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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
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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

КИТАЙ і Європейське Космічне агентство
обговорили можливість  створити на Місяці
нуково�дослідну станцію.

НОВІ  дослідження археологів стверджують,
що перші люди  потрапили на Американський
континент  уже 130 тисяч  років тому.

ЧИСЛО безробітних в Україні  досягло май�
же  2  мільйонів. Однак на обліку  у службах
зайнятості  перебувають  лише 400 тисяч з них.

ЛИШЕ  торік в Україні зареєстровано 42 пол�
ітичні партії в додаток до 352, які  вже існува�
ли.

У  ПЕРЕЧИНІ  у  живописному куточку вста�
новлено  скульптурку  жаби�квакухи. Жаб тут
розводять для кулінарних потреб і для регу�
лярної поставки за кордон. Бронзову земне�
водну вшановано у пам'ятнику  як символ
жаби�годувальниці перечинців.

ЖУРНАЛ  "ТІМЕ" включив доньку  президен�
та США  Іванну  Трамп і її чоловіка Джареба
Кушнера  у список  найвпливовіших людей
світу.

ВЛАДА Бангкока вирішила  заборонити всю
вуличну їду заради чистоти, безпеки і поряд�
ку.

СОЮЗ комітетів солдатських матерів Росії
повідомив, що за роки війни у Донбасі заги�
нуло як мінімум півтори тисячі російських
військовослужбовців.

8 травня,  в нашій країні відзначається
День пам’яті та примирення.  Це свято
відносно нове не тільки для нашої країни,
але й для інших народів і встановлено воно
Генеральною Асамблеєю Організації Об/
’єднаних Націй на честь всіх жертв Другої
світової війни.

З огляду на ситуацію, яка склалася в нашій
країні після агресивної експансіоністської пол�
ітики путінської Росії та породженого нею кри�
вавого збройного конфлікту на сході України,
багато з нас відзначає цього дня і 72 річницю
перемоги, щоб не святкувати це свято разом з
підступним агресором.

Тож, у Мукачеві представники ветеранських
організацій: учасників Другої світової війни,
воїнів�інтернаціоналістів, учасників АТО разом
з іншими авторитетними у нашому місті об�
’єднаннями громадян, як�то “Рада Почесних громадян міста Мукачева”, “Союз Чорнобиль Україна”, “Союз
Українок” та багатьма іншими, прийшли до Обеліску Слави, щоб   схилити голови перед тими, хто за словами
секретаря  Мукачівської міської ради Івана Маняка, віддав своє життя за нашу свободу, за перемогу над
нацизмом. Урочистості з нагоди Дня Перемоги у Мукачеві продовжилися 9 травня і завершилися тематич�
ною концертною програмою і традиційним для нашого міста святковим обідом, влаштованим шановним
ветеранам міською владою.    Пам’ятаймо! Ніколи знову!

ÄÅÍÜ ÏÀÌ’ßÒ² ÒÀ ÏÐÈÌÈÐÅÍÍß
Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ Ó ÌÓÊÀ×ÅÂ²

Öåíòð êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó «Ïàëàíîê»
â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ ç Àâñòð³¿

До Мукачівського центру культури і відпочин�
ку «Паланок» завітали високоповажні гості з
Австрії на чолі з принцем та принцесою Габс�
бургами.

Спочатку гості мали чудову нагоду поспілку�
ватися з мукачівцями у центрі культури і відпо�
чинку, а далі – відвідати історико�архітектурну
пам’ятку нашого міста – замок «Паланок». Ви�
хованці центру підготували для гостей чудову
концертну програму – запальні українські та
німецькі танці від хореографічного колективу
«Паланок» (керівник Еріка Пуга) та яскраві
німецько�українські вокальні твори від хорово�
го колективу «Співочі серця» (керівник Еріка
Шебела).

На згадку про чудову зустріч у небо над Му�
качевом було випущено повітряні ліхтарики.

Âàæêîõâîð³ ìóêà÷³âö³ îòðèìàëè íà
ë³êóâàííÿ ïîíàä 3,5 ìëí. ãðèâåíü
За перший квартал 2017 року різними видами допомог

по програмі “Додаткового соціально�медичного захисту
мукачівців” скористалося майже 900 жителів міста. Вони
отримали допомогу на загальну суму 4 млн. 389 гривень:

З них на дороговартісне лікування � 101 особа на загаль�
ну суму 3 млн. 541 тис.грн. гігієнічні підгузки для дітей з
інвалідністю та лежачим отримали  84 особи на загальну
суму 34 тис. грн.

Також кошти виділялися мешканцям міста, які опинили�
ся у надзвичайних життєвих обставинах на суму у 777 тис.
гривень.

Програму  допомоги мукачівцям в управлінні праці і соц�
іального захисту населення виконавчого комітету Мукачі�
вської міської ради розробили наприкінці 2015 року за до�
рученням міського голови Андрія Балоги. У 2016 році бюд�
жет програми перевищив 13 мільйонів гривень. Різними
видами допомог скористалися майже три тисячі жителів
Мукачева.

Відеокоментар: начальник управління праці і соціально�
го захисту населення Мукачівського міськвиконкому Ната�
лія Зотова.



Ïðèðîäó ïîáåæäàþò, òîëüêî ïîâèíóÿñü å¸ çàêîíàì. (Ô. Áýêîí).Ïðèðîäó ïîáåæäàþò, òîëüêî ïîâèíóÿñü å¸ çàêîíàì. (Ô. Áýêîí).Ïðèðîäó ïîáåæäàþò, òîëüêî ïîâèíóÿñü å¸ çàêîíàì. (Ô. Áýêîí).Ïðèðîäó ïîáåæäàþò, òîëüêî ïîâèíóÿñü å¸ çàêîíàì. (Ô. Áýêîí).Ïðèðîäó ïîáåæäàþò, òîëüêî ïîâèíóÿñü å¸ çàêîíàì. (Ô. Áýêîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 11  òðàâíÿ 2017 ð.

¹ 18 (1171)¹ 18 (1171)¹ 18 (1171)¹ 18 (1171)¹ 18 (1171)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Мукачівський районний центр соціальних служб
для сім‘ї, дітей та молоді активно продовжує про�
світницько � роз‘яснювальну роботу серед учні�
вської молоді району. Так 4 та 5 травня було про�
ведено навчальні тренінги для старшокласників у
Кольчинській та Верхньовизницькій школах І�ІІІ
ступенів на тему : «Торгівля людьми – сучасний
прояв рабства. Не стань «живим товаром».

Метою заходів стало : сформувати навички без�
печної поведінки у важких ситуаціях, підвищити
рівень поінформованості та усвідомлення учнями
гостроти проблеми торгівлі людьми; сприяти фор�
муванню особистості, що буде протистояти злу,
насильству та несправедливості; виховувати по�
чуття відповідальності за свої вчинки, доброзич�
ливість та людяність.

Працівники Мукачівського районного центру
соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді Мари�
на Анталовська та Аліна Сидор ознайомили
підлітків з протиправним явищем торгівлі людьми
у сучасному суспільстві, його історичними вито�
ками і сучасними проявами, обговорили причини,
форми та ознаки цього явища. Діти з цікавістю пе�
реглянули відеоматеріали про шляхи потраплян�
ня в ситуацію торгівлі людьми та небезпечні на�
слідки, активно обговорювали реальні історії з
життя, охоче моделювали ситуації, ділилися вра�
женнями та переживаннями. Кожен учень отри�
мав буклети, що містять правила безпечної пове�
дінки та контактну інформацію про заклади, які
готові надати допомогу в критичних ситуаціях.

5 травня біля пам’ятного
знаку полеглим солдатам
Другої світової війни, що в
смт. Кольчино, відбувся
мітинг�реквієм, приуроче�
ний Дню пам’яті та прими�
рення.

Ветерани, школярі, меш�
канці населених пунктів се�
лища Кольчино, депутати,
священнослужителі, селищ�
ний голова, керівники рай�
ону вшанували пам’ять тих,
хто не повернувся з найк�
ривавішої в історії людства
війни.

У меморіальному заході
взяли участь: очільник Мука�
чівщини Сергій Гайдай, голо�
ва районної ради Іван Михай�
ло, заступник голови Мукачі�
вської РДА Олександр Богів,
селищний голова Микола
Дуб, начальник відділу куль�
тури Мукачівської РДА Окса�
на Кречковська, представни�
ки районної Ради ветеранів,

Íà Ìóêà÷³âùèí³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü ïîëåãëèõ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³
зокрема її керівник Іван Дмит�
рович Качур, голови сіл рай�
ону, депутати Мукачівської
районної ради.

Мітинг – реквієм розпочав�
ся з Гімну України, а продов�
жили дійство виступи шко�
лярів, які декламували тема�
тичні вірші та виконували
пісенні композиції, лейтмо�
тивом яких було страшне та
знайоме слово «війна».

«Сьогодні в Україні знову
звучить слово війна, �
відмітив у своєму виступі оч�
ільник району Сергій Гайдай,
– українські чоловіки знову
боронять нашу країну від на�
падника, серед них є і меш�
канці Закарпаття, зокрема
Мукачівщини. У ці травневі дні
ми вшановуємо пам’ять по�
леглих під час Другої світової
війни, низько вклоняємося
ветеранам, які є свідками тих
страшних часів та закликаємо
сучасне покоління пам’ятати

про війну, щоб усвідомлюва�
ти справжню ціну миру»

Священнослужителі різних
конфесій відслужили поми�
нальну панахиду за полегли�
ми у Другій світовій війні,

всіма жертвами нацизму.
Присутні не приховували сліз,
а природа була співзвучна
меморіальному заходу – весь
час йшов проливний дощ.

