà çãàäóº òèõ, õòî â³ääàâ ñâîº
æèòòÿ çà íàøå ùàñëèâå ìàéáóòíº.

Ìóêà÷³âùèíà òàêîæ âøàíóâàëà ñâî¿õ ãåðî¿â,
æèâèõ ñâ³äê³â òèõ æàõëèâèõ ïîä³é òà ïîì’ÿíóëà
òèõ, êîãî âæå íåìàº â æèâèõ.

27 êâ³òíÿ â ïàðêó Ñëàâè ñåëèùà ×èíàä³éîâî,
äå âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèé çíàê ë³êâ³äàòîðàì êà-
òàñòðîôè, â³äáóâñÿ ì³òèíã-ðåêâ³ºì ç íàãîäè
â³äçíà÷åííÿ 31-¿ ð³÷íèö³ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ.

Â³ääàòè øàíó ë³êâ³äàòîðàì ïðèéøëè êåð³âíè-
êè ðàéîíó, ãîëîâè ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä,
ïðàö³âíèêè çàêëàä³â îñâ³òè ³ êóëüòóðè ðàéîíó òà
àêòèâ ñåëèùà.

Òàê, ç³ ñëîâàìè ïîäÿêè äî ïðèñóòí³õ ó÷àñíèê³â
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ÷îðíîáèëüñüêî¿ àâàð³¿ çâåðíó-
ëèñÿ ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ²âàí
Ìèõàéëî, çàñòóïíèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Áîã³â òà ñåëèù-
íèé ãîëîâà ²âàí Ìîøàê. Âîíè ïîäÿêóâàëè
ë³êâ³äàòîðàì çà ¿õ ïîäâèã, çà òó ñòðàøíó ö³íó, ÿêó
áóëî çàïëà÷åíî äëÿ áåçïåêè ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü,
çà ¿õ áåçñòðàøí³ñòü òà ãåðî¿çì.

Äàë³ äî ñâî¿õ ïîáðàòèì³â òà î÷³ëüíèê³â ðàéîíó
çâåðíóâñÿ ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿íè»
Ìèðîí Áîáóñüêèé.Â³í ïðèâ³òàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ,
ïîáàæàâ òîâàðèøàì çäîðîâ’ÿ, ñèëè äóõó, ìèð-
íîãî íåáà íàä ãîëîâîþ òà âïåâíåíîñò³ ó çàâò-
ðàøíüîìó äí³. Çâåðíóâñÿ ó ñâîºìó âèñòóï³ Ìè-
ðîí Âàñèëüîâè÷ ³ äî ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ðàéî-
íó ç ïðîõàííÿìè ïðèä³ëÿòè òðîõè á³ëüøå óâàãè
ïðîáëåìàì ë³êâ³äàòîð³â òà ðîäèíàì çàãèáëèõ
ó÷àñíèê³â àâàð³¿.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòîñòåé, ñâÿùåííîñëóæèòåë³ óêðà¿-
íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ òà ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêîâ
â³äñëóæèëè åêóìåí³÷íó ïàíàõèäó çà ïîìåðëèìè
ó÷àñíèêàìè ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿.

Íà çàê³í÷åííÿ, êîæåí ç ïðèñóòí³õ ïîêëàâ êâ³òè
äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó ó÷àñíèêà ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà
×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿.

×îðíîáèëüñüêèé á³ëü…
31-ó ð³÷íèöþ òðàãåä³¿

â³äçíà÷èëè íà Ìóêà÷³âùèí³

ØÀÍÎÂÍ² Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ², ÂÅÒÅÐÀÍÈ Â²ÉÍÈ
ÒÀ ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈË! ÄÎÐÎÃ² ÆÈÒÅË² ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍÈ!

26 квітня, у великому залі
засідань Мукачівської РДА
відбулося чергове засідан�
ня колегії райдержадмініст�
рації, під головуванням оч�
ільника району Сергія Гай�
дая. Також, на засіданні були
присутні голова Мукачівсь�
кої районної ради Іван Ми�
хайло, заступник голови
державної адміністрації
Олександр Богів, сільські
та селищні голови, началь�
ники структурних під�
розділів РДА та керівники
служб району.

Почалося засідання колегії
не так як зазвичай – голова
РДА Сергій Гайдай висловив
слова вдячності та вручив
подяки всім, хто допомагав
в організації та проведенні
веломарафону «Три замки
Закарпаття». Нагадаємо,
маутинбайк марафон «Три
замки Закарпаття» відбувся
в неділю, 23 квітня і його
маршрут проходив через 14
населених пунктів Мукачів�
щини.

Після урочистостей,
Сергій Володимирович оф�
іційно представив нового
начальника філії «Мукачівсь�
кий райаводор». Ним став
Машіко Віталій Васильо�
вич.

«Це людина не нова, у філії
«Мукачівського райавтодо�
ру» Віталій Васильович пра�
цює з 1995 року. За цей час
він займав посади майстра,
виконроба, інженера з охо�
рони праці, а зараз заслу�
жено призначений керівни�
ком філії», � повідомив голо�
ва РДА.

Далі засідання колегії
проходило у звичному ре�
жимі. На порядок денний
цього дня було винесено три
питання:

1. Про підсумки комплекс�
ної інспекторської перевірки
реалізації заходів державної
політики у сфері захисту на�
селення і територій від над�
звичайних ситуацій техно�
генного та природного ха�
рактеру, цивільного захисту,
стану і організації роботи з

Ïðî íàéâàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ ç æèòòÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó
ïîãîâîðèëè íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

питань пожежної безпеки,
готовності органів управлін�
ня та сил реагування до дій
при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій Му�
качівського району;

2. Про хід весняно�посівної
кампанії в Мукачівському
районі;

3. Про стан призначення
державних соціальних допо�
мог.

З доповіддю по першому
питанню виступив завіду�
вач сектору з питань цив�
ільного захисту райдер�
жадміністрації Василь Го�
ловчанський. Він довів до
відома присутніх результа�
ти комплексної обласної пе�
ревірки, яка проходила на
території району 23 берез�
ня. Нагадаємо, перевірку з
питань цивільного захисту
проходили керівний склад
та органи управління Мука�
чівського району, районна
комісія з питань ТЕБ та НС,
спеціалізовані служби цив�
ільного захисту при рай�
онній державній адмініст�
рації, відділ охорони здоро�
в’я РДА, КЗ «Центр первин�
ної медико�санітарної допо�
моги Мукачівського райо�
ну», Управління Держпрод�
споживслужби в Мукачі�
вському районі, РТЦ 162 м.
Мукачево Закарпатська
філія «Укртелеком», Мукачі�
вський РЕМ ПАТ» Закарпат�
тяобленерго», Мукачівське
управління експлуатації газо�
вого господарства ПАТ «За�

карпатгаз» та Мукачівське
районне споживче товари�
ство.

За висновками перевірки,
комісією було виявлено ряд
порушень у роботі цивільного
захисту району. Найбільше
недоліків було виявлено в
роботі відділу охорони здо�
ров’я РДА та Мукачівського
управління експлуатації газо�
вого господарства ПАТ «За�
карпатгаз». Проте, не дивля�
чись на зауваження, остаточ�
ний висновок перевірки зву�
чить як «Обмежено відпові�
дає вимогам.

«Ця перевірка показала на
ті моменти, над якими по�
трібно детальніше попрацю�
вати. Хочу запевнити, що
зараз, всі недоліки, що сто�
сувалися Мукачівського
району, виправлено», � зау�
важив Сергій Володимиро�
вич, голова РДА.

Про хід весняно�посівної
кампанії в Мукачівському
районі присутніх поінформу�
вав начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації Ілля
Йовбак. За його словами,
основними видами діяль�
ності сільгоспвиробників
району залишаються виро�
щування зернових культур,
овочів, плодів винограду та
виробництво тваринницької
продукції. Також, Ілля Ілліч
запевнив, що для своєчас�
ного проведення весняно�
польових робіт управлінням
агропромислового розвитку

райдержадміністрації здій�
снено комплекс організацій�
них заходів, зокрема, для
підвищення продуктивності
сільгоспвиробництва роз�
роблено та впроваджено
районну «Програму розвит�
ку та підтримки галузі рос�
линництва на 2016�2020
роки» та «Зведений план
розвитку агропромислового
комплексу на 2017 рік».

Наступним розглядалося
питання стану призначення
державних соціальних допо�
мог. З інформацією про на�
рахування субсидій висту�
пив начальник управління
соціального захисту насе�
лення Олександр Немйо.

Особливу увагу під час ви�
ступу Олександр Олександ�
рович звернув на ситуацію
з опалювальним сезоном.
Він пояснив, як буде нара�
ховано субсидію за квітень.
Також, він порушив пробле�
му пільгового перевезення
малозабезпечених верств
населення. Оскільки, держа�
ва не фінансує ці витрати,
тому він запропонував
сільським та селищним го�
ловам спільними зусиллями
допомогти незахищеним
верствам населення, своїм
односельчанам.

За підсумками колегії, по
кожному з розглянутих пи�
тань порядку денного прези�
дією колегії було прийнято
ряд відповідних рішень та
дано відповідальним особам
ряд доручень.
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Öèìè äíÿìè  ïðèì³ùåíí³
Ìóêà÷³âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî
òåàòðó â³äáóëîñÿ ïóáë³÷íå îá-
ãîâîðåííÿ êëþ÷îâèõ ïðîáëåì
â Óêðà¿í³, ÿê³ õâèëþþòü ãðîìà-
äó. Åêñïåðòè ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ “Öåíòð UA” òà êî-
àë³ö³¿ Ðåàí³ìàö³éíèé ïàêåò ðå-
ôîðì ïðîâåëè ïóáë³÷íó ïîä³þ
ùîäî ïåðåá³ãó çàòðåáóâàíèõ
ðåôîðì ³ äåìîêðàòè÷íèõ çì³í
ó ðåã³îí³ òà êðà¿í³.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
“Öåíòð UA” ñï³ëüíî ç åêñïåð-
òàìè êîàë³ö³¿ Ðåàí³ìàö³éíèé
ïàêåò ðåôîðì òà ïðåäñòàâíè-
êàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ðîçïî÷àëà Âñåóêðà¿-
íñüêèé òóð “Çì³íèÒÈ: âçàºìî-
ä³ÿ çàðàäè çì³í”, àáè ç³áðàòè
ïîçèö³¿ ïðåäñòàâíèê³â íàéàê-
òèâí³øèõ ñï³ëüíîò Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñò³ äëÿ ðîçðîáêè
ñèñòåìíèõ çì³í ó êðà¿í³.

Ðàçîì ³ç ïðåäñòàâíèêè ì³ñöå-
âî¿ âëàäè, ïðîôåñ³éíèõ ìåäè÷-
íèõ ñï³ëüíîò, ãðîìàäñüêèõ àê-
òèâ³ñò³â ³ æóðíàë³ñò³â  îáãîâî-
ðåíî ïèòàííÿ ðåôîðìè ñèñòå-
ìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê âè-
áîð÷³ ïðàâèëà äîçâîëÿòü çàïó-
ñòèòè çì³íó ïîë³òè÷íèõ åë³ò â
êðà¿í³ íà íàö³îíàëüíîìó òà ðå-
ã³îíàëüíîìó ð³âí³; ÿê ïëàòíèêè

Âñåóêðà¿íñüêèé òóð “Çì³íèÒÈ” â Ìóêà÷åâ³:
â³äâåðòèé ä³àëîã çàðàäè çì³í

ïîäàòê³â ìîæóòü êîíòðîëþâà-
òè, íà ùî âèòðà÷àþòüñÿ ¿õí³
ãðîø³; çà ÿêèõ óìîâ âëàäà ïî÷óº
ïîçèö³¿ òà âèìîãè ãðîìàäÿí ³ ÿê
âïëèíóòè íà ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü.

Ç àêòèâíèìè ì³ñòÿíàìè çóñ-
òð³÷àëèñÿ Àíäð³é Àíäðóøê³â,
ë³äåð íàïðÿìêó “Êîíòðîëü ïóá-
ë³÷íèõ ô³íàíñ³â” Öåíòðó UA;
Îëåêñàíäð ßá÷àíêà, åêñïåðò ç
ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè Ðåàí³ìàö³é-
íîãî Ïàêåòó Ðåôîðì.

Ïðî ðåôîðìóâàííÿ ìåäè÷íî¿
ãàëóç³ ì³ñòà ïîä³ëèëàñÿ äîñâ³-
äîì íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêâèêîíêîìó Ëþáîâ Ìàíä-
çè÷. Çì³íè â ìåäè÷íèõ çàêëà-
äàõ ì³ñòà òðèâàþòü é äîñ³.
Çâ³ñíî ãîëîâíèé àêöåíò ðî-
áèòüñÿ íà îíîâëåí³ ìåäè÷íîãî
îáëàäíàííÿ, çàêëàä³â òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïàö³ºíò³â. Â
Ìóêà÷åâ³ âñ³ ïàö³ºíòè, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü íà ñòàö³îíàðíîìó
ë³êóâàíí³ çàáåçïå÷åí³ íà 100%
ë³êàìè êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæå-
òó. Íà îäèí ë³æêî-äåíü ç ìåäè-
êàìåíòè â ì³ñò³ âèä³ëÿþòü
âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ â ñåðåäíüî-
ìó â îáëàñò³. Ìèíóëîð³÷ íà
ïðèäáàííÿ ë³ê³â ó áþäæåò³ ïå-
ðåäáà÷åíî ìàéæå 19 ìëí. ãðè-

âåíü, òàêó æ ñóìó ³ íà ô³íàíñó-
âàííÿ ìåäè÷íèõ ïðîãðàì.

Çà ñëîâàìè Ëþáîâ³ Ìàíäçè÷
ì³ñòî ïðîïîíóº ñòâîðèòè ñòâî-
ðèòè ïåðøèé íà Çàêàðïàòò³ ãîñ-
ï³òàëüíèé îêðóã ç öåíòðîì ó
ì³ñò³ Ìóêà÷åâî ÿê ï³ëîòíèé
ïðîåêò ç ðåàë³çàö³¿ ðåôîðìóâàí-
íÿ ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. Íàòîì³ñòü
òàê³ ³í³ö³àòèâè ç³ ñòâîðåííÿ â
îáëàñò³ ãîñï³òàëüíèõ îêðóã³â
áëîêóºòüñÿ êåð³âíèöòâîì îá-
ëàñò³.

Çóñòð³÷ ïðîéøëà â ôîðìàò³
ä³àëîãó é êîæåí ç ïðèñóòí³õ
ìàâ çìîãó îçâó÷èòè ñâî¿ ïèòàí-
íÿ äîïîâ³äà÷àì.

«Â íàñ âæå áóëî 35 êîíñóëü-
òàö³é ç ðåôîðìè âèáîð÷îãî çà-
êîíîäàâñòâà òà ìåäè÷íî¿ ðå-
ôîðìè. Áóëè â ÐÄÀ, ì³ñüêðàäàõ,
êîâîðê³íãàõ, ïðåñ-öåíòðàõ,
êîíôåðåíö-çàëàõ ãîòåë³â. 

Àëå ñüîãîäí³ âïåðøå â ðàì-
êàõ òóðó  ïðîâîäèìî êîíñóëü-
òàö³þ â Ìóêà÷³âñüêîìó òåàòð³ 

Áëèçüêî 80 ë³êàð³â, ïðåäñòàâ-
íèê³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³
àêòèâ³ñò³â

Íå àíøëàã ÿê ó Îëåãà Â³ííè-
êà, àëå òåæ ïîêàçíèê çàïèòó íà
ðåôîðìè â öèõ äâîõ ñôåðàõ», –
êîíñòàòóâàâ Àíäð³é Àíäðóøê³â.

Онкологічне захворювання молочної залози
– друге за частотою, після раку легень.

Головним у боротьбі проти раку молочної за�
лози залишається його раннє виявлення, що
покращує результат лікування. Рак на ранніх
етапах протікає безсимптомно або проявляє
себе слабо.  Найкраща профілактика – систе�
матичне самообстеження молочних залоз,
УЗД молочних залоз при потребі  з подаль�
шим  мамографічним дообстеженням.

Слід пам’ятати, що діагноз рак молочної за�
лози не є вироком. Як свідчить статистика, ви�
ліковуються  95% жінок, у яких захворювання
виявлено на І стадії, 80% – на ІІ, 50% – із тре�
тьою стадією захворювання.

В Мукачеві всі жінки безкоштовно зможуть
пройти УЗД молочних залоз. Зокрема проце�
дури можна пройти в кабінетах ультразвукової
діагностики поліклінічного відділення та  залі�
зничної лікарні. Кабінети працюють щодня з
понеділка по п’ятницю  з 11.00 до 18.00.  за
попереднім  записом  за  телефонами:  2�20�
31, 2�31�45. Обстеження  проводиться без�
коштовно. Також працюватимуть пересувні
мобільні кабінети УЗД, які виізджатимуть на
підприємства, установи та заклади міста.
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Упродовж двох днів, з 28 по 29 квітня Мукачівська хорова
школа хлопчиків та юнаків запросила мукачівців та гостей
міста на традиційне весняне Свято хорової музики.

З великим піднесенням, у святковій атмосфері пройшов
концерт духовної музики в Римо�католицькому кафедраль�
ному соборі Св.Мартина і гала�концерт у Християнському
культурному центрі.

Учасники свята – молодший хор хлопчиків (художній ке�
рівник – Оксана Волонтир, концертмейстери – Надія Ка�
линич, Тетяна Колодяжна), хор хлопчиків та юнаків, юнаць�
кий хор Мукачівської хорової школи (художній керівник –
Володимир Волонтир, концертмейстер – Христина Волон�
тир) і гості – дитячий хор «Пектораль», м.Київ ( художній
керівник – Олена Барановська, концертмейстер – Дарина
Малина) високопрофесійно і натхненно виконали свої кон�
цертні програми. Численна публіка гучними оплесками
дякувала виконавцям за отримані відчуття духовної і есте�
тичної насолоди.

Завершилось Свято хорової музики спільним виконан�
ням зведеним хором всіх учасників вічної «Alleluja» В.Мо�
царта.

В Мукачеві пройшло
Свято хорової музики

26 квітня 2017 року у виконавчому комітеті Мука�
чівської міської ради відбулася зустріч міського
голови Мукачева Андрія Балоги з активом Мукачі�
вської міської організації “Союз�Чорнобиль Украї�
ни”, приурочена 31�й річниці аварії на Чорно�
бильській АЕС.

Міський голова виявив щиру зацікавленість спра�
вами людей, які пережили найбільшу техногенну ка�
тастрофу, висловив вдячність тим, хто брав участь
у її ліквідації. “Ми зробимо все, щоб ви почували
себе крще, щоб ніхто не залишався наодинці зі свої�
ми проблемами”�запевнив міський голова Мука�
чева, зауваживши при цьому, що готовий і надалі
до тісної співпраці та діалогу з громадськими
організаціями з усіх питань, які їх хвилюють.

Голова міської організації “Союз �Чорнобиль Ук�
раїна Олексій Товчко відзначив активну участь
членів товариства в громадському житті міста, вис�
ловив вдячність за підтримку їхньої діяльності з
боку виконавчого комітету міської ради та місько�
го голови Андрія Балоги і підкреслив, що і сьогодні
колишні ліквідатори повинні бути в центрі життя
нашої громади, показуючи власний приклад у ба�
гатьох починаннях.

Члени громадської організації “Союз�Чорнобиль
Україна” Біньковська Тамара Петрівна, Воропаєва
Антоніна Адамівна, Лойко Руслан Іванович, Лучок
Юрій Ілліч, Сагайдак Степан Степанович, Федоров
Володимир Василович були нагороджені почес�
ними грамотами виконавчого комітету Мукачівсь�
кої міської ради.