Ветерани згадують, що на

війну з селища Кольчино
пішло 64 солдати, з них до�
дому повернулися лише 30.
Імена героїв викарбувані на
стеллі пам’ятного знаку, їхню
пам’ять вшановують одно�
сельці, про них розповідають
молодому поколінню вже
лише двоє ветеранів, які бра�
ли участь у Другій світовій
війні, зокрема й визволенні
Закарпаття від фашистських
загарбників.

Після завершення поми�
нальної панахиди всі присутні
поклали квіти та вінки до па�
м’ятного знаку воїнам�визво�
лителям.

Зазначимо, заходи до Дня
пам’яті й примирення відбу�
лися в усіх селищах та селах
Мукачівського району. В
освітніх установах та закладах
культури провели тематичні
заходи за участю ветеранів
Другої світової війни та учас�
ників АТО.

Íå ñòàíü «æèâèì òîâàðîì»:
øêîëÿðàì Ìóêà÷³âùèíè

ðîçïîâ³äàëè ïðî òîðã³âëþ ëþäüìè

Мукачівської районна державна адміністра�
ція висловлює співчуття рідним та близьким

Івана  Степановича  ШПЕНИКА –
автора гербу Мукачівського району, у зв’язку

з його передчасною смертю.
Прийміть наші щирі співчуття у зв’язку з цією

непоправною втратою. У пам’яті всіх, хто знав і
працював разом з Іваном Степановичем він за�
лишиться щирим, чуйним і творчим  працівни�
ком, людиною, яка вірно служила Мукачівщині і
обраній справі.

Царство Небесне та земля йому пухом.

З повагою, колектив Мукачівської РДА.

Одним з дієвих методів
роботи щодо вивчення та
вирішення проблем меш�
канців Мукачівщини є про�
ведення виїзних прийомів
громадян очільником рай�
ону Сергієм Гайдаєм.

Під час чергового виїз�
ного прийому керівник
району поспілкувався з
мешканцями Кальницької
сільради. Спільні про�
блемні питання для гро�
мад сіл Кальник, Кузьми�
но, Медведівці, Руська Ку�
чава, Шкуратівці, що вхо�
дять до складу сільради,
озвучив голова села
Віктор Сулима. Перш за
все, це стан доріг, які по�
требують капітального
ремонту, залучення інве�
стицій, створення робо�
чих місць. Також обгово�
рюють у громаді й питан�
ня децентралізації та пер�
спектив об’єднання. Про
аспекти майбутньої адмі�
ністративно�територіаль�
ної реформи говорили й
мешканці сіл та члени ви�
конавчого комітету під час
прийому очільника райо�
ну.

«При прийнятті рішень
щодо створення ОТГ по�
трібно врахувати декілька
базових моментів, – каже
Сергій Володимирович, –
по перше, прорахувати
економічну доцільність,
важливо, щоб це рішення
підтримала вся громада,
адже об’єднання є добро�
вільним та відкритим про�
цесом. Також принципо�

З МЕШКАНЦЯМИ КАЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
СПІЛКУВАВСЯ ОЧІЛЬНИК РАЙОНУ СЕРГІЙ ГАЙДАЙ

вою є позиція рівного
представництва всіх гро�
мад у виборних органах
влади.

В ході прийому меш�
канці сіл Кальницької
сільради озвучили ряд
важливих питань. Так, пані
Ганна Заєць звернулася з
питанням щодо облашту�
вання стоку дощових вод,
які підтоплюють повір’я
пенсіонерки, стікаючи з
проїжджої частини доро�
ги. Частково цю проблему
пані Ганни Сергій Володи�
мирович вже вирішив – за�
готовлено необхідні скла�
дові, щоб розпочати робо�
ти по відводу стічних вод.
То ж, найближчим часом
проблему буде вирішено.

Звучали також і соц�
іальні питання, зокрема,
про санаторно – курорт�
не лікування, матеріальну
допомогу.

Зі своїми баченнями, як
покращити роботу прийш�

ли й керівники бюджетних
установ населених
пунктів: клубу, амбула�
торії та дошкільних на�
вчальних закладів. В ос�
новному, всі бюджетні
заклади потребують по�
точного ремонту, а клуб –
оновлення музичних
інструментів та інвента�
рю. Ряд проблемних мо�
ментів потребує вирішен�
ня у ДНЗ с. Медведівці: не
вистачає оргтехніки, по�
трібно оновити устатку�
вання харчоблоку.

І, звичайно, знову звуча�
ла тема доріг. Як пояснив
Сергій Володимирович,
Закарпаття бере участь у
так званому «дорожньому
експерименті», відповідно
до якого сума перевико�
нань митних надходжень
буде спрямована на
відновлення доріг всіх
рівнів. Звичайно, потреби
у ремонті на рівні області
– значні, але при раціо�

нальному розподілі коштів
та правильному визна�
ченні пріоритетів, стан
доріг до кінця року значно
покращиться. Це сто�
сується і Мукачівського
району.

Мешканці громад також
просили керівника району
посприяти у налагодженні
більш конструктивної
співпраці з поліцією, зок�
рема, з дільничним офіце�
ром. Адже систематична
превентивна робота з на�
селенням – це скорочен�
ня побутових злочинів, се�
ред яких перше місце
займають дрібні крадіжки.

Очільник Мукачівщини
Сергій Гайдай роз’яснив
ряд питань, окремі з них
взяв під свій особистий
контроль до вирішення, а
також відвідав ДНЗ у селі
Кальник та детально оз�
найомився з потребами
освітньої установи, яку
відвідують 46 малюків у
двох вікових групах.

«Безпосереднє спілку�
вання з мешканцями гро�
мад дає можність глибше
вивчати проблеми району
та ефективніше їх вирішу�
вати, – підсумовує Сергій
Гайдай, – також спілку�
вання дає можливість ро�
з’яснити багато важливих
змін, які відбуваються на
загальнодержавному рівні
та стосуються кожного з
нас. Тому виїзні прийоми
мешканців району й на�
далі залишаться серед
пріоритетів моєї роботи»
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333311  òðàâíÿ  2017 ð.

18 (1171)18 (1171)18 (1171)18 (1171)18 (1171)

ñò.

8 травня, у понеділок,
після вшанування пам’�
яті полеглих у боротьбі
з нацизмом біля Обелі�
ску Слави, представни�
ки громадськості від�
відали кладовища міс�
та, щоб за існуючою
протягом багатьох де�
сятиліть традицією,
вклонитися воїнам�виз�
волителям, борцям за
рідну землю, за Батьків�
щину.

Та трагічні події ос�
танніх років внесли свої
незворотні зміни і в ці,
здавалося незмінні ри�
туали та традиції. Перед
очима ветеранів поста�
ла хвилююча та болюча

ПРО  ЩО  ЗАДУМАЛИСЯ,
ПОВАЖНИЙ  ВЕТЕРАНЕ ?!

до сліз картина: поряд з
величним пам’ятником
воїну�визволителю, з’я�
вилися могили тих, хто
зі зброєю в руках став на
захист України уже в
новітній час. Солдати та
офіцери, кадрові вій�
ськові  та мобілізовані,
незалежно від того, якої
вони національності та
віросповідання, на якій
мові спілкуються вони
піднялися проти навали
добре підготовленої та
безжальної ворожої
сили.

Ймовірно колись вони
із захопленням слухали
розповіді сивочолих ве�
теранів про героїзм та

бойове братерство, про
дружбу народів, а сьо�
годні  знайшли свій
вічний спочин від рук
убивць, які так довго
звалися старшими бра�
тами.

Про що задумався,
поважний ветеран, став�
лячи лампадку до моги�
ли молодого солдата,
безжально розстріляно�
го ворожим кулеметни�
ком. Про що говорить
йому погляд молодого
майора, мати якого не
дочекалася свого чоло�
віка з Афганської війни,
де він разом з друзями
росіянами виконував
інтернаціональний обо�

в’язок, а тепер від на�
щадків колишніх бойо�
вих побратимів був
підло вбитий її син. Чим
завинили ще зовсім юні
солдати – прикордон�
ники, яких убили не в
Росії,  ні, їх убили на
своїй землі. І вбили їх ті,
хто віками повчав: хто
до нас прийде з мечем,
той від меча і поляже.

Воїни Другої світової
війни і воїни�учасники
антитерористичної опе�
рації... Вони лежать по�
руч,  віддавши найдо�
рожче за свою землю,
за свій народ. Пам’ять
про них залишиться на�
завжди в наших серцях.

Герої не вмирають!

Þíà ìóêà÷³âêà âòðåòº ñòàëà
ô³íàë³ñòêîþ Ì³æíàðîäíîãî

ôîðòåï³àííîãî êîíêóðñó ³ì.Òîïåðöåðà

Ç 28 êâ³òíÿ ïî 1 òðàâíÿ ó ì. Êîø³öå (Ñëîâà÷÷èíà)
ïðîõîäèâ Ì³æíàðîäíèé ôîðòåï³àííèé êîíêóðñ ³ì.
Ïåòåðà Òîïåðöåðà.

Êîíêóðñ ïðîõîäèâ ó äâà òóðè: ïåðøèé òóð – òâî-
ðè åïîõè áàðîêî ³ ðîìàíòèçìó, äðóãèé – êëàñèöèçì
³ òâîðè êîìïîçèòîð³â XX-XXI ñòîë³òòÿ.

Ñåðåä áàãàòüîõ êîíêóðñàíò³â ç Àâñòð³¿, Âåëèêîá-
ðèòàí³¿, Êîðå¿, Ëèòâè, Óêðà¿íè, Ìàêåäîí³¿, Óãîðùè-
íè, Ðóìóí³¿, Ïîëüù³, ×åõ³¿, Ñëîâà÷÷èíè, Ðîñ³¿, Ïîð-
òóãàë³¿, Ñåðá³¿, Òóðå÷÷èíè, ïî÷åñíå ì³æíàðîäíå æóð³,
ÿêå ñêëàäàëîñÿ ç â³äîìèõ ï³àí³ñò³â òà âèêëàäà÷³â
ìóçè÷íèõ àêàäåì³é, îáðàëî ô³íàë³ñò³â, ñåðåä ÿêèõ ³
ó÷åíèöÿ 7-ãî êëàñó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÄØÌ ¹1 ³ì. Ñ.
Ìàðòîíà – Àëüá³íà ×îð³ (êëàñ âèêëàäà÷à Êàð³íè
Ãîí÷àðîâî¿).

Çàçíà÷èìî, ùî êîíêóðñ ïðîõîäèòü ðàç íà äâà ðîêè,
³ º ÷ëåíîì Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ EMCY (Europian
Union of Music Competition for Youth).

240 лип амери�
канських висаджено
працівниками кому�
нальних служб міста
на вулиці Михайла
Токаря.  На вулиці
Івана Франка – ви�
саджено 162 дерев.
Також буде проведе�
но благоустрій території.

Американська липа – швидкоростуче дерево, виро�
стає до 30 метрів у висоту. У молодого дерева конусо�
подібна, густа розгалужена крона, яка з роками стає
округлою.

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÍÀ ÄÂÎÕ ÂÓËÈÖßÕÂ ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÍÀ ÄÂÎÕ ÂÓËÈÖßÕÂ ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÍÀ ÄÂÎÕ ÂÓËÈÖßÕÂ ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÍÀ ÄÂÎÕ ÂÓËÈÖßÕÂ ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÍÀ ÄÂÎÕ ÂÓËÈÖßÕ
ÂÈÑÀÄÆÅÍÎ ÀËÅ¯ ËÈÏÂÈÑÀÄÆÅÍÎ ÀËÅ¯ ËÈÏÂÈÑÀÄÆÅÍÎ ÀËÅ¯ ËÈÏÂÈÑÀÄÆÅÍÎ ÀËÅ¯ ËÈÏÂÈÑÀÄÆÅÍÎ ÀËÅ¯ ËÈÏ

Висловлюємо глибокі та щиросердечні співчут.
тя раднику міського голови Мукачева, керівнику
ГО «Спілка учасників АТО м.Мукачева та Мукачі.
вського району» ВАСЬКУ Володимиру Воло.
димировичу з приводу непоправної втрати –
смерті найдорожчої людини — МАТЕРІ

ВАСЬКО  Надії  Іванівни.
Хай її душа упокоїться в Царстві Господнім, а

земля береже її спокій.
Колектив виконавчого комітету

Мукачівської  міської ради

14 ÌÓÊÀ×²ÂÖ²Â ÎØÒÐÀÔÓÞÒÜ
ÇÀ ÇÀÑÌ²×ÅÍÍß Ì²ÑÒÀ

Працівники «Муніципальної поліції» Мукачева про�
водять рейдові перевірки дотримання містянами Пра�
вил благоустрою. На 14 містян складено протоколи
про адміністративне правопорушення за засмічення
міста та організацію сміттєзвалищ. На порушників
Правил благоустрою міста, працівники ММКП «Муні�
ципальна поліція» застосовують засоби впливу (по�
передження), а на злісних порушників складаються
адміністративні матеріали та винні особи притягають�
ся до адміністративної відповідальності. Розмір штра�
фу за порушення правил благоустрою від 340 до 1360
гривень.

У картинній галереї Мука�
чівського історичного музею
відбулося урочисте відкрит�
тя персональної виставки
графічних робіт «Момент»
художниці з Угорщини Ка�
талін Голло.

У відкритті експозиції
взяли участь консул гене�
рального консульства Угор�
щини у м. Ужгород Ласло
Віда, директор Мукачівсько�
го історичного музею Ми�
хайло Белеканич, відомий
художник, кандидат мистец�
твознавства, член НСХУ Аті�
лла Коприва, головний спец�
іаліст відділу культури вико�
навчого комітету Мукачівсь�
кої міської ради Тетяна Ту�
ряниця, і, звичайно, худож�

Ãðàô³êà óãîðñüêî¿ õóäîæíèö³ Êàòàë³í Ãîëëî
åêñïîíóºòüñÿ ó êàðòèíí³é ãàëåðå¿ çàìêó «Ïàëàíîê»

ниця Каталін Голло.
Відкриваючи виставку,

Ласло Віда, консул гене�
рального консульства Угор�
щини в Ужгороді, зазначив,

що дана експозиція є час�
тиною мистецького проекту,
який сприяє культурному
обміну між країнами�сусіда�
ми Україною та Угорщиною.

Про художницю, яка є
уродженкою Закарпаття, її
творчий шлях та роботи, які
представлені на виставці,
вів мову кандидат мистецт�
вознавства, член НСХУ Аті�
лла Коприва.

Сама художниця зізнала�
ся, що всі свої роботи вона
пропустила через власну
душу, вкладаючи власні пе�
реживання, емоції і почуття.

Відчувається, що в робо�
тах Каталін Голло дуже бага�
то особистого, це своєрідне
сполученння часу, який тво�
рить Вічність. Отримати
особисте враження про
графічні роботи Каталін Гол�
ло можна у картинній гале�
реї замку протягом двох
тижнів.

У Мукачівській дитячій художні
школі ім. М.Мункачі відбулося уро�
чисте відкриття та нагородження
переможців ХI обласного дитячо�
юнацького конкурсу образотворчо�
го мистецтва «Легенди Карпат». На
виставці представлено близько 200
творів живопису, графіки, декора�
тивно�прикладного мистецтва юних
художників краю на тему «Минуле і
майбутнє Закарпаття».

Приємно відзначити, що серед
переможців конкурсу і шестеро ви�
хованців художньої школи ім.
М.Мункачі: у номінації «Живопис»
– І місце (категорія А 7�8 років) –

Ó äèòÿ÷³é õóäîæí³é øêîë³ ³ì. Ì.Ìóíêà÷³ â³äêðèòî åêñïîçèö³þ ÕI
îáëàñíîãî êîíêóðñó îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà «Ëåãåíäè Êàðïàò»

Андрій Сабов «Міст» (викладач
Наталія Москальова), ІІ місце (ка�
тегорія С 11�13 років) – Юлія Ке�
меняш «Уява» (викладач Олена
Колесник); у номінації «Графіка»
– І місце (категорія  С 11�13 років)
– Марія�Анастасія Різак «Дівочі
мрії» (викладач Раїса Дорожніко�
ва), І місце (категорія D 14�15
років) – Ангеліна Гербер «Вічне
торжество. Творіння» (викладач
Іван Баранов), ІІ місце (категорія
D 14�15 років) – Павло Брай «Час.
Мукачево» (викладач Олена Шебі�
тченко); у номінації «Скульптура.
Декоративно�прикладне мистецт�

во» – ІІІ місце (категорія D 14�15
років) – Анна Богдан «Закарпатські
орнаменти» (викладач Людмила
Штейн).



ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß!
14  òðàâíÿ 2017 ðîêó â³äçíà-

÷àòèìå Äåíü íàðîäæåííÿ çàñ-
ëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè, ãî-
ëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿
ðàäè, ÷ëåí ïðåçèä³¿ ðàéðàäè
âåòåðàí³â

²âàí  Ïåòðîâè÷
ÌÈÕÀÉËÎ  –

ëþäèíà âèñîêî¿ êóëüòóðè ³ ìî-
ðàë³, ³íòåëåêòóàë, ãóìàí³ñò, ùî

âîëîä³º ð³äê³ñíèì òàëàíòîì ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè.
Â³í º ñïðàâæí³ì ë³äåðîì Ìóêà÷³âùèíè, ÿêèé ïî-

ãîñïîäàðñüêè äáàº ïðî åêîíîì³êó, îñâ³òó òà êóëüòóðó
ðàéîíó. Êîðèñòóºòüñÿ ïîâàãîþ ³ àâòîðèòåòîì ñåðåä
íàñåëåííÿ ðàéîíó ³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó. Ñàìî-
â³ääàíî òà ÷åñíî ïðàöþº â ³íòåðåñàõ êðàÿí, ìîðàëü-
íî ³ ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìóº ¿õ, çàëèøàþ÷èñü ïðè öüî-
ìó çàâæäè ùèðîþ ³ ñêðîìíîþ ëþäèíîþ. Ç³áðàíèé,
ï³äòÿãíóòèé, ó ïðèéíÿòèõ ð³øåííÿõ òà ïîñòóïêàõ –
ñïðàâåäëèâèé.

Áåðå  áàãàòîãðàííó ó÷àñòü ó âåòåðàíñüêîìó ³ âî-
ëîíòåðñüêîìó ðóñ³  êðàþ, ï³äòðèìóº ëþäåé ïîâàæ-
íîãî â³êó, âåòåðàí³â â³éíè ³ ïðàö³, ³íâàë³ä³â, ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ, îäèíîêèõ.