Після цього учасники “круглого столу”, долучи�
лися до урочистого молебню у Храмі Успіння Бо�
городиці Української Православної Церкви КП,
покладання квітів та запалених лампадок до пам’�
ятника “Дзвони Чорнобиля”.

Ìè çðîáèìî âñå, ùîá
âè ñåáå ïî÷óâàëè êðàùå

Підтримка ініціативи:
в Мукачеві ОСББ отримають

з бюджету 1,6 млн. грн.
За ініціативи міського голови Андрія Балоги

пройшла чергова зустріч з головами ОСББ .Мука�
чева.

Йшлося, зокрема, про фінансову допомогу, яку
отримають ОСББ міста.

За дорученням міського голови, розроблено
програму сприяння створенню та розвитку ОСББ.
Нею передбачено виділення коштів на ремонтні
роботи в житлових будинках, у яких створено ОСББ
та підвищення їх енергоефективності.

За цією програмою ОСББ Мукачева зможуть от�
римати з міського бюджету фінансову допомогу,
зокрема, на реконструкцію, утеплення і ремонт по�
крівель, на реконструкцію всіх інженерних мереж і
обладнання у будинку, для встановлення та заміни
вікон і вхідних дверей, на утеплення стін фасадів,
тощо.

Програму сприяння створенню та розвитку ОСББ
ухвалено на черговій сесії міськради. На її реаліза�
цію з міського бюджету цьогоріч буде виділено 1,6
млн гривень.
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ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ!
6 òðàâíÿ  âèïîâíþºòüñÿ 18

ðîê³â  ìóêà÷³âöþ – ñòóäåíòó
Ëüâ³âñüêîãî  äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó  âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Ëþáîìèðó
Áîãäàíîâè÷ó

ÂÈÇÍÈÖÜÊÎÌÓ.
Ìè óñ³ äðóæíüî â³òàºìî Òåáå, Ëþáîìèðå,  ç

ïîâíîë³òòÿì! Áóäü äîáðèé ³ ùàñëèâèé,  âåñå-
ëèé , ùèðèé ³ êðàñèâèé. Óñï³õ³â Òîá³ â îñîáèñ-
òîìó  æèòò³ òà ó íàâ÷àíí³. Ùèðî áàæàºìî Òîá³
áóòè ã³äíèì ïðàâîîõîðîíöåì.

Ëþáëÿ÷³ Òåáå – áàáêà Íàòàë³ÿ,
ä³äèê Áîãäàí, ìàìà, òàòî, ñåñòðè÷êà

Ëåñüêà, ð³äí³ òà äðóç³.
За сприяння  міського голови Мукачева А.В.Балоги та депутата міськради від ВО “Батьківщина” І.І. Цибаря  Мукачів!

ська міська громадська «Організація  ветеранів війн» провела ряд заходів до 10!річчя  створення ветеранської Спілки.
Від імені правління Спілки  її голова  С.В. Іванов висловлює щиру  вдячність за таку повагу і допомогу ветеранам.

ЩИРА  ПОДЯКА  ВІД  ВЕТЕРАНІВ

Вперше!  Серіал «он�лайн» в Мукачево
Ñåð³ÿ Äðóãà.

 Ãðóäåíü 2016.
 Ä³þ÷³ ïåðñîíàæ³: âñå ò³

æ.
Ìåøêàíö³ áóäèíêó  ç ðàä³-

ñòþ ñïîñòåð³ãàëè, ùî â ê³íö³
ëèñòîïàäà ðîá³òíèêàìè «Ñåð-
â³ñÏëþñ», áóëè âñòàíîâëåí³
ê³ëüêà ïëàôîí³â ñâ³òèëüíèê³â
ï³ä’¿çíîãî îñâ³òëåííÿ, «ïðèâà-
ðåí³» 2 ìåòàëåâ³ «ïðóòèêè» äî
ïåðèë íà ñõîäîâ³é êë³òèí³, çà-
ì³íåíî  ðîçáèòå ñêëî  â îäí³é
â³êîíí³é ðàì³ ñõîäîâî¿ êë³òèíè
4 ïîâåðõà…Öå ñïðèÿëî äóì-
êàì, ùî «Ñåðâ³ñÏëþñ», òàêè
æ  ðîçïî÷àâ âèêîíàííÿ äîãîâ-
³ðíèõ çàáîâ‘ÿçàíü.

14 ãðóäíÿ 2017ð.  ìåøêàíö³
áóäèíêó îòðèìàëè â³äïîâ³äü
â³ä  Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «².Ò.Â.Ñåðâ-
³ñÏëþñ». Îñü çàðàç ³ ïî÷è-
íàºòüñÿ…äåòåêòèâ…

Öèòàòà ç â³äïîâ³ä³
«².Ò.Â.Ñåðâ³ñÏëþñ»: «Çâåð-
òàºìî óâàãó íà òå, ùî íåâèêî-
íàííÿ ïåâíîãî âèäó ðîá³ò, ïî-
â‘ÿçàíèõ ç íàäàííÿì ïîñëóã, ó
çâ‘ÿçêó ³ç íåíàñòàííÿì ñòðî-
êó ¿õ âèêîíàííÿ çà ïëàíîì àáî
ãðàô³êîì íå º ï³äñòàâîþ ââà-
æàòè, ùî ïîñëóãè íå íàäàþòü-
ñÿ.» ×è çðîçóì³ëè âè, øàíîâ-
íèé ÷èòà÷ó, öþ «çàêðó÷åíó»
ôðàçó? Àëå  ÷èòàºìî óâàæí³-
øå : «Ïåðåë³ê ³íøèõ ïèòàíü,-
ÿê³ çàçíà÷åí³ ó âàøîìó çâåð-
íåíí³ áóäóòü çíàõîäèòèñÿ íà
êîíòðîë³ Òîâàðèñòâà òà âèêî-
íóâàòèñÿ â ïîðÿäêó ÷åðãîâîñò³
çã³äíî ïëàíó-ãðàô³êó ïîòî÷íèõ
ðåìîíò³â»… Ìåøêàíö³ çðîçó-
ì³ëè öþ â³äïîâ³äü òàê: ª ïëàí-
ãðàô³ê ïîòî÷íèõ ðåìîíò³â, â
ÿêîìó,çâè÷àéíî,ô³ãóðóº é ¿õ
ï³ä’¿çä. Î, äîâ³ðëèâ³, íà÷å
ä³òè,ìåøêàíö³. Àëå…äàë³
áóäå.

Ñåð³ÿ Òðåòÿ.
Ñ³÷åíü-áåðåçåíü 2017

ðîêó.
Ä³þ÷³ ïåðñîíàæ³: âñå ò³

æ…Ê³ëüêà ðàç³â ìåøêàíö³
òîãî áóäèíêó ïðèõîäèëè íà
ïðèéîì äî êåð³âíèêà Òîâàðè-
ñòâà. Äóæå ââ³÷ëèâî é ëþá‘-

ÿçíî  êåð³âíèê  «².Ò.Â.Ñåðâ³ñ-
Ïëþñ» çàïåâíÿâ, ùî îñü, ÿê
ïî÷íåòüñÿ âåñíà, òî ìè é
â³çüìåìîñü çà ðåìîíò,  é äâåð³
âõ³äí³ â ï³ä’¿çä   óñòàíîâèìî…
Öå áóëè «óñí³ â³äïîâ³ä³», àëå
ìåøêàíö³ áóäèíêó áóëè äîâ³ð-
ëèâ³, òèì á³ëüøå, ùî áà÷èëè
ïðèêëàäè: â ³íøèõ áóäèíêàõ
òàêè æ âñòàíîâèëè ãàðí³ äâåð³.
É éøëè ñîá³, çàñïîêîºí³, î÷³-
êóþ÷è âåñíè, òåïëà, ïðîâåäåí-
íÿ  ïîòî÷íîãî ðåìîíòó é ò.³.

Î, øàíîâí³ ÷èòà÷³ ñåð³àëó, âè
÷èòàëè ðîìàí «Êîâàðñòâî è
Ëþáîâü»?    Øàíîâí³, ÷èòàé-
òå êëàñèêó, áî òî-êîðèñíî,
îñîáëèâî äëÿ äîâ³ðëèâèõ ìåø-
êàíö³â áóäèíê³â, ÿêèì ïîâèííî
íàäàâàòè ïîñëóãè « ç óòðèìàí-
íÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é» ÒÎÂ
«².Ò.Â. Ñåðâ³ñÏëþñ». Äàë³
áóäå…

Ñåð³ÿ ÷åòâåðòà.
31 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.
Âæå é âåñíà, âæå é òåïëî-

…×åêàëè ìåøêàíö³ , êîëè æ
ðîçïî÷íóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáî-
òè â ¿õ áóäèíêó, ï³ä‘¿çä³, àëå òàê
³ íå äî÷åêàëèñü. Çíîâó ïî÷èì-
÷èêóâàëè äî «îô³ñó», äî øà-
íîâíîãî êåð³âíèêà «Ñåðâ³ñÏ-
ëþñ».  Àëå òåïåð âæå  çâåð-
òàííÿ   áóëî â «ïèñüìîâ³é
ôîðì³», ç ï³äïèñàìè ìåø-
êàíö³â… Ïðåäñòàâíèê³â ãðî-
ìàäè âæå ÷åêàëè  â  ïðèéîìí³é
òîâàðèñòâà «Ñåðâ³ñÏëþñ».

Ñàì øàíîâíèé  êåð³âíèê
çóñòð³â ïðåäñòàâíèê³â ãðîìà-
äè â ïðèéîìí³é.. Ïî âñüîìó
áóëî âèäíî, ùî ïðåäñòàâíèêè
Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «².Ò.Â.Ñåðâ-
³ñÏëþñ»  ï³äãîòóâàëèñü äî
çóñòð³÷³ ç ìåøêàíöÿìè áóäèí-
êó. É ä³éñíî, òåïåð ðîçìîâà íå
áóëà «ëþá‘ÿçíîþ». Êàòåãî-
ðè÷íèé â³äêàç â íàäàíí³ ïîñëóã
ç óòðèìàííÿ áóäèíêó ³ ñïîðóä
òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿!

– ßê? ×îìó? – íå ðîçóì³ëè
ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³.

– À îñü ÷îìó! – é ïåðåä
òèìè «äåëåãàòàìè» ç‘ÿâèâñÿ
«ïàêåò» ç 15 ëèñò³â-ðîçðàõóí-

ê³â…ßê ñòâåðäæóº  êåð³âíèê
òîâàðèñòâà, çà îñòàíí³ ê³ëüêà
ðîê³â íà îáñëóãîâóâàííÿ
ï³ä‘¿çäó, áóäèíêó áóëî âèêîðè-
ñòàíî á³ëüøå êîøò³â, í³æ áóëî
îòðèìàíî â³ä ìåøêàíö³â áó-
äèíêó.

×è íå àáñóðäíå ñòâåðäæåí-
íÿ?! Òà íåâæå ÒÎÂ ².Ò.Â.
«Ñåðâ³ñÏëþñ» ïðàöþº ñîá³ â
çáèòêè, òà íåâæå òî òàê³ àëüò-
ðó¿ñòè?! Ìîæëèâî é òàê³
«äèâà» ñòàíóòüñÿ â íàøîìó
ñåð³àë³, áî õòî çíà, ùî ìè
ä³çíàºìîñü â «îñòàíí³é ñåð³¿»?
Äàë³ áóäå…

 Ñåð³ÿ ï’ÿòà.
3 êâ³òíÿ 2017 ðîêó. Ïðè-

ì³ùåííÿ  çàëó çàñ³äàíü
ì³ñüêðàäè.

 Éäå ïðèéîì ìåøêàíö³â
ì³ñòà Ãîëîâîþ ì³ñüêî¿ ðàäè.

 Ä³þ÷³ îñîáè – âñå ò³ æ é
Ãîëîâà, ïðåäñòàâíèêè àäì-
³í³ñòðàö³¿ ì³ñüêðàäè.

   Òîæ, áóëî âèð³øåíî- éäè
äî Ãîëîâè ì³ñüêî¿ Ðàäè!

  ×îìó? Áî ñó÷àñíà ñèñòå-
ìà óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèì ãîñïîäàðñòâîì ôóí-
êö³îíóº íà ï³äñòàâ³ ÷èííî¿ çà-
êîíîäàâ÷îíîðìàòèâíî¿ áàçè.
Çã³äíî ç íåþ, ñàìå ì³ñöåâ³
îðãàíè âëàäè íåñóòü â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà íàëåæíå ôóíêö³-
îíóâàííÿ òà ðîçâèòîê êîìó-
íàëüíî-æèòëîâî¿ ãàëóç³, êîíò-
ðîëþþòü  ÿê³ñòü íàäàííÿ  ïî-
ñëóã (Ó íàøîìó êîíêðåòíîìó
âèïàäêó, â íàøîìó «ñåð³àë³»,
öå – ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é (ïðèáèðàííÿ
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ïðè-
ì³ùåíü òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿, ñàí³òàðíîòåõí³÷íå îá-
ñëóãîâóâàííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,
óòðèìàííÿ ë³ôò³â, îñâ³òëåííÿ
ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ, ïîòî÷íèé ðåìîíò, âèâåçåí-
íÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â òîùî).

Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì, ïèòàííÿìè óïðàâë³ííÿ
æèòëîâî-êîìóíàëüíèì ãîñïî-
äàðñòâîì ó ì³ñò³ çàéìàþòüñÿ:

- ì³ñüêà ðàäà;

- ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñò-
ðàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ ¿¿ ïåâí³
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè;

- ì³ñüêå ðåã³îíàëüíå
â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè;

- îðãàíè äåðæàâíîãî êîíòðî-
ëþ;

- ì³ñüê³ ãàëóçåâ³ ñòðóêòóðè
óïðàâë³ííÿ (äåðæàâí³ êîìó-
íàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, îá-
’ºäíàííÿ, ô³ðìè, âèðîáíè÷³ óï-
ðàâë³ííÿ òîùî);

- ³íø³ ï³äðîçä³ëè ì³ñüêîãî
óïðàâë³ííÿ.

 Àëå öå  òå, ùî íàì «êàæå»
çàêîíîäàâñòâî. À ùî æ íàì
ñêàæóòü íîâ³ ïåðñîíàæ³ «ñåð-
³àëó»?

 Áî  âæå çíàéîì³ âàì  ãåðî¿
ñåð³àëó òèì ÷àñîì çíàõîäÿòü-
ñÿ íà ïðèéîì³ â ì³ñüê³é Ðàä³.

Ãîëîâà ì³ñüêðàäè âèñëóõàâ
«äåëåãàö³þ» ìåøêàíö³â é íà-
äàâ óêàç³âêó  ïðàö³âíèêàì àä-
ì³í³ñòðàö³¿ (Óïðàâë³ííÿ ì³ñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà) – Ðîç³áðàòè-
ñÿ ç òèì ïèòàííÿì!...Äàë³
áóäå.

Ñåð³ÿ øîñòà.
10 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.
Âñ³ çíàéîì³ âàì ó÷àñíèêè

«ñåð³àëó» é ïðåäñòàâíèê
â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ Óïðàâë³-
ííÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Ìåøêàíö³ áóäèíêó ç ðàä³ñòþ
çóñòð³÷àþòü ãîñòåé: êåð³âíè-
êà ÒÎÂ ².Ò.Â. «Ñåðâ³ñÏëþñ»
é ïðåäñòàâíèêà â³ää³ëó åêñï-
ëóàòàö³¿ Óïðàâë³ííÿ ì³ñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà.

ª áàæàííÿ ïîêàçàòè «êàð-
òèíêó»: «çàëóíàëè ï³ñí³» é
ðàä³ñí³ ìåøêàíö³ çóñòð³ëè æà-
äàíèõ ãîñòåé «õë³áîì-
ñ³ëëþ»… Àëå íàø ñåð³àë, òî -
ïðàâäèâå æèòòÿ. Òîìó íå áóëî
ï³ñåíü, à ìåøêàíö³ áóäèíêó çó-
ñòð³ëè  ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿
âëàäè  é êîìïàí³¿ «Ñåðâ³ñÏ-
ëþñ» â «ðîáî÷³é îáñòàíîâö³»,
áî ñàìå  òîãî ðàíêó ïðîäîâ-
æóâàëè  áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿
á³ëÿ áóäèíêó: ñàäæàëè êâ³òè,
êóù³,ñòâîðþâàëè êâ³òíèê… Òà
âñå æ çóñòð³÷ âäàëàñÿ!

Ï³øëè  íàø³ «ä³þ÷³ îñîáè»

ïî âñ³ì  ïîâåðõàì,ñõîäîâèì
êë³òèíàì,  ïîäèâèëèñü íà òîé
«÷óäîâèé» ñòàí ïðèì³ùåíü
ï³ä¿çäó ¹2: çàëëÿò³ äîùåì
ñò³íè êîðèäîðó é êâàðòèðè íà
5 ïîâåðñ³; íåçà÷èíåíèé ëàç íà
ãîðèùå, «òðóïèêè» òàðãàí³â…
É öå â òîé ÷àñ, êîëè áóëî ïî-
òðà÷åíî ÒÎÂ«Ñåðâ³ñÏëþñ»
ñò³ëüêè êîøò³â  íà áëàãîóñòð³é
áóäèíêó… àëå «ïîòðà÷åíî íà
ïàïåð³».

ßê òî êàæóòü – «Ïàï³ð ñòåð-
ïèòü âñå!», à îñü ìåøêàíöÿì
áóäèíêó «òåðïåöü âæå óðâàâ-
ñÿ».

Çóñòð³÷ «ó äâîð³» ñê³í÷è-
ëàñü. Ìåøêàíö³ ïðîâîäæàëè
äîðîãèõ ãîñòåé ç ñëîâàìè: ×å-
êàºìî ïî÷àòêó ðåìîíòíèõ
ðîá³ò! Äî çóñòð³÷³!

Âñå äóæå ïîçèòèâíî. Ãàðíî
çàê³í÷óºìî 6 ñåð³þ. Àëå íàñ
÷åêàº Ñåð³ÿ Ñüîìà! ßêà òî
âîíà áóäå? Ìè ùå íå çíàºìî,
áî ñöåíàðèñò íàøîãî  ñåð³àëó
–  íàøå Æèòòÿ áóäåííå é
Ñâÿòêîâå.

 Àëå ò³ëüêè ìè ìîæåìî
ñòâîðèòè ã³äíèì íàøå Æèòòÿ,
ÿêùî  êîæåí ç íàñ óñâ³äîìèòü:

«Íå ÷åêàéòå ìèëîñò³ â³ä…»
òîâàðèñòâ, êîìïàí³é, ÿê³ çàáî-
â‘ÿçàí³ íàäàòè âàì ïîñëóãè( ó
â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ ä³ÿëü-
íîñò³), à ä³éòå â³äïîâ³äíî ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà é äîãîâ³-
ðíèõ çàáîâ‘ÿçàíü.

À âàì , øàíîâí³ ÷èòà÷³ «ñå-
ð³àëó» ïðîïîíóºìî é íàäàë³
ñë³äêóâàòè çà òèì ÿê æå «ðîç-
ãîðòàþòüñÿ ïîä³¿» â îäíîìó ç
Äâîð³â Ìóêà÷åâî. Áî äëÿ âñ³õ
«ä³þ÷èõ îñ³á» ïîä³¿ íàñòóïíî¿
ñåð³¿ òåæ íåâ³äîì³, àëå äóæå
ö³êàâ³!

…Äî ðå÷³, ïðîïîíóþ âàì,-
øàíîâíèé ÷èòà÷ó äàòè íàçâó
öüîìó ñåð³àëó, áî …äàë³
áóäå…

À ïîêè ùî - ê³ëüêà êàäð³â ç
ñåð³àëó. Äèâ³òüñÿ, áî òî, íà-
æàëü, «íå âèéíÿòîê» â áóäèí-
êàõ, ÿê³ îáñëóãîâóº Òîâàðèñòâî
«².Ò.Â.Ñåðâ³ñÏëþñ».