Øàíîâíèé ²âàíå Ïåòðîâè÷ó!
Âåòåðàíñüêà ðàäà, âåòåðàíñüêèé çàãàë äÿêóþòü Âàì

çà íåâòîìíó òà ÷åñíó ïðàöþ, óì³ííÿ òâîðèòè é äàðó-
âàòè ëþäÿì äîáðî.

Áàæàºìî Âàì äîáðîãî çäîðîâ'ÿ, ãàðíîãî íàñòðîþ,
âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, åíåðã³¿ òà íàñíàãè ó Âàø³é
â³äïîâ³äàëüí³é ³ áëàãîðîäí³é ñïðàâ³ î÷³ëüíèêà Ìóêà-
÷³âùèíè.

Ïåðåêîíàí³, ùî âàøà ïîðÿäí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ-
³îíàë³çì ùå äîâãî ñëóæèòèìóòü ëþäÿì ³ Âè é íàäàë³
áóäåòå íàä³éíîþ îïîðîþ âåòåðàí³â ðàéîíó.

Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè
². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â ðàéîíó.

Ô. Ê²Í×,  â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð.

ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß!

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

ÁÀÆÀªÌÎ  ÙÀÑÒß!
Â³òàºìî ç äíåì íàðîä-

æåííÿ ìóäðó, ÷óéíó, íàä-
³éíó, íàéêðàùó æ³íêó, áàáó-
ñþ, ìàìó

Ìàð³þ Ðàä³ºâíó
ØÓÒÞÊ

Ðîäíàÿ! Ëþáèìàÿ!
Òû íàì íóæíà!

Äîáðà è êðàñèâà òû,
Ñåðäöåì íåæíà.
Òû íàøà íàäåæäà,
Îïîðà è ñ÷àñòüå,
Òû äàðèøü íàì ëàñêó
Ëþáîâü è ó÷àñòèå…
Çäîðîâîé âñåãäà
È âåñåëîþ áóäü,
Ïóñòü ñîëíöå óäà÷è
Îñâåòèò òâîé ïóòü.

×îëîâ³ê, ä³òè, îíóêè

Êðàñèâó, íàä³éíó, ïîðÿäíó, ïðà-
öüîâèòó, ùèðîñåðäíó, òîâàðèñü-
êó æ³íêó, âåëèêî¿ ³ ñâ³òëî¿ äóø³

Îêñàíó  ²âàí³âíó
ÌÀÐÓÑÅÍÊÎ

 â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç ÷óäî-
âèì, ïàì'ÿòíèì þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ! Áàæàºìî Âàì, äîðî-
ãà þâ³ëÿðêî,  ³ íàäàë³ çáåðåãòè çàâ-
çÿòó âäà÷ó â ðîáîò³ òà æèòò³. Íå-
õàé 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
íàòõíåííÿ, ðîäèííèõ ãàðàçä³â,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ!

                 Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ
 êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿  øâåéíî¿  ôàáðèêè   Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ ãàðíèé þâ-

³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ çàâ³-
òàº äî ÷àð³âíî¿, ìèëî¿, äîáðî¿,
ùèðîñåðäíî¿, ïðàöüîâèòî¿
æ³íêè

Íàòàë³¿  Þð³¿âíè
ÃÎÌÎÍÀÉ.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî
Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî: çäîðîâ'ÿ,
çëàãîäè, ëþáîâ³, óñ³õ áëàã çåì-
íèõ, âñüîãî äîâîë³. Ùîá ñåðöå ðàä³ñòþ
ïàëàëî, ùîá ñîíöå çàâæäè ç³ãð³âàëî ³
ñâ³òëèé øëÿõ Âàø îñÿâàëî. Õàé Ãîñ-
ïîäü ùåäðî çàñ³º Âàø øëÿõ çäîðîâ'ÿì,
ùàñòÿì, ìèðîì ³ íàòõíåííÿì, ùîá Âè
ïðîæèëè ñîòíþ ë³ò ï³ä Áîæèì ³ ëþäñü-
êèì áëàãîñëîâåííÿì.

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

ÍÀØ²É ÄÎÐÎÃ²É,
ØÀÍÎÂÍ²É

Ãàëèí³ Þð³¿âí³
ÏËÀÕÎÒÍÈÊ.

Äîðîãà  Ãàëèíî Þð³¿³âíî!
    Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç Äíåì
Ïåðåìîãè – ñâÿùåííèì ñâÿòîì
íàðîäíî¿ ìóæíîñò³, ÿêå óîñîá-
ëþº  ãåðî¿çì, ñèëó äóõó, ðàòíó
ïðàöþ ³ â³÷íó ñêîðáîòó çà
ì³ëüéîíàìè íåðîçêâ³òëå íèõ óê-
ðà¿íñüêèõ äîëü, íåçä³éñíåíèõ

ìð³é ³ çàäóì³â.
Ùèðî áàæàºìî Âàì, äîðîãà âåòåðàíêî ïàðòèçàíñü-

êîãî ðóõó,  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áàäüîðîñò³ äóõó, äîáðà
³ ùàñòÿ ùå íà áàãàòî ðîê³â!

ß. ÑÅÐÅÄÀ, ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³,
ñîðàòíèêè, ð³äí³ ³ äðóç³.

(À òàêîæ ðåäàêö³ÿ ãàçåòè "Ìóêà÷åâî". )

Ìóêà÷³âö³ ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ
ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè»

В Мукачеві  діє державна програма” Доступні ліки”,
відповідно до якої мешканці міста можуть отримати
безкоштовно або із знижкою препарати із серцево"
судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та брон"
хіальною астмою.

Як отримати безкоштовні ліки?
1. Зверніться до лікаря та отримайте правильно ви"

писаний рецепт.
2. Завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки».
3. Отримайте ліки безкоштовно або з частковою доп"

латою за рецептом.
Вартість ліків повністю або частково оплачує держа"

ва.
Перелік препаратів можна знайти за

п о с и л а н н я м : h t t p : / / w w w. m o z . g o v. u a / d o c f i l e s /
dn_20170414_436_dod.pdf

Надаємо перелік аптечних закладів, де можна прид"
бати ліки за програмою «Доступні Ліки»

1. ТОВ «Астан»"
аптека № 15 «Мега Аптека здоров’я» м. Мукачево,пл.

Миру, 24, прим. 23
2. ТОВ «Мед"сервіс Львів»
аптека №49 м. Мукачево,вул. Мира 16
аптека№18 м. Мукачево,вул. Пушкіна, 3
3. ТОВ “ Хустфарм”
аптека № 11 м. Мукачево, вул. Духновича, 9,
аптека № 18 м. Мукачево, Духновича, 19,
аптека №24 м. Мукачево, вул. Миру 2/1 прим. 5А,
аптека № 25 м. м. Мукачево, вул. Пирогова,9
4. ММПК «Соціальна аптека» м. Мукачево, вул. Гру"

шевського, 29
5. ТОВ «Ужфарм»
аптека №6 м. Мукачево, вул. Чайковського,2
аптека№8 м. Мукачево, вул. Беляева Космонавтів,

буд.9 прим.14
аптека №11,м. Мукачево,вул. Зелена, 35,
аптека №12 м. Мукачево, пл. Кирила та Мефодія , 26

прим.13,
аптека №21м. Мукачево, вул. Габермана, 9/3№19,м.

Мукачево, вул. Пирогова,4
6. ТОВ «Медфарм»
аптека № 5м. Мукачево,вул.Я. Мудрого,77 прим.1,
аптека № 15 м. Мукачево,вул. Миру, 2/1 прим.7,
аптека № 18 м. Мукачево,вул. Духновича,30/1,
аптека № 44 м. Мукачево,вул. Закарпатська2/76
аптека № 63 м. Мукачево,вул. Я.Мудрого,79 прим. 1,
аптека № 73 м. Мукачево,вул. Росвигівська 7А,

прим.41,
аптека № 92 м. Мукачево,вул. Пирогова ,27
Для того,щоб отримати рецепт для придбання ліків

за програмою “ Доступні ліки”, Вам потрібно зверну"
тись до сімейного лікаря. Перелік лікарів загальної
практики"сімейної медицини, їх територія обслугову"
вання та місцезнаходження на сайті:

http://mukachevo"rada.gov.ua

Öå ÷óäîâå ñâÿòî áàñêåòáîëó
З ініціативи Мукачівського міського баскетболь"

ного клубу ветеранів «Імпульс» та дирекції НВК
«Гармонія»  проведено яскраве свято баскетболу,
яке було присвячено 20"річчю ветеранського  клу"
бу «Імпульс». На урочистому спортивному заході
учасників свята – привітали директор НВК «Гар"
монія» Михайло Мотильчак та ветерани клубу.
Різноманітною і цікавою була програма цього свя"
та – свята помаранчевого м’яча: баскетбольна ес"
тафета між командами «Олімпійці» та «VIP», бас"
кетбольні конкурси серед уболівальників,класних
керівників, капітанів команд,вікторина про історію
світового та українського баскетболу,конкурс на
кращого «Снайпера» і, безумовно, баскетбольна
гра між учасниками цього видовищного спортив"
ного дійства. У конкурсів серед глядачів перемогу
здобули: Копча Неля (дівчата), Драгул Віктор
(хлопці), серед капітанів команд, які змагалися в
5 етапах естафети,звитягу здобув Ступаков Во"
лодимир (команда «VIP»),кращим знавцем історії
баскетболу стала Анна Федишина, самими актив"
ними уболівальниками були визнані серед дівчат
– Ангеліна Петах, а серед хлоп чиків – Володими"
ра Попов, а кращими гравцями цього свята суддя"
ми були визнано Юрія Носа та Олену Ясинецьку.

Найкращою командою на самого влучного
«Снайпера» стали юні баскетболісти із команди
«Гулівери» – 10 влучних кидків. Загальну перемогу
в цьому заході і головний приз змагання"кубок здо"
були спортсмени із команди «VIP». Всі учасники
цього захоплюючого заходу від організаторів от"
римали медалі, грамоти, дипломи, сувеніри з ол"
імпійської символікою, вимпела,календарики ве"
теранського клубу, подарунки, солодощі, а також
ветерани подарували школі ній коанди баскет"
больні м’ячі. А на завершення спортивного заходу
«імпульсці»організували для учасників свята в
шкільній їдальні солодкий стіл.

Від усіх організаторів та учасників цього неза"
бутнього спортивного свята хочеться висловити
щиру подяку голові  Закарпатського відділення
НОК України Риляку Івану Івановичу та усім меце"
натам ветеранського клубу  «Імпульс» за допомо"
гу в підготовці та проведені цього свята, а також
усім вчителям учбового закладу і, безумовно, за"
ступнику директора з виховної роботу Тарасу Ва"
сильовичу  Хомину та вчителю фізичного вихован"
ня  Ігорю  Георгійовичу  Балозі.

Віталій БІБІК, голова ММБКВ «Імпульс»

«ПЕНСІЮ» З РОБОТИ
НЕ ЗВІЛЬНЯТИМУТЬ

Набув чинності закон, який захищає трудові
права працівників передпєнсійного віку. Відте
пер керівники підприємств не мають права
звільняти осіб, яким залишилося до пенсії
менше трьох років.

Закон доповнив статтю 42 Кодексу законів про
працю України новою нормою: переважне право
залишитися на роботі при звільненні працівників у
зв’язку зі змінами в організації виробництва при
рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації
пропонується надавати працівникам передпєнс"
ійного віку.

Законодавство захищає літніх людей також інши"
ми правовими нормами. Передбачено, що праців"
ники передпєнсійного віку, яким залишилося мен"
ше 10 років до пенсії, мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню. Крім того, особам,
яким залишилося два роки до пенсії, тривалість
виплати допомоги з безробіття збільшено майже
удвічі, але така допомога не може перевищувати
720 календарних днів.

Мукачівська районна рада Організації ве-
теранів України з сумом сповіщає, що 5
травня перестало битися серце учасника
Другої світової війни

Андрія Михайловича ГОЛИША
з Нового Давидкова.

Висловлюємо щире співчуття рідним і
близьким покійного. Блаженний спокій і
вічна йому пам’ять.

Почесні ветерани України
І.КАЧУР,  голова

ветеранської ради району
Ф. КІНЧ, відповідальний секретар

Æèçíü áåç òðóäà – âîðîâñòâî, òðóä áåç èñêóññòâà – âàðâàðñòâî.Æèçíü áåç òðóäà – âîðîâñòâî, òðóä áåç èñêóññòâà – âàðâàðñòâî.Æèçíü áåç òðóäà – âîðîâñòâî, òðóä áåç èñêóññòâà – âàðâàðñòâî.Æèçíü áåç òðóäà – âîðîâñòâî, òðóä áåç èñêóññòâà – âàðâàðñòâî.Æèçíü áåç òðóäà – âîðîâñòâî, òðóä áåç èñêóññòâà – âàðâàðñòâî.
(Ä. Ðåñêèí).(Ä. Ðåñêèí).(Ä. Ðåñêèí).(Ä. Ðåñêèí).(Ä. Ðåñêèí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  1.05.2016 р.  по 6.05.2017 р.

1. Хайнас Віктор Юрійович – 1956 р.н.
2. Комарова Діна Іванівна – 1934 р.н.
3. Боєва Олена Яківна – 1925 р.н.
4. Легерда Єлизавета Василівна – 1923 р.н.
5. Будай Володимир Георгійович – 1954 р.н.
6. Фурдела Василь Олексійович – 1931 р.н.
7. Цогла Ганна Шимонівна – 1931 р.н.
8. Черепаня Іван Дмитрович – 1957 р.н.
9. Зуб Микола Іванович – 1951 р.н.
10. Потапенко Віктор Васильович – 1954 р.н.
11. Плеша Федір Федорович – 1980 р.н.
12. Рибин Микола Васильович – 1935 р.н.

55555
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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. 2?23?96
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
2?кімн. квартира на 4?му
поверсі чотириповерхово?
го  цегляного будинку. ЗА?
ГАЛЬНА ПЛОЩА – 61
КВ.М. в ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ
МІСТА БІЛЯ  ОБЛРАДИ.Ав?
тономне опалення, мета?
лопластикові вікна, лод?
жія, підвал. Можлива до?
будова мансарди. Ціна
договірна.
Тел.:  050?6761171

  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 3?кiм. квар?

тира без ремонта, на 2?му по?
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 при?
садибною ділянкою (загаль?
на площа 0,0572 га по вул.
Станіславського. Звертати?
ся  0507689031.
     Продається будинок по

вул. Набережній, двоповер?
ховий особняк 150 кв.м., ка?
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 Мука�

чеві на Берегівській�обїзній. 95
кв. мю жила площа. Присадиб�
на ділянка, гараж з майстер�
нею. Три господарські прибу�
дови, 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�в ідпочивального
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 бу?
динком; приватизована, є
світло, газ в с.Ракошино.

Тел.: 095?577?40?12.
 продається земельна

ділянка під  будівництво та
обслуговування жилого бу?
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
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:

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 будмате?
ріали  і побутові речі: Ку�
тик 45х45; 40х40; 50х35; ар�
мовані бетонні стовпчики
довжиною 1,55 м; плитка бе�
тонна  20х20х2 см.; бордюри
бетонні 75х20х11 см. Труба
водо газова 4 шт діаметром
40 мм, довжиною 4 м. ; тру�
би металеві діаметр 60  мм.,
доважиною 9 м.(7 шт.), тру�
би 50 мм, (4 шт.); шифер 30
шт.; плита газова  2�камфо�
рова у хорошому стані з ба�
лоном; телевізор "Фотон" у
хорошому стані. Ціни – за до�
мовленістю

Тел.:  066?822?74?07.

“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 три�

валий термін 3�х кімнатна квар�
тира по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. кварти�

ра в р�ні Росвигово по вул. Оси�
пенка. Ціна 55 у.о. + ком. послу�
ги.  т.  095 3325012

ПРОДАЄТЬСЯ:
гостинна меблева «стінка»

у хорошому стані –автога?
раж, «волгівський», метале?
вий, 2 музичні колонки,  два
побутових газових балони.ш?
вейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магніто?
фон фірмовий, самовар елек?
тричний. Зверт. 0669513492,
0997293571

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

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

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.Му?
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє?
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) 55?00?127, (050) 135?73?73

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3?54?96

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

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

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 ІНТЕРНЕТ?КЛУБ. (З/п – 300 грн./доба  + бонуси)

Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОН
АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТ?КЛУБИ.  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: 095?7559898.

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 мага?

зині у Росвигові.

Телефон:
050?2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095?8640664.

ПОТРІБНІ  НА  РОБОТУ  ПРАЦІВНИКИ
в новий кондитерський заклад

 у центрі міста.
Зарплата висока. Т. 050 676 50 08

      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.

     Продається цегла б/
к  2500 штук в м. Мука?
чево (2 грн./штука).
Тел.: 050 675 25 15.

     Продається б/к
пральна машина ARDO
(з боковим завантажен?
ням – 6 кг.). Ціна – 2700
грн.

Тел.: 050 550 62 45.
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ÍÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀÕ Ì²ÑÒÀ ÑÒÂÎÐÅÍ²
ÐÎÁÎ×² Ì²ÑÖß ×ÅÊÀÞÒÜ ÍÀ:

- åêîíîì³ñò ç ô³íàíñîâî¿ ðîáîòè;
- âèõîâàòåëü ãóðòîæèòêó;
- ìåíåäæåð (óïðàâèòåëü) ³ç çáóòó;
- ³íæåíåð-ïðîãðàì³ñò;
- òîâàðîçíàâåöü.
- ëèñòîíîøà(ïîøòàð);
- âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â;
- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
- äîðîæí³é ðîá³òíèê
- åëåêòðîãàçîçâàðíèê;
- åëåêòðèê;
- êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó;
- êîì³ðíèê;
- êóõàð;
- ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò;
- ìåõàí³ê ç ðåìîíòó òðàíñïîðòó;
- ìóëÿð;
- îõîðîííèê;
- ïðèáèðàëüíèõ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü;
- ï³äñîáíèé ðîá³òíèê
- ñëþñàð-ñêëàäàëüíèê ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðà-
òóðè òà ïðèëàä³â;
- ñêëàäàëüíèê;
- ñòîëÿð;
- ñëþñàð-åëåêòðèê ç ðåìîíòó åëåêòðîóñòàòêó-
âàííÿ;
- ñëþñàð ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â;
- ñëþñàð-ñàíòåõí³ê;
- óêëàäàëüíèê-ïàêóâàëüíèê;
- ôîðìóâàëüíèê çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â òà êîí-
ñòðóêö³é;
- øâà÷êà;

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

10.05.2017ð.
   ßêùî âè äîñ³ íå çíàéøëè ðîáîòó,

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

àäðåñîþ:
ì. Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó,73

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, 21.00 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.20 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
0.50, 5.05 "Ïîäðîáèö³". 22.50
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè".
1.40 Õ/ô "Â³ðí³ñòü".  3.05
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.45 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

ICTV
5.30, 20.20 Öèâ³ëüíà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.45
Á³ëüøå, í³æ ïðàâäà. 10.40 Õ/ô
"Âáèòè ïîñëàíöÿ" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.20,
16.10 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî" (16+).
17.40, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.25 Õ/ô "Îäèíàê" (16+). 0.50
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 2.20
Ñòîï-10. 4.15 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.25 Ôàêòè. 4.45 Äèâèòè-
ñÿ âñ³ì!