Ñåð³àë äèâèòüñÿ ðàçîì ç
âàìè , âëàñêîð ãàçåòè «Ìóêà-
÷åâî»

 Ìàðêî Ù.

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê â ïîïåðåäíüîìó íîìåð³
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Âèõ³ä êíèãè – íåàáèÿêà
ïîä³ÿ. Ùîéíî  ïîáà÷èëà
ñâ³ò êíèãà â³äîìîãî êðàº-
çíàâöÿ ç ×èíàä³ºâà Ì.À.-
Òîâòèíà «Âåñåëêà
ëþäñüêî¿ äóø³» (âèäàâ-
íèöòâî «Êàðïàòñüêà
âåæà», 2017 ð.). Ó í³é
ç³áðàí³ ³ñòîðè÷í³ â³äî-
ìîñò³ ïðî ×èíàä³ºâî, ïðî-
ìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà ñå-
ëèùà, äå ÷³ëüíå ì³ñöå ïî-
ñ³äàº äîñë³äæåííÿ ïðî
ë³ñîïèëüíèé çàâîä ô³ðìè
«Ëàòîðèöÿ», ×èíàä³¿âñü-
êèé ÄÎÊ, Ìóêà÷³âñüêèé
ë³ñîêîìá³íàò…

Òà ãîëîâíèì äëÿ äîñë-
³äíèêà ñòàëè ëþäè – ïî-
ïóòíèêè æèòòÿ Ìèõàéëà
Àíäð³éîâè÷à.  Ãîðòàþ÷è
îäíó ïî îäí³é ñòîð³íêè
çá³ðíèêà, â÷èòóþ÷èñü ó
õâèëþþ÷³ äîë³ ëþäåé  ïî-
ðÿäíèõ, ïðàöüîâèòèõ, ÿê³
ã³äí³ ñëóæèòè ïðèêëàäîì
äëÿ ìîëîäî¿ çì³íè, ùî
ò³ëüêè ïî÷èíàº æèòòÿ.
Êíèãà ÷èòàºòüñÿ ç íåî-
ñëàáíèì ³íòåðåñîì, áî â
í³é ³äåòüñÿ ïðî ôàêòè ç
æèòòÿ êîíêðåòíèõ ëþäåé.
Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷
âèí³ñ íà ñóä ÷èòà÷³â ðîç-
ïîâ³ä³ ³ç çáåðåæåííÿì êî-
ëîðèòó ÷àñó, êîíêðåòíèõ
ñèòóàö³é. ² ïðî êîãî á íå
ãîâîðèâ-ðîçïîâ³äàâ àâ-
òîð, â³í çàâæäè â³ðíèé
îäíîìó ïðèíöèïó: ãîâî-
ðèòè ïðàâäó.  Äëÿ íüîãî
äîðîãà êîæíà çãàäêà ïðî
ëþäåé,  ç ÿêèìè òðóäèâ-
ñÿ, áóâ çíàéîìèé, ÿêèõ
ïðîñòî çóñòð³÷àâ íà ñâîº-
ìó øëÿõó, ëîâèâ  êîæíå
ìîâëåíå íèìè ñëîâî. ×è-
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òàºø ³ äèâóºøñÿ, ùî ïà-
ì’ÿòü ñåðöÿ Ì.À.Òîâòèíà
çáåðåãëà òàê³ âèñëîâëþ-
âàííÿ  ïðî ñâî¿õ ãåðî¿â,
ÿêèõ íå çíàéäåø â ³íøèõ
äæåðåëàõ.

Àâòîð êíèãè ç³çíàºòüñÿ,
ùî â³í ïèøàºòüñÿ ñâîºþ
äîëåþ, ÿêà âåëà ³ âåäå
éîãî â³ä ëþäèíè äî ëþäè-
íè. Íàñàìïåðåä Ì.À.Òîâ-
òèí  ïîáà÷èâ ó ñâî¿õ ãå-
ðîÿõ: íàðîäíîìó õóäîæ-
íèêó Óêðà¿íè  ².Â. Áðîâä³,
çàñëóæåí³é ïðàö³âíèö³
êóëüòóðè Óêðà¿íè, íà-
ðîäí³é ñï³âà÷ö³ Î.Ê.Ïðî-
êîï, çàñëóæåíîìó ë³êàðþ
Óêðà¿íè, ãîëîâíîìó ë³êà-
ðþ ÄÏ «Êë³í³÷íèé ñàíà-
òîð³é «Êàðïàòè» ².².Êî-
øåë³, çàñëóæåíîìó ïðà-
ö³âíèêó âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè Óêðà¿íè, äèðåêòî-
ðó ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè
«Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé
êîëåäæ»  Þ.Þ.Ñàäâàð³,
äîêòîðó  òåõí³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîðó Ò.Ì.Øê³ð³,
çàñëóæåíîìó ìàøèíîáó-
ä³âíèêó ÓÐÑÐ Ì.Ï.Êîñ-
òóðó òà ³íøèõ ãåðîÿõ êíè-
ãè áåçìåæíó ëþáîâ äî
ìàëî¿ áàòüê³âùèíè,
ð³äíîãî ñåëà, ì³ñòà. Õî÷
êóäè á íå çàêèäàëà ¿õ
äîëÿ, õî÷ áè ÿê äîáðå íå
âëàøòîâóâàëèñÿ, ç ÷à-
ñîì ïîâåðòàëèñÿ íà
ð³äíèé ïîð³ã, ó áàòüê³âñü-
êó õàòó, áî âîíà äëÿ íèõ
âèÿâèëàñÿ íàéìèë³øà,
íàéïðèÿçí³øà. Îò÷èé ä³ì,
çà Ì.À.Òîâòèíîì,  – òî
íàä³éíèé ôóíäàìåíò
óïåâíåíîñò³ â ìàéáóòò³.
Öÿ íåâèäèìà äóõîâíà
îïîðà íå çàâàæàº, à
âñ³ëÿêî äîïîìàãàº íàøî-
ìó ðóõó âïåðåä ïî
æèòòºâ³é äîðîç³. Íàâ³òü
çãàäêà ïðî áàòüê³âñüêó
îñåëþ, äå òè íàðîäèâñÿ,
ïðîâ³â äèòÿ÷³ ³ þíàöüê³
ðîêè, äàº çìîãó ïåðåâå-
ñòè äóõ ïåðåä íàñòóïíèì
ðèâêîì ó æèòò³. Âèïëåêà-
íà é äîãëÿíóòà áàòüêàìè,
à íàéïåðøå ìàò³ð’þ, îñå-
ëÿ – í³áè ÷àð³âíå äçåðêà-
ëî, ó ÿêå êîðòèòü çàçèðíó-

òè é ÷åðåç äåñÿòêè ë³ò, àáè
ïîáà÷èòè, óñâ³äîìèòè,
çáàãíóòè, ùî íà ÷óæèí³
äîáðå, à âäîìà êðàùå.

Ïðèºìíå, ñâ³òëå  âðà-
æåííÿ çàëèøàþòü æ³íî÷³
ïîðòðåòè ãåðî¿íü êíèãè
«Âåñåëêà ëþäñüêî¿ äóø³».
Ðîçïîâ³ä³ ïðî çàâ³äóþ÷ó
×èíàä³¿âñüêîþ õë³áîïå-
êàðíåþ Ã.Â.Êàïàö, íàðîä-
íó ñï³âà÷êó Î.Ê.Ïðîêîï,
òàëàíîâèòîãî ë³êàðÿ ³ òàêó
æ ìàéñòðèíþ âèøèâàííÿ
Ë.Ã.Êîñòóð, çàñëóæåíó
õóäîæíèöþ Óêðà¿íè Ë.Î.-
Áðîâä³, ãîëîâíó ìåäè÷íó
ñåñòðó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË
Î.Ì.Ãîíàê, óâ³í÷àíèõ
âåñíîþ Âåëèêî¿ Ïåðåìî-
ãè ïîðó÷èêà ×åõîñëî-
âàöüêîãî àðì³éñüêîãî êîð-
ïóñó ó ðîêè Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, â³äòàê
â÷èòåëüêó ³ñòîð³¿ ×èíàä³¿-
âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè
Ñ.Ã.Ãàðàãîíè÷, ¿¿ êîëåãè-
íþ ïî øêîë³, âèêëàäà÷êó
³ñòîð³¿, òàêîæ ó÷àñíèöþ
áèòâè ç ôàøèñòñüêèìè
çàéäàìè,  Ã.Ô.Ìàãåðó-
Áîæêî…

Ãåðî¿ Ì.À.Òîâòèíà
ïðèéøëè íà ñòîð³íêè êíè-
ãè ³ç æèòòÿ ó ñàìîìó ïðÿ-
ìîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëî-
âà. Ó íèõ êîíêðåòí³ ³ìåíà,
êîíêðåòí³ àäðåñè, ïðî-
ôåñ³¿,  ç³ âñ³ìà ùàñëèâà
äîëÿ çâîäèëà àâòîðà.
Éîãî ãåðî¿ ïðîñòî, â³äêðè-
òî, òâåðäî  ³äóòü ïî æèò-
òþ. Âîíè í³áè ïðîìîâëÿ-
þòü äî ñó÷àñíèê³â ³ ìàé-
áóòíüîãî ïîêîë³ííÿ: «Îñü
ÿê òðåáà æèòè ïî ñîâ³ñò³,
ïî ÷åñò³, íå ïàñóâàòè ïå-
ðåä òðóäíîùàìè, ïðîäîâ-
æóþ÷è ñâÿòó ñïðàâó
áàòüê³â-ìàòåð³â…». Óñ³ì
¿ì ïðèòàìàííà âèñîêà
êóëüòóðà, âíóòð³øíÿ, ùî
éäå â³ä äóõà, â³ä ñåðöÿ, ³
çîâí³øíÿ, ÿêó ïåðåéíÿëè
â³ä áàòüê³â, ä³ä³â, ïðàä³ä³â.

Ïðèêðàñèëè, çáàãàòèëè
êíèãó ðîçïîâ³ä³ ïðî çàñ-
òóïíèêà Ãîëîâè Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè, ì³í³ñòðà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿-
íè, íàøîãî çåìëÿêà

Â.Â.Äóðäèíöÿ, ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ñòîëè÷íî-
ãî ãîòåëþ «Áðàòèñëàâà –
Äåñíà», çàñëóæåíîãî
ïðàö³âíèêà ïîáóòó Óêðà¿-
íè Õ.É.Ðîãëºâà,  âåòåðà-
íà ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â, ï³äïîëêîâíèêà
ì³ë³ö³¿ Ë.Á.Ïàïà, àê-
òèâ³ñò³â ðàéîííî¿  âåòå-
ðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
².Ä.Êà÷óðà, Â.Â.Ãîíàêà,
Ô.Â.Ê³í÷à, ãîëîâè ðàéîí-
íîãî îñåðåäêó ³íâàë³ä³â
Â.Â.Ãîíàêà, òàëàíîâèòîãî
æóðíàë³ñòà, çàñòóïíèêà
îáëàñíîãî ÷àñîïèñó «Çà-
êàðïàòñüêà ïðàâäà»
Ì.Â.Ð³øêà, ôîòîêîðåñ-
ïîíäåíò³â Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêðàéîííî¿ ãàçåòè
«Ïðàïîð ïåðåìîãè» («Ïà-
íîðàìà») Ï.Â.Á³ãóíöÿ ³
Â.².Øåëå¿. Ïðèºìíå âðà-
æåííÿ çàëèøàþòü ðîç-
ïîâ³ä³  Ìèõàéëà Àíäð³éî-
âè÷à ïðî ÷èñòî âèïàäêîâ³
æèòòºâ³  çóñòð³÷³ ³ç â³äî-
ìèìè àðòèñòàìè Þ.Ò.Òè-
ìîøåíêîì  (Òàðàïóíü-
êîþ) òà ïîåòîì, êîìïîçè-
òîðîì, òàëàíîâèòèì àêòî-
ðîì òåàòðó é ê³íî Â.Ñ. Âè-
ñîöüêèì… Ì.À.Òîâòèí
ïèøå ïðî ëþäåé øàíîá-
ëèâî,  ç ëþáîâ’þ.

Õî÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè
Ìèõàéëó Àíäð³éîâè÷ó
Òîâòèíó çà ö³êàâó,
çì³ñòîâíó ³ òàê ïîòð³áíó
êíèãó, ÿêà â÷èòü íàñ ëþ-
áèòè ìàëó é âåëèêó Áàòü-
ê³âøèíè, ëþäåé, óñå íàä-
áàíå ïîïåðåäí³ìè ïîêîë³-
ííÿìè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
êíèãà «Âåñåëêà ëþäñüêî¿
äóø³» áóäå íå ºäèíà ó
òâîð÷îìó áàãàæ³ êðàºç-
íàâöÿ, òâîðè ÿêîãî áóê-
âàëüíî ïðîíèçàí³ ÿêîþñü
ñâ³òëîþ, âñåïåðåìàãàþ-
÷îþ ëþáîâ’þ äî âñüîãî
ñóùîãî: îò÷îãî äîìó, ëþ-
äåé, îòî÷óþ÷î¿ íàñ ïðèðî-
äè. Îòîæ, Ìèõàéëå Àíä-
ð³éîâè÷ó, ïèø³òü, òâîð³òü
³ äàë³, à ìè ÷åêàòèìåìî íà
íîâ³ âèäàííÿ.

Ìèêîëà ÎËÀØÈÍ,
äîêòîð ô³ëîñîô³¿

Âîéíà, âîéíà, îäíî ëèøü ñëîâî,
À ïðåäî ìíîþ âíîâü âñòàþò
×åòûðå îãíåííûå ãîäà,
È òå, êîãî óæ íå âåðíóòü.

ÈÄÓÒ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ
ÏÎËÊÈ

Îò ìîðÿ äî ìîðÿ ãîðåëà çåìëÿ,
Âîéíà óíîñèëà ñîëäàòñêèå æèçíè.
Çäåñü äîëÿ ðåøàëàñü òâîÿ è ìîÿ,
Ðåøàëàñü äîëÿ Îò÷èçíû.

Ñîëäàò âîåâàë çà ñòðàíó è íàðîä,
Çà ñ÷àñòëèâóþ æèçíü è çà ìèðíîå íåáî.
×òîáû ïîáåäíûì ïóò¸ì èäòè òîëüêî âïåð¸ä,
Ïðèáëèæàÿ òåáÿ, äîðîãàÿ Ïîáåäà.

Êðóæèòñÿ Çåìëÿ è ïðîõîäÿò ãîäà.
Âñ¸ äàëüøå îò íàñ äíè ïîáåäíîãî ìàÿ.
Íî ñ íàìè íà âåêè îñòàëàñü îíà
Áåññìåðòíàÿ ïàìÿòü æèâàÿ.

Î òåõ, êòî ëåæèò â ïðèäíåïðîâñêèõ ïîëÿõ,
Êòî ïàë ó Âîëæñêîé òâåðäûíè,
Êòî êðàñíîå çíàìÿ ïðîí¸ñ â áîÿõ,
×òîá âîäðóçèòü â Áåðëèíå.

Ïîãèáëè ãåðîè, íî îñòàëàñü ñòðàíà,
Âåëèêàÿ íàøà äåðæàâà.
Áóäåì æå ïîìíèòü èõ èìåíà
Ïàâøèì ãåðîÿì – ñëàâà!

È êàæäûé ãîä öâåòóùèì ìàåì
Âî ñëàâó âàñ, ôðîíòîâèêè,
Ïî âñåé ñòðàíå â ñòðîþ øàãàÿ
Èäóò áåññìåðòíûå ïîëêè.

Èäóò êàê â òå ñîðîêîâûå,
Êîãäà íà çàïàä øëè îíè.
Â òå áîåâûå, ôðîíòîâûå,
Íåçàáûâàåìûå äíè.

Âîéíû ãåðîè – íàøà ãîðäîñòü
Ê áîðüáå çà âå÷íûé ìèð çîâóò.
Èì áëàãîäàðíû ïîêîëåíüÿ
Çà ñëàâíûé, òÿæêèè ðàòíûé òðóä.

Ïîòîìêè òåõ, êòî ïàë ñî ñëàâîé,
Ïðèäè è ãîëîâó ñêëîíè.
Íàä äîðîãîé òåáå ìîãèëîé
È ñ ìûñëüþ «Åñëè á íå îíè»...

Î. Ì²ØÈÍ,
ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³

Áîãäàí Ñëèâ÷óê – ëàóðåàò ùîð³÷íî¿ ì³ñüêî¿
ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Þð³ÿ Ìåéãåøà

Відповідно до протоколу засідання комісії по
присудженню щорічної міської літературної
премії імені Юрія Мейгеша міським головою Му!
качева Андрієм Балогою підписано розпоряд!
ження «Про нагородження переможця щорічної
міської літературної премії імені Юрія Мейгеша
2017 року». Лауреатом премії став Сливчук Бог!
дан Петрович, поет, заступник голови літератур!
ного об’єднання «Рідне слово» за збірки «Між
нами і віками» та «Від берегів життя до берегів
любові».

Переможцю буде вручено диплом відповідно!
го зразка та виплачено грошову винагороду у

розмірі п’ять тисяч гривень. Оплату премії буде проведено за рахунок
міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мука!
чева 2017 року.

ÌÍÎÃÀß  ²  ÁËÀÃÀß  Ë²Ò!
6 òðàâíÿ 2017 ðîêó ñâÿòêóº ñâ³é 80-é äåíü íàðîäæåííÿ Ìèòðüî Ãàííà

²âàí³âíà – êîëèøíÿ ïðàö³âíèöÿ ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³, çàñòóïíèê
çàâ³äóþ÷îãî ìàãàçèíîì «Ïðîãðåñ», ÿêà âñþ ñâîþ òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü  ïðè-
ñâÿòèëà îáñëóãîâóâàííþ íàñåëåííÿ.

Îáêîì ïðîôñï³ëêè òà Ìóêà÷³âñüêèé îá’ºäíàíèé  êîì³òåò ïðîôñï³ëêè ïðà-
ö³âíèê³â òîðã³âë³, äðóç³ òà êîëåãè ïî ðîáîò³ ùèðîñåðäå÷íî  â³òàþòü âåòå-
ðàíà òîðã³âë³ ç öèì ñâ³òëèì þâ³ëåºì.

Øàíîâíà Ãàííà ²âàí³âíà. Ùèðîñåðäå÷íî  áàæàºìî Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî äîñòàòêó, ðàäîñò³  â³ä ä³òåé òà
îíóê³â.

Íåõàé äîëÿ  ³ íàäàë³ áóäå ïðèõèëüíà äî Âàñ, äàðóþ÷è  ðàä³ñòü
æèòòÿ. Áîæîãî Âàì áëàãîñëîâåííÿ íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ãîëîâà ïðîôêîìó òîðã³âë³ ì.Ìóêà÷åâà Ì.ÃÓÄÀÊ,
ãîëîâà îáêîìó ãàëóçåâî¿ ïðîôñï³ëêè Ã. ÑÂÀÐÈ×ÅÂÑÜÊÀ.



Ó êîãî á³âàþò ïîðàçæåíèÿ, òîò è ïîáåæäàåò. (Àíòè÷íûé àôîðèçì)Ó êîãî á³âàþò ïîðàçæåíèÿ, òîò è ïîáåæäàåò. (Àíòè÷íûé àôîðèçì)Ó êîãî á³âàþò ïîðàçæåíèÿ, òîò è ïîáåæäàåò. (Àíòè÷íûé àôîðèçì)Ó êîãî á³âàþò ïîðàçæåíèÿ, òîò è ïîáåæäàåò. (Àíòè÷íûé àôîðèçì)Ó êîãî á³âàþò ïîðàçæåíèÿ, òîò è ïîáåæäàåò. (Àíòè÷íûé àôîðèçì) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 4 òðàâíÿ 2017ð.