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50, 18.30 "Çà æèâå!". 10.05
Õ/ô "Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè
³òàë³éö³â â Ðîñ³¿". 12.10 "Ìàñ-
òåðØåô. Ä³òè". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.10
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 0.45
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 13.30, 15.30, 5.20 Àãåí-
òè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.20 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 4.10 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 16.10 Õ/ô
"Âàíüêà". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîå-
ìåñòî" 86 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Êàï³òàíøà" 3, 4 ñ..
23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+). 1.50
Õ/ô "Êîìàíäà çíèùèòè" (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. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 11.00 Õ/ô "Ïàí³ Ìåòå-
ëèöÿ". 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 Êàçêè 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 "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
3.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.25, 2.50 Çîíà íî÷³. 5.40,
18.00 Àáçàö. 6.33, 7.50 Kids
Time. 6.35 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.55 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòàõ". 8.00 Ò/ñ
"Äðóç³". 10.40 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ"
(16+). 15.55, 19.00 Ñåðöÿ
òðüîõ. 21.00 Êè¿â âäåíü òà
âíî÷³. 22.10 Õ/ô "Ãîäç³ëëà".
0.50 Õ/ô "Ïîõì³ëëÿ ó Âåãàñ³
3" (16+)
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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 Ðàíîê ïðî Óêðà¿íó.
9.35 Óêðà¿íà íà ñìàê. 10.00
Ò/ñ "Êðàñóí³ Åä³ò Óîðòîí".
11.00 Çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 13.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.25 Íàø³ ãðîø³. 14.05 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü".  15.20, 3.30
Ñâ³òëî. 16.35 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 16.55 Øêîëà Ìåð³
Ïîïï³íñ. 17.20 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.55 Ç ïåðøèõ
âóñò. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøèé íà
ñåë³. 19.55 Ñë³äñòâî. ²íôî.
20.20 Ïðî ãîëîâíå. 21.30,
2.10 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ä/
ô "Çîëîòèé âåðåñåíü. Õðîí-
³êà Ãàëè÷èíè.1939-1941".
22.40 Ìåãàëîò. 23.00, 0.00,
1.00 Ï³äñóìêè. 2.20 Òåëåâèñ-
òàâà "Íàçàð Ñòîäîëÿ". 4.20
Ò/ñ "Òðàâìà". 5.50 Â³÷íå

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.35, 1.50 ÒÑÍ.
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ-
³ëëÿ 6". 10.35, 12.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 13.45 Êîìåä³ÿ "Ìà-
òóñ³". 14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè 6". 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
21.00 Äðàìà "Êîõàíà â÷è-
òåëüêà". 22.00 "Îäðóæåííÿ
íàîñë³ï 3". 23.45, 2.00 Äðà-
ìà "Ïðèíöåñà Ìîíàêî"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 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, 21.00 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.30 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
0.40, 5.10 "Ïîäðîáèö³". 22.50
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 2".
1.30 Õ/ô "Òàíãî ñìåðò³". 2.50
"Ïîäîðîæ³ â ÷àñ³" .  3.20
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.50 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

ICTV
5.30, 9.55, 4.40 Öèâ³ëüíà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.55, 13.20 Õ/ô "Îäèíàê"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.30 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî"
(16+). 15.10, 16.10 Ò/ñ "Êðè-
ì³íîëîã" (16+). 17.45, 21.25 Ò/
ñ "Ïåñ-2" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 22.25 Õ/ô "Ãðîøî-
âèé ïî¿çä" (16+). 0.40 Õ/ô

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". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè.  9:05 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30
- íîâèíè " 7 ÄÍ²Â"  (ïîâòîð).
11.15-Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:25 - Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 19.25 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæå-
ðåëî". 20.45 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.50, 18.00
Àáçàö. 5.43, 7.39 Kids Time.
5.45 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.45
Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáî-
òàõ". 7.40 Õ/ô "3000 ìèëü äî
Ãðåéñëåíäà" (16+). 10.10 Õ/ô
"Êîðîëü âå÷³ðîê 2" (16+).
12.00 Õ/ô "Îäíîêëàñíèêè 2"
(16+). 14.00 Õ/ô "Ïîõì³ëëÿ ó
Âåãàñ³" (16+). 16.00, 19.00
Ðåâ³          çîð Êðàìíèö³. 21.00
Òàºìíèé àãåíò. 22.10 Òàºì-
íèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 23.55 Õ/
ô "Ïîõì³ëëÿ ó Âåãàñ³ 2: Ç Âå-
ãàñà â Áàíêîê" (16+). 2.00 Ñó-
ïåð³íòó¿ö³ÿ
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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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
6.45,  7 .45,  8 .30 Ñìàêîòà.
7.25,  23.25 Íà ñëóõó.  8 .35
Ïàñïîðò.Ua.  8 .45 Ñâ³ò  îí
ëàéí. 9.00 Ðàíîê ïðî Óêðà¿-
íó.  9 .35 Óêðà¿íà íà ñìàê.
10.00 Ò/ñ "Êðàñóí³ Åä³ò Óîð-
òîí". 11.05 Ãîâîð³òü îäèí ç
îäíèì. Àäà Ðîãîâöåâà. 12.15
Ñóñï³ëüíèé óí ³âåðñèòåò.
12.40,  21.30,  2.10 Íîâèíè.
Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 13.25 Óðÿä
íà çâ 'ÿçêó ç  ãðîìàäÿíàìè.
14.05 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 15.20
Õ/ô "Õî÷à ç³ ìíîþ í³õòî íå
éäå". 17.10, 2.25 Õîêåé. ×åì-
ï³îíàò ñâ³òó 2017 ã. (×åõ³ÿ -
Øâåéöàð³ÿ). 19.35 Îáëè÷÷ÿ
â³éíè. 19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20
Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ä/ô "Ëåã-
³îí. Õðîí³êà ÓÃÀ. 1918-1919".
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè.  1 .20 Íîâèííèé
áëîê. 1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
4.20 Ò/ñ "Òðàâìà".

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.05 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30, 10.50, 12.20 "×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ". 13.45 Êîìåä³ÿ
"Ìàòóñ³".  14.45, 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6". 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð-
³àëè". 21.00 Äðàìà "Êîõàíà
â÷èòåëüêà". 22.00 "×îòèðè âå-
ñ³ëëÿ 6". 23.15, 4.00 Êîìåä³ÿ
"×îëîâ³êè ó âåëèêîìó ì³ñò³".
1.20 Ìåëîäðàìà "Àáîíåíò
òèì÷àñîâî íåäîñÿæíèé"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 15 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
Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ ñ .  8 .45
Ñâ³ò îí ëàéí. 9.00 Ðàíîê ïðî
Óêðà¿íó.  9.35 Õ/ô "Õî÷à ç ³
ìíîþ í³õòî íå éäå".  11.30
Ìîòîöèêëåòíèé ñïîðò. ×åì-
ï ³îíàò  ñâ ³ ò ó.  ×Ñ.  ² ²  åòàï .
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.25 Áîðõåñ. 14.05
Ò /ñ  "Àííà  Ï ³ëü " .  15 .20
Ôîëüê-music. 16.50 Â³êíî â
Àìåðèêó. 17.10, 2.25 Õîêåé.
×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã. (Êà-
íàäà - Íîðâåã³ÿ). 19.35 Îá-
ëè÷÷ÿ â ³éíè.  19.50 Ïåðøà
øïàëüòà. 20.20 Ïðî ãîëîâíå.
21.30, 2.10 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Â³éíà ³  ìèð. 22.50 Ç
ïåðøèõ  âóñò.  22 .55 ,  5 .50
Â ³÷íå .  23 .00 ,  0 .00 ,  1 .00
Ï ³äñóìêè .  1 .20  Íîâèííèé
áëîê. 1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
4.20 Ò/ñ "Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30, 10.50, 12.20 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ". 13.45 Êîìåä³ÿ
"Ìàòóñ ³ " .  14.45,  15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6". 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 21.00 Äðàìà "Êîõàíà
â÷èòåëüêà" .  22.00 "Ãðîø³" .
23.25 Êîìåä³ÿ "Ñëóæáîâèé
Ðîìàí" .  3 .20 Ìåëîäðàìà
"Àáîíåíò òèì÷àñîâî íåäîñÿæ-
íèé"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.10 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 12.25 Õ/
ô "ß áóäó ÷åêàòè òåáå çàâæäè".
15.30 "Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00,
4.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 0.40, 5.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 21.00 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ"
(16+). 22.50 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õà-
öàïåò³âêè". 1.30 Õ/ô "Ãðîçîâèé
ïåðåâàë". 3.15 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