¹ 17 (1170)¹ 17 (1170)¹ 17 (1170)¹ 17 (1170)¹ 17 (1170)
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ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß!
Êðàñèâó, íàä³éíó, ïîðÿäíó, ïðà-

öüîâèòó, ùèðîñåðäíó, òîâàðèñüêó
æ³íêó, âåëèêî¿ ³ ñâ³òëî¿ äóø³

Îêñàíó  ²âàí³âíó
ÌÀÐÓÑÅÍÊÎ

 â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç ÷óäîâèì,
ïàì'ÿòíèì þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîä-
æåííÿ! Áàæàºìî Âàì, äîðîãà þâ³-
ëÿðêî,  ³ íàäàë³ çáåðåãòè çàâçÿòó âäà-
÷ó â ðîáîò³ òà æèòò³. Íåõàé Ãîñïîäü ùåäðî
äàðóº Âàì ùàñòÿ é çäîðîâ'ÿ, ñâ³òëó ðàä³ñòü
òà ðîäèíí³ çâ'ÿçêè, à ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü
äîäàº ùîäíÿ ñèë ³ ñíàãè, îïòèì³çìó òà íàò-
õíåííÿ, ðîäèííèõ ãàðàçä³â, ñ³ìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ!

Äóæå  øàíóþ÷èé  Âàñ  –  êîëåêòèâ  Ìóêà÷³âñüêî¿
øâåéíî¿  ôàáðèêè äîíüêè Òåòÿíà, Îêñàíà, Ìàðèíà,
çÿò³ Îëåêñàíäðè, âíó÷êà Òåòÿíà ç ÷îëîâ³êîì Âîëî-
äèìèðîì, âíó÷êè ßíî÷êà, ²ðî÷êà, Â³êòîð³ÿ, îíóê Ìè-
õàéëî, ð³äí³, äðóç³ ³ ïîäðóãà Òåðåç³ÿ ÍÀÊÎÍÅ×ÍÀ

ÏÎØËÈ  ÍÀÌ,  ÃÎÑÏÎÄÈ,
ÌÈÐÓ  ²  ÁËÀÃÎÂÎË²ÍÍß!
×àñ ãîðòàº äåñÿòè-

ë³òòÿ, çì³íþþ÷è
ö³ííîñò³ é ïð³îðèòå-
òè, àëå Ïåðåìîãà íàä
ôàøèçìîì ó íàéæîð-
ñòîê³ø³é ³ç âîºí, ÿêå
çâ³äàëî ëþäñòâî –
Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³
íå âòðà÷àº ñâîãî âñå-
ïëàíåòàðíîãî çíà-
÷åííÿ. Êîæåí ³ç íà-
øèõ øàíîâàíèõ âåòåðàí³â, ÿê ì³ã, íàáëè-
æàâ öåé ðàä³ñíèé Äåíü Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè
– ó ä³þ÷³é àðì³¿, â ïàðòèçàíñüêèõ çàãîíàõ,
ó òèëó, ùî æèâ ºäèíèì – óñå äëÿ ôðîíòó,
âñå äëÿ ïåðåìîãè. Ì³ëüéîíè ëþäåé áóëî
ïîêëàäåíî íà êðèâàâèé â³âòàð â³éíè. Ó ¿õ
÷èñë³ é  òèñÿ÷³ íàøèõ êðàÿí. Ïàì'ÿòü ïðî
íèõ íå âìðå, íå çàãèíå ó â³êàõ.

Ñåðäå÷íî â³òàºìî óñ³õ ìóêà÷³âö³â ³ç
Äíåì Ïåðåìîãè ³ íèçüêî âêëîíÿºìîñÿ
Âàì, äîðîã³ íàø³ âåòåðàíè, çà âàø áåç-
ñìåðòíèé ïîäâèã, çà ñàìîïîæåðòâó â áî-
ðîòüá³ ç ôàøèçìîì!

Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ,
ãîëîâà ðàäè ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà

³íâàë³ä³â â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿-
íè,  ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³

Ç ØÀÍÎÞ ² ËÞÁÎÂ’Þ!
Ç  òðàâíÿ, â öåé ÷ó-

äîâèé òåïëèé äåíü,
â³äñâÿòêóâàâ ñâîº
80-ð³÷÷ÿ  íàø  ëþáè-
ìèé òàòóñü, äîðîãèé
ä³äóñü, à òàêîæ  4-õðà-
çîâèé  ïðàä³äóñü

ÄÌÈÒÐÓÊ
Àíàòîë³é
²âàíîâè÷!

Ñüîãîäí³ ó Âàñ þâ³-
ëåé – óðî÷èñòà îñîáëèâà äàòà! Öå ñâÿòî – ùå
îäèí ïðèâ³ä îçèðíóòèñÿ íàçàä íà ìèíóë³ ðîêè,
çãàäàòè âñå òå ñâ³òëå ³ ðàä³ñíå, ùî áóëî. Íåõàé
ö³ ÷óäîâ³ ìèò³ ïîâòîðÿòüñÿ ùå íå ðàç, à âñå ïî-
ãàíå í³êîëè íå çóñòð³íåòüñÿ íà æèòòºâîìó øëÿ-
õó! Íåõàé Âàñ ïîïåðåäó ÷åêàº ëèøå ùàñòÿ, íå-
õàé çäîðîâ'ÿ íå ï³äâîäèòü, ïðàâíóêè  ò³ëüêè ðà-
äóþòü, à óñï³õ ³ óäà÷à íå çàëèøàþòü â æèòò³! Ç
þâ³ëåºì! Ìè âñ³ òåáå äóæå ëþáèìî ³ ïîâàæàº-
ìî!

Ìè, ñèâî÷óá³ Âàø³ ä³òè,
É áàãàòîëþäíà âñÿ ð³äíÿ
Â³òàííÿ Âàì øëåìî ³ êâ³òè
Ç íàãîäè ïàì'ÿòíîãî äíÿ.
Ñïàñèá³ Âàì çà ðàòí³ ñïðàâè,
Çà ñåðöå, ùî òåïëî äàº!
Ñïàñèá³ Âàì, ùî ñò³ëüêè òðàâí³â
Âè ñåðåä íàñ áóëè ³ º!
À ïîáàæàíü ó íàñ – ïî ñòð³õó
Â öåé þâ³ëåéíèé äåíü ³ ð³ê:
Õàé Âàì çäîðîâèòüñÿ äî â³êó!
Õàé áóäå ñîíÿ÷íèì Âàø â³ê!

Ç âåëèêîþ øàíîþ ³ ëþáîâ!þ äîíüêà
Ëþäìèëà, çÿòü Âàñèëü, îíóêè Îëåã ³

Ïàâëî ç äðóæèíàìè Ñâ³òëàíîþ ³ Òåòÿíîþ,
ïðàâíóêè Ñîô³éêà, Ïàâëèê,

Ìàòâ³é÷èê ³ Âàíþøà.

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради  ого)
лошує  конкурс   на  заміщення  вакантної  посади:

) головного спеціаліста відділу експлуатації жит)
лового фонду управління міського господарства.

Вимоги до посад: громадянство України, вільне во�
лодіння українською мовою, повна вища освіта відпо�
відного професійного спрямування за освітньо�квалі�
фікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж ро�
боти за фахом в органах місцевого самоврядування
або державній службі на посаді провідного спеціалі�
ста не менше 1�го року, або стаж роботи за фахом в
інших сферах не менше 3�х років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі доку)
менти:

� заяву про участь у конкурсі ;
� особову картку форми П�2 ДС, автобіографію;
� копії документів: про освіту з додатками, підви�

щення кваліфікації, присвоєння вченого звання, при�
судження наукового ступеня;

� копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
) копію військового квитка (для військовослуж)

бовців або військвозобов’язаних)
� електронну декларацію особи, уповноваженої на ви�

конання функцій держави або місцевого самовряду�
вання, за минулий рік (згідно Закону України “Про за�
побігання корупції”), за встановленою формою, що виз�
начається Національним агентством з питань запобі�
гання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на
офіційному веб�сайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіцій�
ного веб�сайту у паперовому вигляді. Е�декларація
заповнюється власноруч за допомогою власного елек�
тронного цифрового підпису (ЕЦП).

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

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

стосовно  своєї освіти,  досвіду роботи, професій�
ного рівня і репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі прий)
маються   протягом 30 календарних днів з дня опуб)
лікування в газеті “Мукачево” за адресою:  м.Мука)
чево пл. Духновича, 2,  каб.№ 43, тел. 2)14)17.

Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!
Ïîðÿäíîãî, ïðàöüîâèòîãî, ùè-

ðîñåðäíîãî, äáàéëèâîãî ïðàö³-
âíèêà íàøîãî ï³äïðèºìñòâà
Ôåäîðà  Ìèõàéëîâè÷à

ÊÀÍ×²ß
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç ïàì'ÿò-

íèì þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîä-
æåííÿ! Íåõàé Âàì, äîðîãèé þâ-
³ëÿðå, Ãîñïîäü äàðóº ùàñëèâå é
àêòèâíå äîâãîë³òòÿ! Íåõàé Âàøå
çäîðîâ'ÿ çàâæäè áóäå ì³öíèì, óñï³õè – äîáðèìè, äóøà
– ìîëîäîþ, äðóç³ – äîñòîéíèìè, à ðîäèíà – áëàãîïî-
ëó÷íîþ! Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ Âàì ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
 êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

ÓÍÎÃÓ  Ç  ªÂÐÎÏÎÞ
Останній тиждень квітня 2017

року  був насичений цікавими
подіями  в житті  Закарпаття.

Але, чи «не пропустили» ви
якусь дійсно важливу подію? На�
приклад, 25�27 квітня делегація
Представництва Європейського
Союзу в Україні відвідала Ужго�
род  та Мукачево з офіційним
візитом. Щоб ви усвідомили важ�
ливість цього візиту, я надаю оф�
іційну інформацію

( https://euukrainecoop.net/
eude/) :

«З 1 грудня 2009 року після на�
буття чинності Лісабонського до�
говору, Представництво Євро�
пейської Комісії перетворилося
на Представництво Європейсь�
кого Союзу в Україні.

Представництво має статус
дипломатичної місії та офіційно
представляє Європейський
Союз в Україні…Сьогодні Євро�
пейський Союз, до якого входять
28 держав�членів із загальною
кількістю населення понад 500
мільйонів людей, є найбільшим
торгово�економічним блоком у
світі.»

 Ознайомтесь, надаємо лише
кілька назв з тих  інформаційних
заходів, що відбулись у рамках
цього важливого візиту в Закар�
паття:

� зустріч�дискусія «Програми
ЄС в Україні: можливості
співпраці та отримання фінансу�
вання»

� дискусія для бізнесу « Вихід на
ринки ЄС: можливості, шляхи,
інструменти, а також успішні
історії українських бізнесменів»

� відкрита лекція «Освітні про�
грами ЄС в Україні: можливості
співпраці та отримання фінансу�
вання»

� вікторина на знання фактів ЄС
з фотовиставкою «Впізнай мит�
тєвості твоєї Європи»

    Назви інформаційних заходів
вже викликають бажання пізнати
більше про можливості, які нада�
ють програми ЄС в Україні. Дуже
добре, що приймали участь в зу�
стрічах з делегацією Представ�
ництва Європейського Союзу в
Україні  люди  різного віку, соц�
іального статусу, напрямків діяль�
ності.  А саме: представники об�
ласної влади та місцевого само�
врядування, бізнесу,підприємців,
громадських організацій, також
молодь, студенти, викладачі,
навіть старшокласники. Ми зараз
лише інформуємо по ці важливі
зустрічі, бо кожна з них  потребує
вивчення й усвідомлення – Пред�
ставництво Європейського Со�
юзу в Україні надає можливість
створити гідне життя  кожному з
нас. Хочете скористатися такою
можливістю зараз?   Тоді пізнай�
те про що  йшла мова в ході дис�
кусій, зустрічей, вікторин:

� про основні програми ЄС у
сфері освіти, культури, медіа та
проекти для молоді

� огляд можливостей співпраці
у сфері освіти, молоді, культури,
спорту, ЗМІ та інформаційних ре�
сурсів.

� про можливості виходу на
ринки ЄС, переваги які надає
Угода про асоціацію та зону
вільної торгівлі з ЄС.

 Це � лише  приклад з кількох
проведених інформаційних за�
ходів. А що ми знаємо про мож�
ливості,  які надає нам впровад�
ження в життя програм ЄС в Ук�
раїні?

  Адже то важливо: отримати

вчасно цінну інформацію, яка до�
поможе розвинути свій бізнес
підприємцю, або ж, отримати
якісну освіту студенту, або ж, реа�
лізувати проекти  в сферах куль�
тури, туризму, спорту.  Іноді лю�
дина каже: «В мене є гарна ідея,
та… нема грошей, щоб   втілити її
в життя», не знаючи, що  шукати
можливості для себе можна в
міжнародному розвитку бізнесу (
реалізації ідеї), де вже  створені
програми ЄС. Тобто, підвищен�
ня рівня обізнаності українців
щодо розвитку відносин між Ук�
раїною та ЄС, то � важливо для
кожного, хто бажає розвитку
своїй справі.

В інформаційних листах, що
були надані  учасникам зустрічей�
,читаємо про Європейський
Союз: «Це унікальне політичне та
економічне партнерство, засно�
ване на цінностях поваги до
людської гідності, свободи,рів�
ності,верховенства права і прав
людини. Понад п‘ятдесят років
нам знадобилось для створення
зони миру, демократії, стабіль�
ності і процвітання на нашому
континенті. Водночас нам вдало�
ся зберегти культурне розмаїття,
толерантність і свободу особис�
тості. ЄС налаштований поділи�
тись своїми цінностями та досяг�
неннями з країнами�сусідами ЄС,
їх народами, та з народами  з�
поза їх меж».

Так, нам надають реальні мож�
ливості.  Вчасно пізнати про них,
скористатися запропонованою
допомогою, й  створити своє
гідне життя – гідне бажання.

Марко Щ.,
 власний кореспондент

газети “Мукачево”
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1 травня 2017
року минуло 10
років з дня трагіч�
ної загибелі (авто�
пригода) М А Р �
КУЛІНА Василя
Васильовича .

«Пробачте мені,
рідні, за розлуку» .
Ці слова мого сина
Василя ось уже 10
років звучать у моїй
пам’яті і свідо�
мості. Згадую, як сьогодні, коли
о 23 годині 1 травня 2007 року,
працівники державтоінспекції
безтактовно, не по�людськи
повідомили по телефону  дру�
жині: «…прийдіть і заберіть
труп сина…» Так!!! Це сталось
на автодорозі між селами Кля�
чаново�Іванівці.

Згадую, згадую… Твоє народ�
ження квітневого сонячного
дня, Твій перший плач, перші
кроки і слова… Ти ріс у щирій
любові і все коротке життя мав
щире любляче серце. Були
школа, Львівський політтех, чу�
дові однокласники, які Тебе не
забувають, однокурсники з де�
каната по телерадіоконструю�
ванню, з якими ти прожив най�
кращі студентські роки , була
Київська дворічна магістратура
та фундаментальна робота в
Мукачівській податковій
інспекції.

ПАМ’ЯТІ  СИНА
Ти не дожив, Ти не добудував,
пішов з життя не попрощавшись…

У Тебе, сину, за�
лишилося багато
справжніх  друзів,
які у твій День на�
родження і трагіч�
ної  загибелі  прихо�
дять завжди до
Тебе, залишать ци�
гарки, помоляться
із смутком, згаду�
ють про щасливі дні
вашої юності, робо�
ти і відпочинку.

Ти палко кохав свою дружину
Жанну, безмежно любив синів
Діму і Сергія, які продовжать ди�
настію Маркулінів…

Життя переконало мене, що
не має більшого горя в житті
людини, ніж коли батьки хоро�
нять свою дитину.Оця життє�
ва істина підтвердилась тим,
що Твоя любима, не замінима
Мамочка вже більше півроку
покоїться біля Тебе на цвин�
тарі…

Ні! Не можу писати далі! За�
кам’яніла моя душа…, опусті�
ла для мене без Вас Земля!

  В смутку зі мною �  Твоя дру�
жина Жанна, діти Діма і Сергій,
брат Владик і його сім’я, бага�
точислена генетична династія
Маркулінів, Кельман Д., Бабіля
О.О., Мукачівські податківці –
очільник  Лунник Р.В. і  багато�
числені твої Друзі …

БАТЬКО

У Мирогощі – селі на Дубенщині, що
у Рівненській області, відбувся чемпі�
онат України зі спортивної радіопелен�
гації серед юнаків і дівчат.

Що таке спортивна радіопеленга�
ція? “Полювання на лисиць” є надзви�
чайно цікавим видом радіоспорту. У
ході змагань учаснику необхідно за
найменший час виявити встановлені
на місцевості портативні радіопере�
давачі (“лисиці”), які  послідовно один
за одним передають азбукою Морзе
свій позивний сигнал. На старті  спорт�
смен отримує спортивну карту місце�
вості та радіоприймач, і по команді
починає пеленгувати передавачі: по
силі і напрямку сигналу намагається
визначити напрямок на них і відда�
леність. У спортивній радіопеленгації існу�
ють чотири дисципліни: класичні забіги в
діапазонах 144 і 3,5 МГц (мегагерц), спринт
та радіоорієнтування. Залежно від діапазо�
ну у приймачів�пеленгаторів використову�
ють різні типи антени. На діапазоні 3,5 МГц
використовується комбінація штирьової і
рамкової антен, а в діапазоні 144 МГц – ан�
тена типу “хвильовий канал”. Пеленгування
на кожному з діапазонів має свої особли�
вості. Так, для прикладу, радіохвилі діапа�
зону 144 МГц дуже добре відбиваються від
різних об’єктів, наприклад, від мокрих де�
рев, гір, водної поверхні, що призводить до
спотворення виміряного напрямку на конт�
рольний пункт, а також до появи помилко�
вих КП і, як наслідок, – ускладнює їх пошук.

В Україні перші змагання зі спортивної
радіопеленгації відбулися у 1957 році. Як
військово�технічний вид спорту, що поєднує
розумову і фізичну підготовку, його розви�
вають у Товаристві сприяння обороні. На
сьогодні українські спортсмени входять до
числа лідерів у світовій радіопеленгації.

Цього року гуртки з радіопеленгації
відроджено й на Закарпатті: у Мукачівсько�
му центрі позашкільної освіти, де директо�
ром є  Олександр Талабішка та в обласному
центрі науково�технічної творчості учнівсь�
кої молоді, яким керує Валерій Корсак.

Що дають заняття спортивною радіопе�
ленгацією учням? Дитина, яка долає дис�
танцію, фіксує радіосигнал, креслить пелен�
ги, аналізує рівень і розворот сигналу, виз�
начає своє місце знаходження на карті, роз�
ташування передавачів – тобто отримує
додаткові знання з радіотехніки і фізики
поширення радіохвиль. У цьому виді спорту

ВІДРОДЖЕННЯ СПОРТИВНОЇ
РАДІОПЕЛЕНГАЦІЇ

необхідна хороша фізична підготовка, роз�
винені навички орієнтування, оперативного
аналізу, логічного мислення, висока концен�
трація уваги і цілеспрямованість, відпові�
дальність за прийняття рішень, які і вихову�
ються в учнів на заняттях. Можна додати до
цього регулярні пробіжки у лісі, походи в
гори, участь у змаганнях зі спортивного ор�
ієнтування, спілкування у дружньому колек�
тиві однодумців, хорошу успішність в школі.
Тож вийде чималий перелік переваг.

У Мирогощі багатокілометрові дистанції
було прокладено стрімкими і розчленова�
ними глибокими ярами схилам Мізоцького
кряжу. Додатковим випробуванням для юних
спортсменів стала негода: короткі сонячні
хвилини змінювалися дощем із залпами
снігу і граду. Та навіть за таких умов більшість
юних спортсменів успішно справилися з зав�
данням. Командну перемогу вибороли юні
“полювальники” Сумщини, на другому та
третьому місцях – збірні Вінницької і Хмель�
ницької областей. Збірна Закарпаття у своє�
му дебютному старті на всеукраїнській арені
зайняла восьме місце. В особистій пер�
шості кращі результати в нашій команді по�
казали мукачівці Олександр Ткачук (ЗОШ №1
– 6 місце), гімназисти Катерина, Ніна та
Владислав Цепурдеї і Яна Брунцвик, учні
ЗОШ №10 Людмила Калчева і Олексій
Шорін.

Вже на травневі свята у Львові проходи�
тимуть чемпіонат України з радіоспорту на
подовжених дистанціях та Всеукраїнські
відкриті змагання учнівської молоді, серед
учасників яких будуть і представники
збірних команд Польщі та Чеської Республ�
іки.

Висловлюємо  глибокі співчуття  ро�
дині ЛАНЬО у зв’язку з несподіваною
трагічною загибеллю зятя Роберта
БОРКИ  і щиро розділяємо біль непоп�
равної втрати.

Сім’я Дворниченків.

ОГОЛОШЕННЯ
10 травня 2017 року відбудуться громадські слу�

хання по детальному плану с.Березинка, у
р."Ровінь", на території с. Березинка в урочиші
"Ровінь" в 14.00 к.ч.

Не вщухають пристрасті довкола но�
вого платежу – абонплати за газ. Днями
НКРЕКП скасувала своє попереднс
рішення про відокремлення плати за
розподіл газу, яке мало набути чинності
з 1 квітня. Та рано радіти, бо виявляєть�
ся – абонплату лише відклали.

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк підтвердив,
що комісія повернеться до цього питан-ня
через три місяці. Тобто введен-ня абонп�
лати — неминуче.

Але чому?
— Введення абонплати передбачене

дуже багатьма документами, — каже
Дмитро Марунич, директор Інституту
енергетичних досліджень. — Найперше,
це прописано в Меморандумі з МВФ за
підписами перших осіб держави. Відомо,
що Україна до кінця вересня зобов’язала�
ся розділити єдиний тариф на газ на дві
складові: вартість газу як товару і вар-тість
його доставки (абонплата).

Крім того, введення абонплати пропи�
сано в Угоді про Асоціацію з ЄС, в угоді про
членство у Європейському енергетичному
то-варистві. Зрештою, два роки то-му
прийняли закон “Про ринок природного
газу”,  де йшлося про відокремлення послуг
газопостачання від ціни самого газу як то�
вару. Це величезна кількість зобов’язань.
Якщо ми проігноруємо їх, то будуть пре�
тензії з боку наших кредиторів та інших
західних інституцій. Ця тема — не нова,
вона витає у повітрі другий рік. Абонплату
за газ минулоріч відклали лише тому, що
тарифи на газ суттєво зросли. Влада боя�

ЯК НЕ ТЕПЕР, ТО У ЧЕТВЕР
Абонплату за газ таки запровадять, і ось чому

лася обурення людей.
Але у взятих нашим урядом зобов’язан�

нях ніде прямо не написано, що Україна
має запровадити абонплату саме в тому
вигляді, у якому це зробила НКРЕКП.

—  Маєте на увазі те, яким чином
НКРЕКП вираховувала абонплату за
газ?

— НКРЕКП вираховувала абон-плату за
газ для кожного регіону так: планову вируч�
ку облгазів ділила на приєднану по�
тужність і потім це множила на максималь�
ну пропускну здатність лічильника. Ймові�
рно, компоненти цієї формули зазнають
змін.

Бо НКРЕКП намагалася запро-вадити
абонплату залежно від потужності лічиль�
ника. Це по�перше. По�друге, виходило
так, що, якщо ти споживаєш навіть нуль
кубів, все одне маєш платити цю фіксова�
ну ставку. Зрозуміло, чому методика роз�
рахунку тарифу, яку запропонувала
НКРЕКП, викликала такий спротив.  Вели�
ка проблема виникала найперше з тими
споживачами, які не мають лічильників та
споживають мало газу. Бо саме у них пла�
тіжки мали би зрости найбільше через
абонплату. Думаю, НКРЕКП хотіла таким
чином стимулювати абонентів, щоб ті са�
мостійно встановлювали лічильники. Але
це поки не вдалося.

— Чому наші західні партнери наполя�
гають на введенні абонплати попри те,
що в багатьох країнах ЄС її немає?
Здається, абонплата діє лише в Нідер�
ландах.

—  У меморандумі з МВФ чітко прописа�
на й економія від такої абонплати, —
додає експерт з енергетичних питань Юрій
Корольчук. — Яким чином? Сьогодні субси�
дія поширюється на весь тариф. Якщо буде
розподіл, то вона поширюватиметься
тільки на ціну газу як товару, а на транспор�
тування — ні. Підраховано,  що таким чи�
ном виводиться з�під субсидій 5 млрд. гри�
вень, тобто уряду треба буде виділити вже
не 53 млрд. гривень на ці цілі, а тільки 47
млрд. гривень. А МВФ що найперше тур�
бує? Правильно, збалансованість і платос�
проможність нашого бюджету.

У переважній більшості країн абонпла�
та в тому чи іншому вигляді існує. Але там
вона залежить від об’єму споживання бла�
китного палива. Ті абоненти, які викорис�
товують менше газу, платять більшу абон�
плату. Це логічно, бо доставити до них газ
виходить дорожче. І навпаки.

І в нас хотіли запровадити щось подібне.
Я підрахував, що з уведенням абонплати
за газ ті споживачі, що використовують на
рік дві тисячі кубів газу на 14 тисяч гривень,
заплатили б у підсумку на 1,5 тисячі гривень
менше. Але для 5 млн. людей, які спожива�
ють мало блакитного палива, платіжки за
газ однозначно зросли би.

Д. Марунич:
—  Якою в результаті буде нова форму�

ла розрахунку абонплати — невідомо. Але
її, напевно, підкоригують.

Леся ЯСИНЧУК



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

з  23.04.2016 р.  по 30.04.2017 р.
1. Дем'янець Григорій Павлович – 1954 р.н.
2. Чоря Василь Юрійович – 1950 р.н.
3. Мойжес Валерій Аронович – 1946 р.н.
4. Русин Михайло Михайлович – 1946 р.н.
5. Кучінка Ірина Йосипівна – 1967 р.н.
6. Вайс Олена Іванівна – 1925 р.н.
7. Пацкан Михайло Іванович – 1950 р.н.
8. Попович Жанна Іванівна – 1949 р.н.
9. Горчак Людмила Павлівна – 1934 р.н.
10. Темирханов Сергій Вікторович – 1963 р.н.
11. Черленяк Лідія Костянтинівна – 1942 р.н.
12. Мацків Ігор Миколайович – 1956 р.н.
13. Ебер Юрій Іржійович – 1962 р.н.
14. Мішанич Анна Іванівна – 1934 р.н.
15. Горшков Анатолій Васильович – 1926 р.н.
16. Танько Марія Дмитрівна – 1950 р.н.
17. Голцапфел Тиберій Михайлович – 1945 р.н.
18. Пехньо Іван Іванович – 1928 р.н.
19. Петрійчук Володимир Андрійович – 1953 р.н.
20. Бельчікова Магдалина Іванівна – 1947 р.н.
21. Михайлов Володимир Петрович – 1951 р.н.
22. Матьковська Марія Іванівна – 1964 р.н.

88888
ñò.
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ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо в одну зміну. Оплата праці достойна.

 Зверт. по тел. 2D23D96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó
 Продаю терміново 1�кімн.

вартиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

 Продається  в Ужгороді
2Dкімн. квартира на 4Dму
поверсі чотириповерховоD
го  цегляного будинку. ЗАD
ГАЛЬНА ПЛОЩА – 61
КВ.М. в ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ
МІСТА БІЛЯ  ОБЛРАДИ.АвD
тономне опалення, метаD
лопластикові вікна, лодD
жія, підвал. Можлива доD
будова мансарди. Ціна
договірна.
Тел.:  050D6761171

  Продається 2�кiмнатна
квартира з усіма зручностями в
центральній частині міста по
вул. Духновича (пл. 53 кв.м. +
підвал 30 кв.м., дворова систе�
ма).  Тел. 050 03 67 78.
  Продається 3Dкiм. кварD

тира без ремонта, на 2Dму поD
версі  цегляного будинку по
вул. Берегівській, 66.Тел.
050 2338777
 ПРОДАЮ 3�кімнатну квар�

тиру на другому поверсі 5�по�
верхового цегляного будинку  у
Росвигові. Інд опалення, бал�
кон засклений. Звертатися:
050�9667376.
 Продається будинок (валь�

ка�цегла) 80 кв.м., підвал, га�
раж, господарські прибудови,
земля 6 сотин, доглянутий сад
та город, помпа, всі комунікації
в районі Підгоряни, навпроти
пивзаводу. Ціна 40 тис. у.о.
Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.

 Продається будинок з приD
садибною ділянкою (загальD
на площа 0,0572 га по вул.
Станіславського. ЗвертатиD
ся  0507689031.
     Продається будинок по

вул. Набережній, двоповерD
ховий особняк 150 кв.м., каD
мінна зала, літня веранда, 2
ванни, 3 кімнати, сад, город
5 соток. Ціна 99 тис. ум.од.
Тел.: 099 028 76 44.
 ПРОДАЮ будинок у Мукачеві

на Берегівській�обїзній. 95 кв.
мю жила площа. Присадибна
ділянка, гараж з майстернею.
Три господарські прибудови,
своя вода, газовий котел.
Зверт: 0509667376
 Продається  участок 17 со�

тин з фундаментом під забудо�
ву    в с. Зубівка. На участку – ко�
лодязь, підведена електрика 3
фази, є всі документи. Ціна до�
говірна.  Тел. 050 702 26 72
 Продається будинок в Рако�

шині.  Тел.: 099 611 47 50.
 Продається будинок по вул.

Богдана Хмельницького в м. Му�
качеві. Чеська побудова. Високі
стелі � біля 4м. Загальна площа
100 м кв. Земельна ділянка 12
сот. Державний акт. Лічильники
на ком. послуги. Потребує ре�
монту. До будинку прилягає но�
возбудований фундамент для
добудови на 2 поверхи (є про�
ект архітектора). В наявності
також дерево (під проект) та
якісна багатошарова метало
черепиця руукі (під проект).
Ціна договірна. (Власник). тел.
0955128177

 Продається дачний учас�
ток 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 дач�
ний двоповерховий цегляний
будинок.Загальна площа 84
кв.м.1 поверх�гараж ,підсобні
приміщення, 2 поверх�дві
кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизо�
вана земля б сот,є сад,виног�
рад в районі вул.Великогірної

на квартиру в м.Мукачево . Под�
робиці по домовленості за но�
мером.
Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі

вул. Північної (є сад, виноград�
ник, колодязь). Тел. 3�85�97.
  Продається  будинок на вул.

Набережній. Двоповерховий
особняк 150 кв. м., камінна
зала, літня веранда, дві ванни,
3 кімнати, сад, город, земель�
на 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. пло�
ща 9 га.) на території озера,
через територію протікає
гірська річка, є лісок. Ціна
однієї  сотини – 1300 ум.
один. Площа та розташу�
вання – на вибір покупця.
Можливе створення рекре�
аційно�відпочивального
комплексу або котеджного
містечка.
Тел. 0997293340 (з 9.00 до
18.00)

 Продається дачна ділянка 5
сотин, рівнина. Будинок, газ
,світло, вода у дворі. Район г.
Ловачка (початок дороги на
Лавки) Ціна договірна. Тел. 095
573 36 47.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

Великогірній �Бічній. Є світло,
вода, виноградник. (095�335
2755)
 Продається земельна

ділянка 0,23 га з старим буD
динком; приватизована, є
світло, газ в с.Ракошино.

Тел.: 095D577D40D12.
 продається земельна

ділянка під  будівництво та
обслуговування жилого буD
динку площею 28сотин в с.
Пістрялово, поряд озеро, є
Державий акт.
 Тел.: 098 6833007, 095
6140068
 Продається земельна ділян�

ка 7 сот (14*50) по вул. Черво�
ноармійська, позаду 7
училища,cт ціна 23000 ум.од.
тел. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 10 сот в с. Павшино біля АЗС
"Маркет" поруч траса, ст. ціна
6500 у.од. тел. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 17 сот з нежилим приміщен�
ням по вул. Миру,(центр) ст.
ціна 59000 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 новозбудований

1 кімнатний будиночок з євро�
ремонтом., в дворовій системі,
окремо стоячий, на земельній
ділянці,є місце під машину,та під
город в мікрорайоні ДОСИ, пло�
щею 40 м.кв, є веранда, чер�
дачне приміщення. Ст.ціна
21900  т.0509425800
 Продається 2�х кімнатна

квартира в центрі по вул.Ярос�
лава Мудрого, дворова систе�
ма, всі комунікаціі, стан се�
редній, кімнати роздільні. Є
місто для машини. Придатне під
офіс, або інше комерційне вико�
ристання. Ст. ціна 17500 ум.од.
можливий торг. 0509425800
9) продається 2х кімнатна квар�
тира, нового планування, в рай�
оні Черемушки, на 3�му поверсі
, 5�ти поверх.буд. площею 55
м.кв. Стан середній, є металоп�
ластикові вікна , лоджія, балкон.
Ст..ціна 22900 ум.од. можливий
торг. Т 0665334584
 В центрі, по вул.Недецеї,

продається земельна ділянка

К У П Л Ю
макулатуру, відходи пол�
імерні та ПЕТ�пляшки по За�
карпатській області за висо�
кою ціною.

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå
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      КУПЛЮ мідну  трубку 3 м/п,
діаметром 18�20 мм. можна і б.к.
Тел. 050 203 67 78.
     Продаються  підписні видан�

ня  письменників—В.Скотта,
А.Крісті, Достоєвський, Гоголь.
Гете  та ін.
     Баян тульський «Юность�2» з
чех лох.  Зверт. 050�8035816.
     Продається  автогараж в

кооперативі "Жигулі". Два побу�
тових газових балони. Дзвони�
ти по тел. 0669513492,
0997293571

 Продаються будматеріаD
ли  і побутові речі: Кутик 45х45;
40х40; 50х35; армовані бетонні
стовпчики  довжиною 1,55 м;
плитка бетонна  20х20х2 см.;
бордюри бетонні 75х20х11 см.
Труба водо газова 4 шт діамет�
ром 40 мм, довжиною 4 м. ; тру�
би металеві діаметр 60  мм., до�
важиною 9 м.(7 шт.), труби 50
мм, (4 шт.); шифер 30 шт.; плита
газова  2�камфорова у хорошо�
му стані з балоном; телевізор
"Фотон" у хорошому стані. Ціни
– за домовленістю
Дзвонити: 066D822D74D07.

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

  Îðåíäà

     Здам в оренду 1�кімн.
квартиру. Тел. 099 764 7952.
     Здається в  найм на трива�

лий термін 3�х кімнатна кварти�
ра по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. квартира

в р�ні Росвигово по вул. Осипен�
ка. Ціна 55 у.о. + ком. послуги.  т.
095 3325012

ПРОДАЄТЬСЯ:
гостинна меблева «стінка»

у хорошому стані –автогаD
раж, «волгівський», металеD
вий, 2 музичні колонки,  два
побутових газових балони.шD
вейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магнітоD
фон фірмовий, самовар елекD
тричний. Зверт. 0669513492,
0997293571

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

можливо з правом викупу, по�
близу Мукачева (бажано Клю�
чарки, або в цьому напрямку).
Тел.: 095 578 4378.
      1�кімнатну  квартиру без
ремонту на 1�му поверсі або у
дворовій системі  приватного
сектору ( «Паланок» , вул. За�
карпатська, Окружну не пропо�
нувати.) Зверт 099�29�60836
або 3�11�89.
     Куплю недорого 1�комн.

квартиру в районе “Пентагон”
или “Черемушки”. Т.  050 849 82
27 (Света).
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.МуD
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своєD
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

     Продаю саджанці ки�
зилу 2�5 річні. Звертатися.
0953834256.

В баню по вул. Щєпкіна ПОТРІБЕН БАНЩИК.
За довідками звертатися

по тел.: 095 940 51 45

     будівельники всіх спеціальностей
     робітники у сільске господарство
     робітники на м’ясокомбінати та фабрики
     швачки, кухарі, пекарі, опікуни
     робітники на меблеві фабрики
     різноробочі, електрики та інше

Ліцензія  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України, серія  АВ №  389098

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3 (2 пов.),
тел.: (097) 55D00D127, (050) 135D73D73

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3D54D96

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

     Продаються опалювальні
батареї чавунні 8�секційнні за
півціни. Тел. 095 32 60 426

площею 2 сот. Ст.ціна 32900
ум.од.  можливий торг.
Т 0509425800
 Грошові позики під заставу,

без довідки про доходи
0506441833
чево, 063�407�4797
 1�кімнатна квартира в

Мукачев, на 1 поверсі 5�ти по�
верхового цегляного будинку,
нового планування, загальна
площа 39 кв.м., є автономне
отоплення, металопластикові
вікна. Ціна 17500 у.о. Тел:
0954216365
 1�кімн. квартира. вул.Ми�

ру�І.Франка, є двір, площа 26
кв.м., опалення � конвектор, м/
п вікна, кондиціонер. одно вікно
на вулицю, можлива добудо�
ва2�го поверх, під комерцію.
15000 у.о. Тел: 0954216365
 1 кімн. квартира.. в р�ні

Доси, загальна площа 31 кв.м.
4/4 пов. автономка, нова про�
водка, водопровід, каналізація,
незавершений ремонт. ціна
11000 у.о. Тел: 0954216365
 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
 Новобудова в р�ні Пала�

нок, побудований з цегли(ке�
рамблок фірми Leier�Cловакія)
сучасний проект "американка",
загальна площа 130 кв.м., 4
кімнати, є земельна ділянка 10
сот. Участок широкий, всі кому�
нікації. Гарне розташування:
поруч набережна  ціна 60000
у.о. 0954216365
 Будинок в центральній ча�

стині міста, 2 кімнати, кухня,
санвузел, котельня, підвал., по�
требує косметичного ремонту,
є опалення, м/п вікна, 1 сотина
зелмі, можлива прибудова. Ціна
28000 у.о. 0954216365
 Будинок в р�ні Паланок,

розташований відразу біля зам�
ку по вул. Графа фон Шенбор�
на, при дорозі, підходить під
бізнес (АВС, кафе тощо), без
земельної ділянки. Ціна 20000
у.о. 0954216365
  Напівособняк по вул..С�

ільвая, з сучасним євроремон�
том (полове отоплення, фран�
цузькі натяжні стелі), загальна
площа 125 кв.м., 4 кімнати, є
невелика земельна ділянка, чу�
дове розташування. Ціна 65000
у.о. 0954216365

 Змельна ділянка по
об'їздній дорозі � Пряшівська
об'їздна, ширина 37 метрів, 15
сотин, комерційного призна�
чення, є державний акт. Ціна
30000 у.о. 0954216365

Àâòî
     Продається  “Таврія”

"пікап" 2002 р випуску у робочо�
му стані. Тел.  050�372�50�88.
     У доброму стані б/у ба�

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

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”

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

Тел.: 050 317 8000

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР
В ІНТЕРНЕТDКЛУБ. (З/п – 300 грн./доба  + бонуси)

Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОН
АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТDКЛУБИ.  Наявність

закордонного паспорта обовязкова.
Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ:

�менеджер по продажу чаю
та кави.
�менеджер по закупівлях�
�Бармен�офіціант
Звертатися за адресою:
Мукачево, вул. Недецеї, 39
(кондитерський центр).