 ICTV
5.00,  4.45 Äèâèòèñÿ âñ³ì! .
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.10
Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.15 Àíòè-
çîìá³ .  11.10 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  12.30,  13.20 Õ/ô
"Â³ê ³íãè ïðîòè ïðèáóëüö³â"
(16+).  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.20, 16.10 Õ/ô "Ãëàä-
³àòîð" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå, í³æ
ïðàâäà.  21.25 Ò/ñ  "Ïåñ-2"
(16+). 22.40 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.35 Õ/ô "Âáèòè ïîñëàíöÿ"
(16+). 2.35 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ"
(16+). 3.35 Ñòîï-10. 4.25 Ôàê-
òè

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50,
18.30 "Çà æèâå!". 11.05 Õ/ô
"Ìàìà ìèìîâîë³". 13.45 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 13". 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00,
22.35, 1.30 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 23.35 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 4"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 1.20 Ñüîãîäí³.
9.15, 3.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.00 Õ/
ô "Äîëÿ Ìàð³¿". 13.50 Ò/ñ "Çâå-
äåíà ñåñòðà" 1, 2 ñ.. 15.30 Ò/ñ
"Çâåäåíà ñåñòðà". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 85 ñ. (16+).
19.45, 2.15 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Êàï³òàíøà"
1, 2 ñ.. 23.30 Õ/ô "Êîìàíäà çíè-
ùèòè" (16+). 5.20 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (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. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 11.00
Õ/ô "Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ". 12.10,
18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.15,
19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.25, 4.25

Êîëåãè ïî ðîáîò³ òà çíàéîì³ âèñëîâëþ-
þòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ÌÈÕÀÉËÎÂ²É Åì³ë³¿
Âîëîäèìèð³âí³ ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿
ñìåðò³ ¿¿ ÷îëîâ³êà

Âîëîäèìèðà Ïåòðîâè÷à

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
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ñò.

(15.05.2017 - 21.05.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

20.20 Ïðî ãîëîâíå. 23.00,
0.00, 1.00 Ï³äñóìêè. 0.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 1.20 Íîâèííèé
áëîê. 1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
2.10 Ç ïåðøèõ âóñò. 4.20 Ò/ñ
"Òðàâìà". 5.50 Â³÷íå.

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.30, 1.45 ÒÑÍ.
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 9.30, 11.00, 12.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 13.45, 14.45, 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6". 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 21.00 Äðàìà "Êîõàíà â÷è-
òåëüêà". 22.00 "Ïðàâî íà âëàäó
2017". 23.40, 1.55 Äðàìà "Íå-
áåçïå÷íà ³ëþç³ÿ".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô.  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, 21.00 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4.30 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
1.35, 5.05 "Ïîäðîáèö³". 22.50
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 2".
2.20 "Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ".
3.10 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.45
"Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.50 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 10.50, 13.20 Õ/
ô "Ãðîøîâèé ïî¿çä" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.30, 16.10 Ò/ñ "Êðèì³íîëîã"
(16+). 17.45, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.25 Õ/
ô "Ìèñòåöòâî â³éíè" (16+). 0.40
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 2.05
Ñòîï-10. 4.15 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.25 Ôàêòè. 4.45 Äèâèòèñÿ âñ³ì!

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50,
18.30 "Çà æèâå!". 11.05 "Ìàñ-
òåðØåô. Ä³òè". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 0.00
"Îäèí çà âñ³õ". 1.15 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 13.30, 15.30, 5.20 Àãåí-
òè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.40 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 3.30 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà. 16.10 Ò/ñ "Êàï³òàí-
øà" 3, 4 ñ.. 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêî-
åìåñòî" 88 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Êàï³òàíøà" 5, 6 ñ.. 23.30
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (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. 7.15 Ì/ô "ßê êîçàêè ó ôóò-
áîë ãðàëè".  7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ.  9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 10.50
Õ/ô "Á³ëÿíî÷êà òà Ðîçî÷êà".
12.05 Õ/ô "Ãåíçåëü ³ ¥ðåòåëü".
13.10 Õ/ô "Îñëÿ÷à øêóðà".
14.20 Õ/ô "Ø³ñòü ëåáåä³â".
16.10 Õ/ô "Êàðèáñüêå çîëî-
òî". 18.00 Õ/ô "Äæåê Ãàíòåð. Â
ïîøóêàõ ñêàðá³â Óãàð³òà" (16+).
20.00 Õ/ô "Äæåê Ãàíòåð. Ïðî-
êëÿòòÿ ãðîáíèö³  Åõíàòîíà"
(16+). 21.50 Õ/ô "Äæåê Ãàíòåð.
Íåáåñíà ç³ðêà" (16+). 23.40 Öå
ëþáîâ. 0.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
0.55 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 - 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 ïîãî-
äè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòó-
ä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³.  4.15, 18.00
Àáçàö. 5.10 Õ/ô "Ìà÷óõà".
7.05 Õ/ô "Áàçà Êëåéòîí" (16+).
9.00 Ïîëîâèíêè. 12.45 Õ/ô
"ßäðî Çåìë³". 15.15 Õ/ô "Ãîä-
ç³ëëà". 19.00 Õ/ô "Îñòàíí³é
âîëîäàð ñòèõ³é" (16+). 21.00
Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 22.10 Õ/
ô "Õâèëÿ" (16+).  0.15 Õ/ô
"Âîâ÷å ë³ãâèùå" (18+). 2.00 Õ/
ô "Íåéìîâ³ðíèé áëîêáàñòåð"
(16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 19 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 Ðàíîê ïðî Óêðà¿íó. 9.35
Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê".
10.00 Ò/ñ "Êðàñóí³ Åä³ò Óîð-
òîí". 12.05 Ä/ñ "Ï³âäåííà Êî-
ðåÿ ñüîãîäí³". 12.25 Ñóñï³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò. 13.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.25
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 14.05 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü".
15.20 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ.
16.35 Õî÷ó áóòè. 16.55 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?. 17.20 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.55 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.30 Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 20.20
Ïðî ãîëîâíå. 21.30, 2.10 Íî-
âèíè. Ñïîðò. 21.45 Ä/ô
"Îäåñüêà òðàãåä³ÿ: êðèâàâèé
ñë³ä "Ðóññêîé âåñíû". 23.00,
0.00, 1.00 Ï³äñóìêè. 0.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 2.20 Ìóçè÷íå
òóðíå. 3.30 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.
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, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó".
13.45 Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³" .
14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè 6". 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15
"Ðîçñì³øè êîì³êà.  Ä³òè 2".
22.00, 2.00 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 0.00 "Âå÷³ðí³é êè¿â". 5.20
"Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àð-
êòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 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 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.00, 12.25
Ò/ñ "Äóðíà êðîâ" (16+). 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.45 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 22.00
Õ/ô "Áóäèíîê äëÿ äâîõ". 23.50
Õ/ô "Òàºìíèöÿ "×îðíèõ
äðîçä³â". 1.50 "Óêðà¿íà: çàáó-
òà ³ñòîð³ÿ". 4.25 "Æäè ìåíÿ".

ICTV
5.30 Öèâ³ëüíà îáîðîíà. 6.30
Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 9.50 ²íñàé-
äåð. 10.45, 13.20 Õ/ô "Ìèñ-
òåöòâî â³éíè" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü. 13.35,
16.10 Ò/ñ "Êðèì³íîëîã" (16+).
17.45 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³. 21.25 Äèçåëü-øîó.
23.50 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé ÊÎ-
Ïåöü" (16+). 1.45 Ò/ñ "Ëàñ-Âå-
ãàñ" (16+). 3.05 Ñòîï-10

ÑÒÁ
7.50 Õ/ô "Äàìñüêå òàíãî". 9.40
Õ/ô "Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³". 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.30 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 20.00, 22.45
"Õîëîñòÿê - 7". 1.20 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (16+). 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 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30, 3.45 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 16.10 Ò/ñ "Êàï³òàíøà"
5, 6 ñ.. 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìå-
ñòî" 89 ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Êàï³òàíøà" 7, 8 ñ..  23.20
"ñë³äàìè ïîïóë³ñòà". ×àñòèíà
ïåðøà. 0.00 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (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. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.25 Õ/ô "Êðð³ø 3".
12.10, 18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.15 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.25, 3.55
Â³òàëüêà. 16.40 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 20.00 Õ/ô "Ñàì óäîìà 3".
22.00 Õ/ô "Øåô". 23.40 Õ/ô
"Êðóòèé ÷óâàê" (16+). 1.20 Êðà¿-
íà Ó

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé ôàº-
òîí". 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
3.10, 2.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.15, 2.40 Çîíà íî÷³. 5.05, 18.00
Àáçàö. 6.00, 7.50 Kids Time.
6.02 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.55
Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ".
8.00 Ò/ñ "Äðóç³". 9.20, 20.45 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 14.15 Ñåðöÿ
òðüîõ. 16.10, 19.00 Ñóïåð³íòó¿-
ö³ÿ. 22.00 Õ/ô "Âåðòèêàëüíèé
ðóá³æ". 0.15 Õ/ô "Õâèëÿ" (16+)