Тел: 095D7559898.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
УЧЕНЬ ПРОДАВЦЯ  У МАГАЗИН «М’ЯСО».

Звертатися  за адресою:  м. Мукачево, вул. Габер�
мана, 5 (на зеленому ринку), адміністрація  Міськкоп�
торгу.   Тел. 0503178258, 0509901450.

ПОТРБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
 продовольчих
товарів в магаD

зині у Росвигові.

Телефон:
050D2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095D8640664.
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ÄÏ «Ñòàð»
Потребує кваліфікованих працівників, які чудово розумі�

ють реальний стан ринку праці в м.Мукачево та вміють відпо�
відально ставитись до виконання функціональних обов’язків.

Ми потребуємо:
�    Адміністратора готелю;
�    Швейцара
�    Електромонтера
�    Підсобного робітника

Більш  детальну інформацію можна отримати за номе�
ром телефону 050�332�63�84

Цих людей не злякав навіть
ризик захворіти чи померти.
Сьогодні вони живуть тут. У
місці, яке свого часу налякало
весь світ.   І яке наводить жах до
сьогодні.

...Околиці селища Іванків Киї�
вської області. Автомобільне
кільце з'єднує чотири дороги.
Трьома їздять автівки. А остан�
ня, четверта, майже порожня.
Це –  дорога до найбільшої зак�
ритої від людей зони. Нині це –
2 600 квадратних кілометрів те�
риторії.

КПП "Дитятки" – головний
в'їзд у зону. Потрапити всере�
дину не так просто. Потрібен і
спеціальний дозвіл та супрові�
ды провідника. Біля шлагбауму
– черга автівок.

"Це туристи й жителі, що на�
відують могили родичів",  –  каже
Євген Гончаренко, мій про�
відник. Уже незабаром я поба�
чу, що в зоні біля кожного села
– великий цвинтар.

Територія зони відчуження –
це занедбані дороги до ко�
лишніх сіл та колгоспів, темні
силуети будівель, заховані за
деревами. За лісами ніхто не
доглядає, тому вони захара�
щені поваленими деревами та
зарослі хащами. Збоку час до
часу видніються трикутні жовті
знаки з червоним символом ра�
діоактивного забруднення.

Навколо – мальовничі пей�
зажі. Це міг би бути маленький
рай на землі...

До аварії в Купуватому жили
324 мешканці. Після аварії їх
виселили, та 124 з них повер�
нулися до рідних домівок. Тепер
їх залишилося тільки 17. Одні
померли, інших забрали звідси
родичі. Залишилися найбільш
відчайдушні.

Марія Ільченко живе в Купу�
ватому зі своїм чоловіком Іва�
ном, їй 75, йому – 81. Він пра�
цював трактористом, вона у
колгоспі. У 1986�му їх, як і всіх
інших, виселили до села Грузь�
ке Київської області. Але 24
жовтня 1987 року вони повер�
нулися.

"Коли ми тільки приїхали,

ЛЮДИ  В  БЕЗЛЮДНІЙ  ЗОНІ

тримали коней, свиней. Тепер
уже старі, тримаємо тільки гу�
сей і курей. Пенсію нам возять,
1600 гривень. Дрова дає
лісництво. Цього року й трактор
дали, щоб поле зорати. А от ліки
взагалі нема де купити, "швид�
ка" сюди не їздить – кажуть,
бензину нема", – розповідає
жінка.

Автомобіль з продуктами,
який Євген називає "автолав�
кою", заїжджає в Купувате раз
на два тижні. Тоді самосели
можуть купити собі продуктів і
навіть зробити замовлення гос�
пто�варів, які їм привозять на�
ступного разу.

"Приїжджають із Чорнобиля і
питають, хто скільки балонів
газу буде брати, –  розповіда�
ють самосели. – 185 гривень –
ціна одного. Узимку нам їх не
треба, ми палимо піч дровами,
а так то на все й балона виста�
чає, щоб їсти зварити. Восени
робимо закрутки. Та так і живе�
мо. Тут усе життя провели, тут
його й закінчити хочемо".

Виходимо з двору Марії та
Івана. Євген показує мені вели�
кий білий дозиметр, на якому
висвічується "0,13". Це – нор�
мальний радіаційний фон, не
вищий, ніж, скажімо, у Києві.
Рівень випромінювання на око�
лицях зони вже давно повернув�
ся до норми. Однак ми прямує�
мо до ЧАЕС.

...Головна дорога на Чорно�
биль непогана, ям майже
немає. Це основний шлях до
атомного реактора, тому його
часто ремонтують, на відміну
від інших доріг у зоні. Усього 15
хвилин – і ми під'їжджаємо до
стели з написом "Чорнобиль".
Заходимо в продуктовий мага�
зин, щоб купити невеличкий по�
дарунок – іти з порожніми рука�
ми в гості не заведено.

"Ви до самоселів йдете?" –
розуміє нас із першого слова
продавчиня і заповнює пакет
продуктами першої потреби:
хлібом, олією, чаєм і рулетом
на десерт. Ціни тут значно вищі,
ніж у магазинах поза межами
зони – усі продукти завозять

На враженій радіацією території самосели вирощують городину
та переконують, що проблем зі здоров'ям не мають

звідти. За назване вище я зап�
латив 121 гривню.

Ми звертаємо з центральної
дороги. Вулиця, якою йдемо,
занедбана, усе заросло, а збо�
ку час від часу видніються си�
луети покинутих хат з вибити�
ми шибами. Нижче від відре�
монтованої церкви на розі стоїть
невеличка хата. Вона
відрізняється від сусідніх: под�
вір'я не заросло, видно госпо�
дарські речі.

"Є хтось вдома?" – гукаємо.
"Заходьте, заходьте", –  чуємо
радісний голос десь із глибини
будинку.

Валентині Коваленко, яка
живе в цій хаті, 80 років. Вона
народилася в Чорнобилі, трид�
цять років працювала на фаб�
риці пакувальницею. Після
аварії жінку виселили, дали
квартиру в столиці, але пані
Валентина того ж року повер�
нулася.

"Усі кажуть, що хочуть до Киє�
ва, а я би й дня не хотіла бути в
тому Києві, – каже Валентина.
– Тут я народилася, тут я і по�
мру. Це – моя батьківщина. Чи
не боюсь радіації? Ні, я не боя�
лася її ще з першого дня, відко�
ли сюди приїхала".

Баба Валя, як її називають
місцеві, має свій город, овоча�
ми з якого деколи частує гос�
тей. Сміючись, розповідає про
відвідувачів з�за кордону, які
спробували її моркву і сказали,
що візьмуть із собою, аби пока�
зати всім, яка в Чорнобилі го�
родина.

"У мене чорнобильська пен�
сія – 3050 грн. На харчування
вистачає, житло безплатне,
дрова видають  – п'ять�шість
складометрів кожного року.
Єдине – ліки – нема де купити,
але моя дочка працює при
лікарні і привозить мені, якщо
треба".

Біля будинку Валентини ще
раз заміряємо радіацію. 0,14 –
норма. Можна рушати на про�
гулянку містом.

Сьогоднішнім рівнем радіації
самосели не переймаються.
Вражає, що, живучи в зоні відчу�
ження двадцять, а хтось і трид�
цять років, вони запевняють:
жодних серйозних проблем зі
здоров'ям не мали. А може,
просто про це не знають?

...Чорнобиль за 17 кілометрів
від АЕС. Нині тут проживають до
3 тисяч осіб (до аварії було 14
тисяч) � переважно обслугову�

ючий персонал зони відчужен�
ня.

Причепурені вулиці, побілені
бордюри, розмітка і знаки на до�
рогах – з першого погляду ви�
дається, що це звичайне украї�
нське містечко. Та варто приди�
витися докладніше і помічаєш:
таки щось не так. Вікна багать�
ох будівель темні й пусті, хоч і
засклені. Людей на вулицях не�
багато. Немає яскравих вітрин,
реклами, новобудов, дитячих
майданчиків, шкіл чи дитсадків.
Немає дітей.

"Офіційно жити тут забороне�
но, –  пояснює Євген. – Але
люди все одно живуть: працю�
ють тут увесь тиждень, а їхати з
Києва кожен день, звісно, мо�
рока. Переважно з понеділка по
четвер – тут, а на вихідні повер�
таються додому. Житло нада�
ють підприємства й установи,
які функціонують у зоні. Купити
чи продати житло, звісно, не�
можливо. Усі будівлі оформлені
як гуртожитки. Подекуди місця
дуже мало, і в одній кімнаті мо�
жуть проживати четверо�п'яте�
ро людей".

У Чорнобилі працюють кілька
магазинів, пошта, відділ поліції,
комбінат міського господар�
ства, автостанція, з якої кожно�
го дня їдуть автобуси на Київ та
Іванків. Є навіть два готелі й
кафе. Немає в Чорнобилі аптек.
Діє невелика поліклініка. Про�
те за медичними послугами,
коли щось серйозне, кажуть,
туди звертатись марно. По�
трібно їхати в селище Іванків,
що за п'ятдесят кілометрів
звідти.

Скаржитися на щось тут фак�
тично нема кому, адже офіцій�
но постійного населення в Чор�
нобилі немає. Навіть самосели
оформлені як "особи, яким на�
дано дозвіл на перебування в
зоні відчуження".

...Покидаємо Чорнобиль і ру�
шаємо до Чорнобильської АЕС.
Величезний білий саркофаг, за
монтажем якого стежив увесь
світ, повністю закриває сумноз�
вісний четвертий блок. Закри�
ває від очей, та реактор все
одно дає про себе чути нестаб�
ільним потріскуванням дози�
метра.

Ще раз перевіряємо рівень
радіації  – 0,6 мікрозіверта. Це
в чотири рази вище за норму,
але, як пояснює мій провідник,
не критично.

Через КПП нас проводять

всередину будівельного май�
данчика, на якому зводили сар�
кофаг. Проникнути сюди просто
так майже неможливо – пери�
метр під постійною озброєною
охороною, на вході потрібно
пройти через металодетекто�
ри.

Та врешті виходжу з КПП і по�
трапляю майже під сам сарко�
фаг, у якому криється причина
найбільшої в історії людства
техногенної катастрофи. Коли
підходжу до паркана, дозиметр
у правій кишені куртки починає
тріщати інтенсивніше. Витягую
його – і стає ніяково: рівень ра�
діації становить 2,6 мікрозівер�
та, що в 17 разів вище від нор�
ми.

"Тепер рівень радіації впав, –
розповідає Сергій Кондратен�
ко, заступник головного інже�
нера об'єкта "Укриття". – До
спорудження арки він був удвічі
вищим. Однак це стосується
тільки майданчика навколо
об'єкта. У решті зони рівні за�
лишилися такі ж. Ця територія
буде зараженою ще десятки ти�
сяч років".

Ми проїжджаємо недалеко
від в'їзду до Прип'яті, покинуто�
го міста енергетиків, коли до�
зиметр раптово починає пища�
ти дуже часто й дуже високо.
Рівень забруднення – 6 мікроз�
івертів! Це у 40 разів вище від
норми й у З рази вище, ніж біля
самої ЧАЕС.

"Це так званий західний слід,
– пояснює Євген. – Після аварії
радіоактивне забруднення по�
ширювалося дуже нерівномір�
но. Основні хвилі радіації пішли
на північ, у Білорусь, і сюди, на
захід. Тому радіоактивне заб�
руднення території поширене
"плямами", а не рівномірно
всією зоною. І ці плями – саме
ті території зони, де довго пе�
ребувати небезпечно".

...Ми з Євгеном поспіхом по�
вертаємось. Із зони треба
встигнути виїхати до шостої го�
дини вечора. Я виїжджаю на до�
рогу на Київ, та повертаюся до
звичного життя якось не одра�
зу. Як це не парадоксально,
Чорнобильська катастрофа по�
дарувала нам унікальне місце,
відрізане від решти світу, ана�
логів якому немає. І воно й далі
живе – хоч і життям, таким
відмінним від звичайного.

Назар ЗАДОРОЖНИЙ
“Експрес”

ОГОЛОШУЄТЬСЯ  КОНКУРС!
Мукачівський міськвиконком оголошує конкурс із залучення підприємства (організації)

незалежно від форми власності для організації забезпечення і підготовки матеріалів для
проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення паса�
жирів автобусами на міських маршрутах загального користування (робочого органу).
Конкурс відбудеться 30.05.2017 року о 10.00 год. в малому залі (2й поверх) за адресою
пл. Духновича Олександра, 2. З деталями та умовами конкурсу можна ознайомитись на
офіційному сайті Мукачівської міської ради (https://mukachevo�rada.gov.ua).

За додатковою інформацією звертатись пл. Духновича Олександра, 2 каб. 81,83 та за
тел. 2�30�48, e�mail: u.mg@mukachevo�rada.gov.ua

26 квітня – річниця аварії на Чорнобильській
АЕС, уже тридцять перша. Тоді, у звичайну вес�
няну ніч, тихі поліські краї струсонув вибух, що
навіки залишив у цих місцях шрами катастрофи.
Тисячі людей виїхали звідси. А більше як сотня,
незважаючи на заборону, – повернулися. їх нази�
вають самоселами.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: 5-33-33.
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

17 (1170)17 (1170)17 (1170)17 (1170)17 (1170)
1010101010 4 òðàâíÿ 2017 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ñóêïîé áîãà÷ áåäíåå ùåäðîãî áåäíîãî. (Àðàáñêàÿ ïîñëîâèöà)Ñóêïîé áîãà÷ áåäíåå ùåäðîãî áåäíîãî. (Àðàáñêàÿ ïîñëîâèöà)Ñóêïîé áîãà÷ áåäíåå ùåäðîãî áåäíîãî. (Àðàáñêàÿ ïîñëîâèöà)Ñóêïîé áîãà÷ áåäíåå ùåäðîãî áåäíîãî. (Àðàáñêàÿ ïîñëîâèöà)Ñóêïîé áîãà÷ áåäíåå ùåäðîãî áåäíîãî. (Àðàáñêàÿ ïîñëîâèöà)

²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ
Ì²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²Ì²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²Ì²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²Ì²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²Ì²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²

ª ÂÀÊÀÍÑ²¯, ÁÐÀÊÓª ÊÀÄÐ²Â…
ÍÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀÕ Ì²ÑÒÀ ÑÒÂÎÐÅÍ²

ÐÎÁÎ×² Ì²ÑÖß ×ÅÊÀÞÒÜ ÍÀ:

-ìåíåäæåð (óïðàâèòåëü) ç ëîã³ñòèêè;
-ìåíåäæåð (óïðàâèòåëü) ³ç çáóòó;
-³íæåíåð-ïðîãðàì³ñò;
-òîâàðîçíàâåöü.
-³íñòðóêòîð ç ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ âî-
ä³ííþ;
-ëèñòîíîøà(ïîøòàð);
-âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â;
-âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
-äîðîæí³é ðîá³òíèê
-åëåêòðîãàçîçâàðíèê;
-êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó;
-ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî
-ìåõàí³ê ç ðåìîíòó òðàíñïîðòó;
-ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà (ñàí³òàðêà, ñà-
í³òàðêà-ïðèáèðàëüíèöÿ, ñàí³òàðêà-áóôåò-
íèöÿ)
-ïðèáèðàëüíèõ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü;
-ï³äñîáíèé ðîá³òíèê
-ñëþñàð-ñêëàäàëüíèê ðàä³îåëåêòðîííî¿
àïàðàòóðè òà ïðèëàä³â;
-ñêëàäàëüíèê;
-ñòîëÿð;
-ñëþñàð-åëåêòðèê ç ðåìîíòó åëåêòðîóñ-
òàòêóâàííÿ;
-ñëþñàð ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â;
-ñëþñàð-ñàíòåõí³ê;
-óêëàäàëüíèê-ïàêóâàëüíèê;
-ôîðìóâàëüíèê çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â òà
êîíñòðóêö³é;
-øâà÷êà;

Øàíîâí³ ÷èòà÷³, âàêàíòí³ ïîñàäè òà
â³ëüí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ âêàçàí³
ñòàíîì íà 25.04.2017ð.

ßêùî âè äîñ³ íå çíàéøëè ðîáîòó, òî íà
âàñ ÷åêàþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, çà

á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòå-
ñÿ äî Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó

çàéíÿòîñò³ çà àäðåñîþ
ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Ìèðó, 73

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ, èçãîòîâ-
ëåíèþ, ìîíòàæó ìåòàëëî-
êîíñòðóêöèé ëþáîé ñëîæ-
íîñòè: ðåø¸òêè, âîðîòà, ëå-
ñòíèöû, ïåðèëà,  äâåðè, íà-
âåñû, êîçûðüêè, áåñåäêè,
îãðàæäåíèÿ, êîâàííàÿ ìå-
áåëü,  äåêîð è ò.ä.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Òåë. 0951100348  Âàñèëèé

IÍÒÅÐ
5.20, 2.20 Õ/ô "Äîëÿ ëþäèíè".
7.00 Ìàðàôîí "Íàøà Ïåðåìî-
ãà". 13.00 Õ/ô "Â á³é ³äóòü
ò³ëüêè "ñòàðèêè". 14.20 Ò/ñ
"Çàâäàííÿ îñîáëèâî¿ âàæëè-
âîñò³ .  Îïåðàö³ÿ "Òàéôóí"
(16+). 17.10 Ò/ñ "Òàíê³ñò".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Êîí-
öåðò "Ïåðåìîãà. Îäíà íà
âñ³õ".  22.45 Äîê.ïðîåêò
"Ëþäè ïåðåìîãè. Áóäåìî
æèòè!". Ïðåì'ºðà. 23.30 Ò/ñ "ß
ïîâåðíóñÿ" (16+). 3.50 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Õ/
ô "Êðåéñåð" (16+). 12.45 Õ/ô
"Âîðîã á³ëÿ âîð³ò". 15.00 Õ/ô
"Êîíâîé" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.10 Õ/ô "Ëþòü" (16+).
22.40 Ä/ô "Âîíè çàê³í÷èëè
â³éíó". 0.30 Õ/ô "Ñïèñîê Øèí-
äëåðà" (16+). 3.30 Ñòîï-10.
4.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25
Ôàêòè. 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.55, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55, 18.30 "Çà æèâå!". 10.15
Õ/ô "Ð³äíà êðîâ". 12.05 Õ/ô "À
çîð³ òóò òèõ³". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.25
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 0.20
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.20, 15.00, 19.00, 1.40 Ñüî-
ãîäí³. 7.00 Õ/ô "Âåñíà íà
Çàð³÷í³é âóëèö³". 8.50, 15.20,
20.00 Ò/ñ "Îô³öåðñüê³ äðóæè-
íè". 21.00 Ò/ñ "Øòðàôíèê".
0.00 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî-
÷èíí³ íàì³ðè" (16+). 2.20 Õ/ô
"12 ìàâï" (16+). 4.20 Ç³ðêî-
âèé øëÿõ. 5.20 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà". 7.25
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "²âàí-
êî òà âîðîíÿ÷èé öàð". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 11.00 Â³òàëüêà. 10é ñå-
çîí. 18.00 Ì/ô "Ðîäèíà Êðóäñ".
19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 0.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 1.25 Øï³ë³â³ë³.
1.55 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.45 Êðà¿íà
Ó. 4.25 Â³òàëüêà

  «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". 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 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 êîìåí-
òàð³â.. 13.00 - ïðîãðàìà "Òîï
Õ³ò 20". 14:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45
- Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 15.40
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
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 - Òåëåñåð³àë.
20.45 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×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, 2.30 Çîíà íî÷³. 4.30 Àá-
çàö. 5.25, 6.45 Kids Time. 5.30
Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.50 Ì/ñ
"Êóõíÿ" (16+). 17.00 Õòî çâåð-
õó?. 22.50 Õ/ô "Ó÷èëêà" (16+).
0.40 Õ/ô "Êîëåäæ" (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 3 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00 Ï³ñåííèé êîíêóðñ
ªâðîáà÷åííÿ 2017 ã. Ïåðøèé
ï³âô³íàë. 11.10 Çàñ³äàííÿ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.30 Õ/ô "Ö³íà ñîë³"
1 ñ.. 15.30 Êîíöåðò "Ãåðîÿì
ñëàâà!". 17.10, 2.30 Õîêåé.
×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã.
(Øâåéöàð³ÿ -  Á³ëîðóñü).
19.30 Îáëè÷÷ÿ â³éíè. 19.55
Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20 Ä/ô
"Ìåæà òóìàí³â". 21.30 Ä/ô
"Àìïóòàö³ÿ". 22.45 Ìåãàëîò.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00,
1.00 Ï³äñóìêè. 23.10 Ò/ñ "Ðîê-
ñîëàíà". 1.15 "UA:ÏÅÐØÈÉ".
Í²×ÍÈÉ ÊÀÍÀË. 1.20 Ò/ñ "×àñ
çáèðàòè êàì³ííÿ". 4.20 Ò/ñ
"Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3".
10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó -  11".
12.20, 20.15 Ò/ñ "Ðîäè÷³"
(12+). 17.10 Ò/ñ "âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 22.20,
2.10 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "Âàëüê³-
ð³ÿ" (16+).  0.40 Êîìåä³ÿ
"Äæåíòëüìåíè óäà÷³"

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.10 "Ïîäðîáèö³".
5.55 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25, 20.30 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(12+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 23.20
Ò/ñ "ß ïîâåðíóñÿ" (16+). 2.40
Õ/ô "Áàëàäà ïðî ñîëäàòà".
4.05 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 10.00 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 11.00 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 11.55, 13.20 Õ/ô "Âðÿ-
òóâàííÿ ðÿäîâîãî Ðàéàíà"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 16.10 Õ/ô "Ëþòü" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+). 22.25
Õ/ô "Âèêóï" (16+). 0.50 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 2.15 Ñòîï-
10. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.25 Ôàêòè. 4.45 Äèâèòèñü
óñ³ì!

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.50,
18.30 "Çà æèâå!". 12.10 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 23.00
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 22.25
"Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ".
23.40 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
0.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåä-

ëèâîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.30 Ç³ðêîâèé øëÿõ.
11.30, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.

8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.25 Ì/ô
"Åíå¿äà". 10.55 Ì/ô "×àð³âíèé
ãîðîõ". 12.20, 13.55, 15.30,
17.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòèãî-
ðîøêà òà éîãî äðóç³â". 18.20
Ì/ô "Íàðåøò³ âäîìà". 20.00
Ì/ô "Ðîäèíà Êðóäñ". 21.50 Õ/
ô "Ïëÿæ" (16+). 0.00 Õ/ô
"Á³ëèé ïòàõ ç ÷îðíîþ îçíà-
êîþ". 1.55 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.45
Êðà¿íà Ó. 4.25 Â³òàëüêà

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - ïðîãðàìà "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè.  9:05 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - íîâèíè " 7 ÄÍ²Â"  (ïî-
âòîð). 11.15-Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:25 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé 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 ñåð-
³àë. 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". 19.25 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20.00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî". 20.45 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21.55 - ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×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, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 5.35, 7.25 Kids Time. 5.40
Ì/ô "Îç: Ïîâåðíåííÿ â Ñìà-
ðàãäîâå ì³ñòî". 7.30 Õ/ô
"Ì³ñòî Åìáåð". 9.20 Õ/ô "Ïàò-
ð³îò" (16+). 12.30 Õ/ô "Â³äíå-
ñåí³ â³òðîì". 17.00, 19.00 Ðå-
â³çîð Êðàìíèö³. 21.00 Òàºì-
íèé àãåíò. 22.15 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 0.00 Ñóïåð-
³íòó¿ö³ÿ. 1.35 Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ. 1.50 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 2 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 6.05, 7.05, 8.05 Åðà á³çíåñó.
6.10 ÀãðîÅðà. 6.15, 7.10, 8.15
Äåíü ßíãîëà. Ñï³âî÷à Åñêàä-
ðèëüÿ. 6.50, 7.45, 8.10 Ñìà-
êîòà. 8.55 Ïàñïîðò.Ua. 9.00
Ä/ô "Çàãàëüíèé çøèòîê" .
10.00 Óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè
ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè íàä ôà-
øèçìîì ó ªâðîï³. 10.55 Àê-
ö³ÿ "Ïåðøà Õâèëèíà Ìèðó".
12.15 Ä/ô "Ðóñòàì Õàì-
ðàºâ". 13.10 Õ/ô "Øòèëü".
15.05 Ä/ô "Îëåêñàíäðà Øó-
ëåæêî. Äîëÿ ïðàâåäíèö³".
15.50 Ä/ô "Ëåã³îí". 16.45 Ä/
ô "Ñð³áíà Çåìëÿ". 18.15 Ä/ô
"Çîëîòèé âåðåñåíü". 19.05
Õ/ô "Æèâà". 21.00 Íîâèíè.
21.30 Çà êðîê äî ªâðîáà÷åí-
íÿ. 22.00 Ï³ñåííèé êîíêóðñ
ªâðîáà÷åííÿ 2017 ã. Ïåðøèé
ï³âô³íàë. 0.10 Ò/ñ "Ðîêñîëà-
íà". 0.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
1.15 "UA:ÏÅÐØÈÉ". Í²×ÍÈÉ
ÊÀÍÀË. 1.20 Ò/ñ "×àñ çáèðà-
òè êàì³ííÿ". 3.45 Ä/ô "Êà¿-
íîâà ïå÷àòü". 4.20 Ò/ñ "Òðàâ-
ìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 Äðàìà
"Ëåòÿòü æóðàâë³". 8.40 Äðàìà
"Àòè-áàòè, éøëè ñîëäàòè".
10.25 Ìåëîäðàìà "Áîëüøàé
ð³çíèöÿ". 12.10 Ìåëîäðàìà
"Òðàâà ï³ä ñí³ãîì". 16.05 Õ/ô
"Äà÷íà ïî¿çäêà ñåðæàíòà Öè-
áóë³". 17.40 Êîìåä³ÿ "Äæåíòëü-
ìåíè óäà÷³". 20.15 Ò/ñ "Ðîäè÷³"
(12+). 0.40 Õ/ô "Ì³ñòî 44"
(18+). 4.40 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðè-
ãîäè â Àðêòèö³"

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 1 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.05,  8.05 ÀãðîÅðà. 6.10,
8.45 Ñâ³ò îí ëàéí. 6.25, 8.15,
23 .35  Â ³ä  ïåðøî¿  îñîáè .
6.50,  7.45,  8.10 Ñìàêîòà.
7.05, 23.00 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ. 9.00 Ä/
ô "Äí ³ïðîâñüêà  áàëàäà" .
9.55, 12.01 Õ/ô "Ïîâåðíåí-
íÿ". 12.00 ÇÀÃÀËÜÍÎÍÀÖ²-
ÎÍÀËÜÍÀ ÕÂÈËÈÍÀ ÌÎÂ-
×ÀÍÍß. 14.00 Äåíü Ïàì'ÿò³
òà Ïðèìèðåííÿ.  Îô³ö ³éí ³
çàõîäè. 14.35 Ä/ô "Çàãàëü-
íèé çøèòîê". 15.35 Ä/ô "Íó-
ëüîâèé ðóá³æ".  16.40 Ä/ô
"49" .  17 .50 Õ/ô "Øòèëü" .
19.40 Ä/ô "Ãîëîä äî ïðàâ-
äè" .  21.00 Íîâèíè.  21.45
Àêö ³ÿ  "Ïåðøà Õâèëèíà
Ìèðó". 0.00 Êîíöåðò Ì³ëè
Í³ò³÷. 1.20 Ò/ñ "×àñ çáèðàòè
êàì³ííÿ" .  2 .35 Ä/ô "Êè¿â.
Ïî÷àòîê â ³éíè" .  3 .30 Ä/ô
"Êóçüìà Äåðåâ'ÿíêî. Ãåíå-
ðàë  Ïåðåìîãè" .  4 .20  Ò /ñ
"Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30
ÒÑÍ. 6.45, 7.10, 8.10, 9.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 9.30 Äðàìà
"Ëåòÿòü æóðàâë³". 11.35, 1.25
Äðàìà "Õîëîäíå ë³òî 53-ãî".
13.35 Äðàìà "Àòè-áàòè,
éøëè ñîëäàòè". 15.20 Õ/ô
"Ïîâñòàííÿ ïëàíåòè ìàâï".
17.30 Õ/ô "Â á³é ³äóòü îäí³
ñòàðèêè".  20.15 Ä/ô "Ä³òè
Ïåðåìîãè". 23.00 Õ/ô "Ì³ñòî
44" (18+). 4.50 "Åñê³ìîñêà -
2: ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 1.35, 4.50 "Ïîäðî-
áèö³". 6.00 Ì/ô "Ëåãåíäà ïðî
ñòàðèé ìàÿê". 6.15 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.30 Õ/ô "Áàëàäà ïðî
ñîëäàòà". 9.20 Õ/ô "Ùèò ³
ìå÷". 16.00 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.30 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(12+). 22.50 Ò/ñ "ß ïîâåðíó-
ñÿ" (16+). 2.05 Õ/ô "Äîò". 3.30
Õ/ô "Æ³íî÷³ ðàäîù³ òà ïå÷àë³".

 ICTV
5.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
6.00, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 6.50, 4.15 Ôàêòè. 7.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 8.15 Àíòèçîìá³.
9.10 Õ/ô "Âîðîã á³ëÿ âîð³ò".
11.40 Õ/ô "Âðÿòóâàííÿ ðÿäî-
âîãî Ðàéàíà" (16+). 14.50 Õ/
ô "300 ñïàðòàíö³â" (16+).
16.50 Õ/ô "300 ñïàðòàíö³â-
2.  Â ³äðîäæåííÿ ³ìïåð³ ¿ "
(16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.10 Õ/ô "Êîíâîé" (16+).
23.50 Õ/ô "Êðåéñåð" (16+).
2.05 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.
2.20 Õ/ô "Â³ä÷àéäóøíèé"
(16+). 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.35, 18.30 "Çà æèâå!". 11.50
Õ/ô "Ìîëîäà äðóæèíà". 13.50
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.35, 2.30 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 0.35
"Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ
3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 7.50, 2.20 Ç³ðêîâèé
øëÿõ. 8.50 Õ/ô "Ïîäðóæêè".
10.45 Õ/ô "Ðàéñüêèé êóòî÷îê"
(16+). 12.40, 15.20 Ò/ñ "Ìîº
íîâå æèòòÿ". 15.00, 19.00, 2.50
Ñüîãîäí³. 16.40, 19.50, 3.30 Ò/ñ
"Íåçëàìíà". 21.00 Ò/ñ "Øòðàô-
íèê". 0.00 Õ/ô "12 ìàâï" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10, 11.10, 12.40, 14.10,
15.50, 17.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.40 Ì/ô "Ä³â÷èíêà òà çàéö³".
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(8.05.2017 - 14.05.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.10 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25,  20.30 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(12+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4.45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 23.20
Ò/ñ "ß ïîâåðíóñÿ" (16+). 2.40
Õ/ô "Â á³é ³äóòü ò³ëüêè "ñòà-
ðèêè". 4.05 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.50 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 10.45, 13.15 Õ/
ô "Âèêóï" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.30, 16.10 Ò/ñ
"Í³êîíîâ ³  Êî" (16+). 17.40,
21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 22.25 Õ/ô "Îðëèíèé
ç³ð (Íà ´à÷êó)" (16+). 0.45 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 2.10 Ñòîï-
10. 4.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25
Ôàêòè. 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.55, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.50,
18.30 "Çà æèâå!". 12.05 "Ìàñ-
òåðØåô Ä³òè". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 0.00
"Îäèí çà âñ³õ". 1.10 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.30 Ç³ðêîâèé øëÿõ.
11.30, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåä-
ëèâîñò³ (16+). 16.10 ²ñòîð³ÿ
îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/
ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Øòðàôíèê". 23.30
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èíí³
íàì³ðè" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà.  7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³  êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"ßê ïåñèê ³  êîøåíÿ ìèëè
ï³äëîãó". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.10 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 11.00 Õ/ô "Ê³ò ó
÷îáîòÿõ". 12.10, 18.50 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.15, 19.55 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò".  15.25, 4.25
Â³òàëüêà. 16.40, 0.55 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 22.00, 2.45 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 1.25
Øï³ë³â³ë³. 1.55 Òåîð³ÿ çðàäè

«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". 10.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà " 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" êîðîòêèé
âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î.
23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 -
Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.15, 2.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 3.20, 2.25 Çîíà íî÷³.
5.10, 18.00 Àáçàö. 6.05, 7.55
Kids Time. 6.10 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.05 Ì/ñ "²ñòîð³¿ Òîìà
³  Äæåðð³" .  8 .00 Ò/ñ  "Äðóç ³ " .
9.00 Õ/ô "Îäèíàäöàòü äðóç³â
Îóøåíà". 11.10 Õ/ô "Äâàíàä-
öÿòü äðóç³â Îóøåíà". 13.45 Õ/
ô "Òðèíàäöÿòü äðóç³â Îóøå-
íà". 16.00, 19.00 Õòî çâåðõó?.
21.00 Êè¿â âäåíü òà âíî÷³ .
22.00 Õ/ô "×îãî õî÷å ä³â÷è-
íà". 0.10 Õ/ô "Â³äïàäíèé ïðå-
ïîä" (18+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 5 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Ñïîðò.
6.15, 8.15 ÀãðîÅðà. 6.25 Æèò-
òºëþá. 6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêî-
òà. 7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí ëàéí.
9.00 Ï³ñåííèé êîíêóðñ ªâðî-
áà÷åííÿ 2017 ã. Äðóãèé
ï³âô³íàë. 11.25 "ªâðîáà÷åííÿ.
Åâîëþö³ÿ". 13.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.15,
15.20 Ä/ñ "Ìèñëèâö³ íà íà-
öèñò³â". 17.10, 2.30 Õîêåé.
×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã. (Øâå-
ö³ÿ - ²òàë³ÿ). 19.40 Áîãàòèðñüê³
³ãðè. 20.30 Îáëè÷÷ÿ â³éíè.
21.30 Ä/ô "Âáèâñòâî Ïàâëà".
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00 Òåëå-
âèñòàâà "Ñòî òèñÿ÷". 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 1.15 "UA:ÏÅÐØÈÉ".
Í²×ÍÈÉ ÊÀÍÀË. 1.20 Ìóçè÷íå
òóðíå. 4.20 Ò/ñ "Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -  3".
10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó - 11". 12.20
Ò/ñ "Ðîäè÷³"  (12+).  14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6".
17.10 Ò/ñ "âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 20.15 "Ðîçñì³øè
êîì³êà.  Ä³òè 2".  22.00
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë".  0.00
"Âå÷³ðí³é êè¿â". 3.00 Ä/ô "Ä³òè
Ïåðåìîãè"

IÍÒÅÐ
5.30 "Ïîäðîáèö³". 6.00

Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ". 11.00, 12.25 Ò/ñ
"Ñïîêóñà" (12+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.45
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 22.00 Ò/ñ
"Çàâäàííÿ îñîáëèâî¿ âàæëè-
âîñò³. Îïåðàö³ÿ "Òàéôóí" (16+).
1.30 Õ/ô "Ì³ñÿöü òðàâåíü". 4.25
"Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 9.50
²íñàéäåð. 10.45, 13.15 Õ/ô
"Îðëèíèé ç³ð (Íà ́ à÷êó)" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.30, 16.10 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî"
(16+). 17.40 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Àíòèçîìá³. 21.25 Äè-
çåëü-øîó. 23.45 Õ/ô "Ìèñ-
ëèâö³ íà ãàíãñòåð³â" (16+).
1.40 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+).
3.05 Ñòîï-10

ÑÒÁ
6.25 Õ/ô "Ìàìà ìèìîâîë³".
9.05 Õ/ô "Âåðáíà íåä³ëÿ".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 23.00 "Õîëîñòÿê - 7".
22.25 "Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åí-
íÿ". 1.20 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.00 Ñüîãîäí³. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
5.20 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 11.30, 3.45
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå
ì³ñöå" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Øòðàôíèê". 23.20 Ñë³äàìè
"ãîð³õîâî¿ ìàô³¿". Ñïåö³àëüíèé
ðåïîðòàæ. 0.00 Ò/ñ "Çàêîí ³
ïîðÿäîê: Çëî÷èíí³ íàì³ðè"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"Êîòèãîðîøêî". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.15 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 11.05
Õ/ô "²ñòîð³¿ íàøîãî êîõàííÿ".
13.15 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.25,
4.25 Â³òàëüêà. 16.40 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 18.50 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 20.00 Õ/ô "Ñàì óäîìà
2". 22.10 Õ/ô "Ïåðëèíà Í³ëó".
0.10 Õ/ô "Ëèìåð³âíà". 1.55
Òåîð³ÿ çðàäè. 2.45 Êðà¿íà Ó

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - 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 âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:05
- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.45 - ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé
ôàºòîí". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.15 Çîíà íî÷³. 4.10 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.10,
18.00 Àáçàö. 5.55, 7.55 Kids
Time. 6.00 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ".
7.00 Ì/ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³".
8.00 Ò/ñ "Äðóç³". 11.40, 20.45
Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 16.15, 19.00
Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 22.10 Õ/ô "Îä-
íîêëàñíèêè 2" (16+). 0.10 Õ/ô
"×îãî õî÷å ä³â÷èíà". 2.10 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 6 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.05 Ñìàêîòà. 8.30
Çîëîòèé ãóñàê. 8.45
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 9.55 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.20 Õî÷ó áóòè. 11.00
Ôîëüê-music. Ä³òè. 11.50
Áëàãîä³éíà àêö³ÿ "Íåçàáóòíÿ
Êâ³òêà". Òåëåâåðñ³ÿ. 14.25
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 15.40
×îëîâ³÷èé êëóá. 16.20
Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 17.10, 4.00
Õîêåé. ×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã.
(Ñëîâåí³ÿ - Á³ëîðóñü). 19.40,
21.30 Çà êðîê äî ªâðîáà÷åííÿ.
21.00 Íîâèíè. 22.00 Ï³ñåííèé
êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ 2017 ã.
Ô³íàë. 1.30 ªâðîáà÷åííÿ 2017
ã. Ï³ñëÿìîâà. 2.00 Ìåãàëîò. 2.15
Õ/ô "Îäåðæèì³ñòü"

. Êàíàë «1+1»
6.05, 19.30 ÒÑÍ. 7.00, 23.10
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 10.00 Ìåëîäðà-
ìà "Êàðä³îãðàìà êîõàííÿ".
12.00 Ìåëîäðàìà "Àáîíåíò
òèì÷àñîâî íåäîñòóïíèé".
16.30, 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà
2017". 20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 0.10 "Ë³ãà ñì³õó". 4.25
"Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.10 Õ/ô "Êàçêà ïðî çàãóáëå-
íèé ÷àñ". 7.50 Õ/ô "Êîõàíà
æ³íêà ìåõàí³êà Ãàâðèëîâà".
9.30 "Óêðà¿íà âðàæàº". 10.00
Ò/ñ "Äîÿðêà ³ç Õàöàïåò³âêè".
13.40 Ò/ñ "Äîÿðêà ³ç Õàöàïåò-
³âêè-2". 18.00 Äîê.ïðîåêò "Ëî-
áàíîâñüêèé íàçàâæäè". Ïðå-
ì'ºðà. 20.00,  2.15 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Êîíöåðò "Êîìàí-
äà, áåç êîòîðîé íàì íå æèòü".
23.20 Äîê.ïðîåêò "Êðàùèé
ôóòáîë³ñò ªâðîïè". 0.20 Õ/ô
"Òàêàÿ âîíà, ãðà". 2.45 Õ/ô
"Ì³ñÿöü òðàâåíü". 3.50 Äîê.ï-
ðîåêò "Ëîáàíîâñüêèé íàçàâæ-
äè"

ICTV
5.10,  4.15 Ôàêòè.  5.30 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 7.00 Äèâè-
òèñü óñ³ì!. 7.55 Ì ³ Æ. 8.55 ß
çíÿâ!. 9.50 Äèçåëü-øîó. Äàéä-
æåñò. 10.55, 11.50 Â³äïóñòêà çà
îáì³íîì. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
13.10 Õ/ô "Íàñêð³çí³ ïîðàíåí-
íÿ" (16+). 15.00 Õ/ô "Ìèñëèâö³
íà ãàíãñòåð³â" (16+). 17.00 Õ/
ô "Ðîçá³ðêè ó Áðîíêñ³" (16+).
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ"
(16+).  22.30 Õ/ô "Øåðëîê
Õîëìñ-2. Ãðà ò³íåé" (16+). 0.50
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 2.15 Õ/
ô "Ïðèíöåñà íà áîáàõ". 4.40
Ò/ñ "Ñë³ä÷³" (16+)

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåä-
ëèâîñò³ (16+). 16.10 ²ñòîð³ÿ
îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Øòðàô-
íèê". 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïî-
ðÿäîê: Çëî÷èíí³ íàì³ðè"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"ßê ãîäóâàëè âåäìåäèêà". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 11.00
Õ/ô "Îñëÿ÷à øêóðà". 12.10,
18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.15,
19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.25,
4.25 Â³òàëüêà. 16.40, 0.55 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 17.45 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 22.00, 2.45 Êðà¿íà
Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 1.25
Øï³ë³â³ë³. 1.55 Òåîð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð-
³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.20, 18.00
Àáçàö. 6.10, 8.05 Kids Time.
6.15 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 7.10
Ì/ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³".
8.10 Ò/ñ "Äðóç³".  12.10 Õ/ô
"Òâàðèíà". 13.50 Õ/ô "Âåëè-
êèé Ñòåí". 16.00, 19.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 21.00
Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 23.20 Õ/
ô "Â³äïàäíèé ïðåïîä" (18+).
1.30 Õ/ô "Ó÷èëêà" (16+)

×ÅÒÂÅÐ, 4 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà
á³çíåñó. 6.15, 7.15, 8.15
Ñïîðò. 6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30, 0.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêîòà.
7.25, 0.20 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00 Õ/ô "Îäåð-
æèì³ñòü". 11.00 Õ/ô "Êîõàííÿ.
Öå ñëîâî ³ç ñåìè áóêâ". 12.30
Ä/ô "ªâðîáà÷åííÿ. Äèõàé
ãëèáøå". 13.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).  13.30 Õ/ô
"Ö³íà ñîë³" 2 ñ.. 15.35 Íàäâå-
÷³ð'ÿ. Äîë³. 16.35 Ä/ô "Ìåæà
òóìàí³â". 17.10, 2.30 Õîêåé.
×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã. (×å-
õ³ÿ - Íîðâåã³ÿ). 19.30 Îáëè÷÷ÿ
â³éíè. 19.55 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 20.20 Ä/ô
"Íåîãîëîøåíà â³éíà. Ïîâåðíè
ìåí³ ³ì'ÿ". 21.30 Çà êðîê äî
ªâðîáà÷åííÿ. 22.00 Ï³ñåííèé
êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ 2017 ã.
Äðóãèé ï³âô³íàë. 0.10
Ï³äñóìêè. 1.15 "UA:ÏÅÐØÈÉ".
Í²×ÍÈÉ ÊÀÍÀË. 1.20 Ò/ñ "×àñ
çáèðàòè êàì³ííÿ".  4.20 Ò/ñ
"Òðàâìà"

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 11.00
"Ì³íÿþ æ³íêó - 11". 12.20, 20.15
Ò/ñ "Ðîäè÷³" (12+). 14.45, 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6". 17.10
Ò/ñ "âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 22.20, 2.10 Áîéîâèê
"ÐÅÄ 2" (16+). 0.45 Õ/ô "Äà÷íà
ïî¿çäêà ñåðæàíòà Öèáóë³"

ÑÒÁ
5.45 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 7.55
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí". 8.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50 "Õî-
ëîñòÿê - 7". 13.20 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2". 21.50 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 22.50 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò! Ä³òè-2". Ï³äñóì-
êè ãîëîñóâàííÿ. 23.20 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3". 1.15
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.10 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.00 Ç³ðêîâèé øëÿõ.
8.40 Ò/ñ "Øòðàôíèê". 15.20 Õ/
ô "Âåçó÷à" (16+). 17.15, 19.40
Ò/ñ "Ï³âêðîêó äî ñ³ì'¿" (12+).
21.20 Õ/ô "Äîëÿ Ìàð³¿". 23.15
Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âóëèö³".
2.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 3.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"Êîëîñîê".  8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.40 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.55 Ì/ô "Âðÿòóâàòè Çåì-
ëþ". 12.25 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ.  13.30 Êàçêè Ó
Ê³íî.  15.40 Õ/ô "Ïåðëèíà
Í³ëó". 17.40 Õ/ô "Ñàì óäîìà
2" .  19.50 Ãîòåëü Ãàë³ö ³ÿ .
22.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³.
0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35 Õ/
ô "²ñòîð³¿ íàøîãî êîõàííÿ".
2.35 Êðà¿íà Ó. 4.15 Â³òàëüêà

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðî-
ìàäñüêèé êîíòðîëü" (ïîâòîð).
11.35 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 11:45 - ïðîãðàìà "Ìó-
çè÷íèé ôàºòîí". 12:30 -  Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñ-
êîï. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì. 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 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:35
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20:00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 00.00 - íî-
âèíè "×àñ". 00:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.15 Çîíà íî÷³. 5.00 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.55,
8.10 Kids Time. 6.00 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.50 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.15
Ðåâ³çîð Êðàìíèö³. 10.10 Òàº-
ìíèé àãåíò. 11.30 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 13.10 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè. 15.10 Õòî
çâåðõó?. 17.10 Ì/ô "Ðàòàòóé".
19.10 Ì/ô "Ìèêèòà Êîæóì'ÿêà".
21.00 Õ/ô "Â³äüìèíà ãîðà".
23.00 Õ/ô "Íåéìîâ³ðíèé áëîê-
áàñòåð" (16+). 0.20 Õ/ô "Ì³ñòî
Åìáåð"

ÍÅÄ²Ëß, 7 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05 Çîëîòèé ãóñàê.
7.25, 23.40 Æèòòºëþá. 8.10
Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ .  8 .45 Òåëåìàãàçèí.
9.00 Ï³ñåííèé êîíêóðñ ªâðî-
áà÷åííÿ 2017 ã. Ô³íàë. 12.50
ªâðîáà÷åííÿ.  Ï³ñëÿìîâà.
13.20 Ôîëüê-music .  Ä ³òè.
14.25 Ôîëüê-music. 15.50 Ïåð-
øèé íà ñåë³. 16.25 Ä/ñ "Ñà-
äîâ³ ñêàðáè". 17.10, 2.25 Õî-
êåé. ×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã.
(Ôðàíö³ÿ - ×åõ³ÿ). 19.45, 5.15
Ä/ô "Îëåêñàíäðà Øóëåæêî.
Äîëÿ ïðàâåäíèö³". 20.30 Ïåð-
øà øïàëüòà. 21.00 Íîâèíè.
21.30 Ä/ñ "Òðàäèö³éí³ ñâÿòà
Ìàöóð³". 22.25 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³
ïðî Õàíñ³ê" .  23.00 Â³äå-
îô³ëüì-âèñòàâà "Ðåòðî" .
23.25 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 0.05
Íà ñëóõó. Ï³äñóìêè. 0.40 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. Ï³äñóìêè. 0.35
Ä/ô "Ïàâëî Â³ðñüêèé. Òàêèé,
ÿê º" .  1 .15 "UA:ÏÅÐØÈÉ".
Í²×ÍÈÉ ÊÀÍÀË. 1.20 Ìóçè÷-
íå òóðíå.  4.15 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 4.45 Êíèãà.ua

 Êàíàë «1+1»
6.10 Ìåëîäðàìà "Êàðä³îãðà-

ìà êîõàííÿ". 8.00 "Ñí³äàíîê.

Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
Çàáàâà". 9.40 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 10.10 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà 2017". 11.05 "Ðîçñì³øè
êîì³êà. Ä³òè 2". 12.55, 14.00,
15.05, 16.05, 17.10 "Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 2: ²íä³ÿ". 18.30 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 19.30, 5.15
"ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00 Êîìåä³ÿ
"Ñëóæáîâèé ðîìàí". 0.00 Êîí-
öåðò "I believe in U". 3.35
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00 "Ïîäðîáèö³". 6.00
Ì/ô "Íåçâè÷àéíèé ìàò÷". 6.20
Õ/ô "Êîõàíà æ³íêà ìåõàí³êà
Ãàâðèëîâà". 8.00 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ðàé ³ ïåê-
ëî". 11.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ïå-
ðåçàâàíòàæåííÿ". 12.00, 4.05
Õ/ô "Àíîí³ìí³ ðîìàíòèêè".
13.20 Äîê.ïðîåêò "Ëþäè Ïåðå-
ìîãè. Áóäåìî æèòè!". 14.15 Ò/ñ
"Òàíê³ñò". 17.40 Êîíöåðò "Ïî-
áåäà. Îäíà íà âñåõ". 20.30 Õ/ô
"ß áóäó ÷åêàòè òåáå çàâæäè".
0.00 Õ/ô "Õðåùåíèé áàòüêî"
(16+)

 ICTV
6.35 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 10.10
Õ/ô "Íàñêð³çí³ ïîðàíåííÿ"
(16+). 12.00, 13.00 Õ/ô "Ðîçá³-
ðêè ó Áðîíêñ³" (16+). 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.00 Õ/ô "Øåðëîê
Õîëìñ" (16+). 16.15 Õ/ô "Øåð-
ëîê Õîëìñ-2. Ãðà ò³íåé" (16+).
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
20.30 Õ/ô "Ãëàä³àòîð" (16+).
23.40 Õ/ô "Â³ê³íãè ïðîòè ïðè-
áóëüö³â" (16+). 1.40 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 3.05 Ò/ñ "Ñë³ä÷³"
(16+)

ÑÒÁ
5.50 "Âñå áóäå äîáðå!". 7.45
"Õîëîñòÿê - 7". 9.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 9.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 11.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2".  14.15 Õ/ô
"Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè ³òàë³éö³â
â Ðîñ³¿". 16.10, 23.25 "ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 18.05,
22.30, 0.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.55 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.00 "Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10 Ç³ðêîâèé
øëÿõ. 8.00 Ò/ñ "Øòðàôíèê".
14.15 Ò/ñ "Ï³âêðîêó äî ñ³ì'¿"
(12+). 17.50, 20.00 Ò/ñ
"Çâåäåíà ñåñòðà". 19.00, 5.50
Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 22.30 Õ/ô "Âåçó÷à"
(16+). 0.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
3.30 Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà". 7.25
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "Êîòèê
òà ï³âíèê". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.40 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.55 Ì/ô "²ãîð". 12.30, 0.35
Õ/ô "Ïðîñòî äðóç³". 14.05 Êðà¿-
íà Ó. 19.50 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
22.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 0.00
Ò/ñ "Îòæå" (18+). 2.10 Õ/ô "Ëè-
ìåð³âíà". 3.40 Â³òàëüêà

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:15 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
 5.55, 9.45 Kids Time. 6.00 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.50 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.50 Ì/
ô "Ãóáêà Áîá. Æèòòÿ íà ñóø³".
9.40 Õ/ô "Êîòè ïðîòè ñîáàê".
11.10 Ì/ô "Ðàòàòóé". 13.15 Ì/
ô "Ìèêèòà Êîæóì'ÿêà". 15.00 Õ/
ô "Â³äüìèíà ãîðà". 17.00 Õ/ô
"Ïîõì³ëëÿ ó Âåãàñ³" (16+).
19.00 Õ/ô "Ïîõì³ëëÿ ó Âåãàñ³:
²ç Âåãàñà â Áàíêîê" (16+).
21.00 Õ/ô "Ïîõì³ëëÿ ó Âåãàñ³
3" (16+). 23.00 Õ/ô "Ñòåðâî".
1.00 Õ/ô "Êîëåäæ" (16+)
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
8.05.2017 –  14.05.2017

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 15
     îäðóæèëîñÿ –

20 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

Ñòóä³ÿ òàíöþ
«Âàëåð³»
Çàïðîøóº
ÞÍÀÊ²Â

ÒÀ Ä²Â×ÀÒ
íà áàëüíó, ñó÷àñíó,

íàðîäíó õîðåîãðàô³þ
Òàêîæ: ìàìáà, òàíãî,

ñàëüñà, ÷à-÷à-÷à,
ðóìáà, âàëüñ

099-75-35-901;
066-88-27-993

ПОТРІБНІ  НА
РОБОТУ

 ПРАЦІВНИКИ
в новий кондитер�

ський заклад
 у центрі міста.

Зарплата висока.
Т. 050 676 50 08

ПОТРІБНА  НА РОБОТУ
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖУ МЕТАЛОПЛАСТИ�
КОВИХ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (молода дівчина)

Вимоги: бажання працювати, знання ПК, аку�
ратність та комунікабельність.

Тел.:  095 3395192, 050 508 91 70

БЕЗКОШТОВНІ
ЮРИДИЧНІ

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Щосуботи з 10.00 за

адресою: Мукачево, вул.
Миру, 22/3 (громадська
приймальня «Самопо�
мочі»):
� Консультації з право�
вих питань;
� Складання заяв, скарг
та інших документів пра�
вового характеру;
� Забезпечення доступу
особи до вторинної пра�
вової допомоги.

Тел.: 066 795 53 91

ОВЕН (21.03�20.
04). Ппостарайтесь
знайти час для того,
щоб спланувати свій

час. Від знайомих можуть
надійти пропозиції, які бу�
дуть вам досить корисні.
Обережніше з  новою інфор�
мацією, ваша надмірна
відкритість може перешко�
дити справі.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Якщо вам
удасться сполучити
м'яку диплома�

тичність з вашою звичайною
цілеспрямованістю, ніякі
труднощі перед вашим на�
пором не встоять.

БЛИЗНЮКИ (22.
05� 21.06). Вам уда�
сться втілити в життя
свої таємні плани та
задуми. Однак деякі

з них прийдеться злегка
підкорегувати, залежно від
розвитку подій.

РАК (22.06�23.07).
Оптимізм допоможе
вам пережити склад�
ний період і забезпе�

чить необхідну допомогу,
залучаючи однодумців. Від
начальства краще тримати�
ся подалі.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Домогтися успіху ви
зможете тільки за
допомогою особис�

тих організаторських умінь і
нових ідей. Щоб досягти по�
зитивного результату в
справах, вам доведеться
прикласти максимум зусиль.

ДІВА (24.08�
23.09). Навколишні
почнуть розуміти,
чого ви насправді

варті, не розчаруйте їх, ви�
явіть свої приховані таланти.
Чим більш активний спосіб
життя ви для себе виберете,
тим більше встигнете.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Робота на�
чебто бігає за вами з
більшим сачком.

Імовірні затримки в справах,
через які ви втомитеся та поч�
нете нервувати, тому кли�
кайте на допомогу навко�
лишніх.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). У вас виру�
ють гірським пото�
ком почуття та

емоції, і одним з головних
завдань буде вміти ними уп�
равляти. Стриманий підхід,
продумані кроки дозволять
вам позбутися вантажу не�
потрібних проблем.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Не варто опи�
ратися понапрасну,
виявіть розуміння і
мудрість, і ваша

слабкість обернеться силою.
Можливі конфлікти на ро�
боті, тому намагайтеся стри�
мувати емоції.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Ви цілеспря�
мовані та рішучі.
Впевненість у собі

надає вам сили. Щиросер�
дечна рівновага дозволяє
вам не сумніватися у своєму
авторитеті на роботі та вдо�
ма.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Якщо ви не�
задоволені складни�
ми обставинами,

спробуйте що�небудь зміни�
ти в собі, решта зміниться
сама. Можливі непогодже�
ності, які будуть заважати
рішенню професійних і діло�

вих завдань.
РИБИ  (20.02�

20.03). Якщо ви збе�
ретеся, то будете
здатні зробити стри�

бок у кар'єрі. Ви справедли�
во вважаєте, що всього мо�
жете добитися тільки влас�
ними зусиллями.

27 квітня у Львові відбулась зустріч Лідера партії
ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко з партійним активом
західних областей України.  На зустрічі обговорювалось
питання щодо заборони продажу земель сільськогос�
подарського призначення. Як відомо, партія ВО «Батьк�
івщина» ініціювала проведення референдуму з даного
питання. 19 квітня в Києві відбулись всеукраїнські збо�
ри щодо проведення референдуму, в яких взяли участь
більше тридцяти представників Закарпаття. Понад
двісті закарпатців мали б стати членами ініціативної
групи для збору підписів мукачівців.

Проте окружний адміністративний суд Києва забо�
ронив проводити референдум. За словами Ю. Тимо�
шенко саме Порошепко чинив опір    спочатку через тиск
на ЦВК, а потім – на суд. Лідер партії закликає усіх нас
не бути байдужими з питань продажу землі і наголошує,
що це стосується кожного, адже земля це найбільша
цінність,яка залишилась в народу, і на яку посягають
олігархи.

Партія «Батьківщина» розпочне збирати підписи з пи�
тання продажу землі,  бо переконана, що саме народ Ук�
раїни має вирішити долю української землі.

Активістів Закарпаття очолив голова обласної організації

ЗУСТРІЧ  З  ЛІДЕРОМ  ПАРТІЇ

Олександр Кеменяш, Мукачівську міську організацію пред�
ставив  Олександр Переста.

Прес�служба міської організації партії
ВО «Батьківщина»

Найбільша їстівні екібана  – такий рекорд Закарпаття цього разу  зафіксовано під час проведення гаст�
рономічного фестивалю «Огинь і мнясо». Найбільшу їстівну екібану краю виготовила  Оксана Шегеда (на
знімку), – повідомив керівник Мукачівського турінфоцентру Максим Адаменко.

Компетентне журі протягом двох днів визначало заклад, який приготував найсмачніші страви на вогні.
Переможцем названо ресторан «Червона гора», представників якого нагородили та вручили подарунки.

Протягом дня для мукачівців та гостей міста була організована святкова програма, вікторини і конкурси,
майстер�класи. Також  відзначали  10�річчя мукачівського байкер�клубу “7 легіон”.

Ввечері у фестивальному містечку виступили гурти «Анця» та «Чаламада».
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РОБОТА
ТЗОВ «ГІД» запро�

шує на роботу  на по�
саду охоронники  чо�
ловіків віком до 50�ти
років, здатних до такої
служби. Місячна зар�
плата 4500 грн. Звер�
татися: Адмінцістра�
ція Ринку «ГІД» ,тел..
3�41�43

РОБОТА
ТЗОВ «ГІД» запро�

шує на роботу  на по�
саду електрика , бажа�
но з досвідом роботи—
чоловіків віком до 50�
років. Звертатися: Ад�
мінцістрація Ринку
«ГІД» ,тел.. 3�41�43.
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