ÑÓÁÎÒÀ, 20 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?. 10.15 Õî÷ó áóòè. 11.00
Ôîëüê-music. Ä³òè. 11.50 Õ/ô
"Ëþáèé äðóã". 14.00 Êíèãà.ua.
14.30 ×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò.
15.35 ×îëîâ³÷èé êëóá. 16.10,
20.10 Õîêåé. ×åìï³îíàò ñâ³òó
2017 ã. Ï³âô³íàë. 18.45
Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 19.50 Íîâèíè.
22.40 Ìåãàëîò. 22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.00 Ñâ³ò on line. 23.25
Æèòòºëþá. 0.05 Íà ñëóõó.
Ï³äñóìêè. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå.
2.20 Òåëåâèñòàâà "Òðè ³äåàëüí³
ïîäðóææÿ". 5.00 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
10.00, 23.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
11.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
12.25 Äðàìà "Êîõàíà â÷èòåëü-
êà". 16.50 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà 2017".
20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
21.15 Ïðåì`ºðà "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë Òóðö³ÿ 2017". 0.00, 4.35
Äðàìà "Â³òåð, ùî ãîéäàº âå-
ðåñ". 4.10 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðè-
ãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.10 Ì/ô. 6.30 Õ/ô "Òîé ñà-
ìèé Ìþíõãàóçåí". 9.30 "Óêðà¿-
íà âðàæàº". 10.00, 3.20 Äîê.ï-
ðîåêò "Îëåã ßíêîâñüêèé. ß, íà
ñâîþ á³äó,  áåçñìåðòíèé".
11.00, 4.05 Õ/ô "Ì³é ëàñêàâèé
³ í³æíèé çâ³ð". 13.10 Ò/ñ "Äî-
ÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 2". 19.00,
20.30 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³-
âêè 3". 20.00, 2.50 "Ïîäðî-
áèö³". 22.20 "Âåëèêèé áîêñ ç
Âîëîäèìèðîì Êëè÷êî". 1.30 Õ/
ô "Ëîê" (16+)

ICTV
5.20 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 6.50
Äèâèòèñÿ âñ³ì! .  7.50 Áåç
ãàëüì. 8.50 ß çíÿâ!. 9.45 Äè-
çåëü-øîó. Äàéäæåñò. 10.50,
11.50 Â³äïóñòêà çà îáì³íîì.

"Äàíèëî-êíÿçü Ãàëèöüêèé".
2.20 Ñòîï-10. 4.15 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.20 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.00,
18.30 "Çà æèâå!". 11.20 "Ìàñ-
òåðØåô. Ä³òè". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.15
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 13.30, 15.30, 5.20

Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.20, 2.40 Ñüîãîäí³. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
3.20 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 16.10 Ò/ñ
"Êàï³òàíøà" 1, 2 ñ.. 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 87 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.55 Ôóòáîë. Ô³íàë
Êóáêà Óêðà¿íè. "Øàõòàð"- "Äè-
íàìî". 23.40 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïî-
ðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (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. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 11.00
Õ/ô "Êîðîëü Äðîçäîáîðîä".
12.10, 18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.15, 19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.20 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.25 Â³òàëüêà. 16.40 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 22.00 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Õ/ô
"Â³í÷àííÿ ç³ ñìåðòþ". 1.35
Ùîäåííèêè Òåìíîãî. 4.20 Öå
ëþáîâ

«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, 2.45 Çîíà íî÷³ .  4.25,
10.40 Ò/ñ "Òàòóñåâ³  äî÷êè"
(16+). 5.40, 18.00 Àáçàö. 6.39,
7.55 Kids Time. 6.40 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ".  7.00 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ".
8.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00, 19.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
21.00 Êè¿â âäåíü òà âíî÷³ .
22.10 Õ/ô "ßäðî Çåìë³". 0.55
Õ/ô "Íåçâàí³"  (18+).  2.40
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 18 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
4.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15, 8.15
Ñïîðò. 6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30 25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25, 23.25 Íà ñëóõó. 8.50
Ïàñïîðò.Ua. 9.00 Ðàíîê ïðî
Óêðà¿íó. 9.35 Ä/ô "Êðèìñüê³
òàòàðè: "Êðèì - íàø!". 10.40
Ä/ô "×åñíî æèòè ³ ÷åñíî ïî-
ìåðòè. ²ãóìåíÿ Éîñèôà
Â³òåð". 11.40 Ä/ô "Ò³ äåñÿòü
ðîê³â. ªâãåí Ñâåðñòþê". 12.30
Ä/ô "Êðèì. Ñïðîòèâ". 13.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.25 Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.05
Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 15.20 Íàä-
âå÷³ð'ÿ. Äîë³. 16.35 "Åñå ïðî
Êðèì". 17.10, 21.10, 2.20 Õî-
êåé. ×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã.
×âåðòüô³íàë. 19.35 Îáëè÷÷ÿ
â³éíè. 19.55 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ (îðèã³íàë).

12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 14.50 Õ/ô
"Ïîäâ³éíèé ÊÎÏåöü" (16+).
16.45 Õ/ô "Ñåðöå äðàêîíà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "Êîä äà Â³í÷³" (16+).
22.55 Õ/ô "Àíãåëè ³ äåìîíè"
(16+). 1.30 Õ/ô "Äàëåêà êðà¿-
íà". 3.40 Õ/ô "Äàíèëî-êíÿçü
Ãàëèöüêèé"

ÑÒÁ
8.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.40
"Õîëîñòÿê - 7". 13.55 "Ìàñòåð-
Øåô Ä³òè - 2". 19.00 "Óêðà¿íà
ìàº òàëàíò! Ä³òè-2". 21.35,
23.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
22.30 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!
Ä³òè-2". Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ.
23.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.50 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 4.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Âîðîæêà".
13.00 Ò/ñ "Àíäð³éêî" 1, 2 ñ.
(12+). 15.20 Ò/ñ "Àíäð³éêî"
(12+). 17.10 Ò/ñ "Ïðîñòè" 1,
2 ñ. (16+). 19.40 Ò/ñ "Ïðîñòè"
(16+). 22.10 Õ/ô "Âàíüêà".
0.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.30 Ò/
ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (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. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëè-
êè. Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/
ñ "Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ" .
8 .00 Ì óëüòì³ê ñ .  9 .40 Ì/ñ
"Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 10.55 Ì/
ô "²ãîð". 12.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 16.10 Õ/ô "Øåô". 17.50
Õ/ô "Ñàì óäîìà 3". 19.50 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00 Îäíîãî
ðàçó â  Îäåñ³ .  0 .00 Õ/ô
"Â³í÷àííÿ ç³  ñìåðòþ". 1.35
Ùîäåííèêè Òåìíîãî. 4.15 Öå
ëþáîâ

«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, 2.30 Çîíà íî÷³. 5.43, 7.00
Kids Time. 5.45 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.02 Ðåâ³çîð Êðàìíèö³.
9.00 Òàºìíèé àãåíò. 10.15 Òàº-
ìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 12.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 14.00 Õòî
çâåðõó?. 16.00 Ì/ô "Ñóïåð-
ø³ñòêà". 18.00 Õ/ô "Àðìàãå-
äîí" (16+). 21.00 Õ/ô "Íà-
çóñòð³÷ øòîðìó" (16+). 22.50 Õ/
ô "Åï³äåì³ÿ" (16+). 0.45 Õ/ô
"Íåçâàí³" (18+)

ÍÅÄ²Ëß, 21 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25 Æèòòºëþá. 8.10 Ñìàêî-
òà. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45 Òåëåìàãàçèí. 9.00 Âøà-
íóâàííÿ ïàì'ÿò³ æåðòâ ïîë-
³òè÷íèõ ðåïðåñ³é. 9.35 Ä/ô
"Êåíã³ð. Ñîðîê äí³â ñâîáîäè".
11.05 Ä/ô. 11.45 Ìèñòåöüê³
³ñòîð³¿. 12.00 Òåàòðàëüí³ ñå-
çîíè. 12.45 Ä/ô "Ïîâåðí³òü
ìåí³ Øåâ÷åíêà". 13.20 Õ/ô
"Æèâà".  15.20 Ä/ñ "Ñàäîâ³
ñêàðáè". 16.20 Ä/ô "Îñòàííÿ
ïî¿çäêà äîäîìó". 17.10 Õî-
êåé. ×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã.
Ìàò÷ çà 3-òº ì³ñöå. 19.35 Ä/
ô "×åñíî æèòè ³ ÷åñíî ïîìåð-
òè. ²ãóìåíÿ Éîñèôà Â³òåð".
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.00
Íîâèíè. 21.45 Õîêåé. ×åìï³-
îíàò ñâ³òó 2017 ã. Ô³íàë. 23.00
Ñâ³ò on line. 23.25 Òåðèòîð³ÿ
çàêîíó. 23.30 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè.  Ï³äñóìêè.  1 .20 Ä/ô

"Ì³ñöå ïàì"ÿò ³  -  Áèê ³âíÿ" .
2.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÊÀÍÀËÓ
2.00-14.00

 Êàíàë «1+1»
7.00 ÒÑÍ. 8.00 "Ñí³äàíîê.

Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.00 "Íà
íîæàõ". 11.40, 12.45 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ". 13.45,
15.00, 16.05, 17.25 "Ñâ³ò íà-
âàèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ". 18.30
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 19.30,
5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
Ìåëîäðàìà "Íå ìîæó çàáóòè
òåáå". 0.50 "Àðãóìåíò êiíî".
1.45 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.30 Õ/ô "×àñ äëÿ
ðîçäóì³â". 8.00 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ðàé ³
ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 12.00 Ò/
ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Áðàòñüê³ çâ'ÿçêè" (16+). 0.30
Õ/ô "Õðåùåíèé áàòüêî-2" (16+)

 ICTV
5.30 Ôàêòè. 6.00, 3.55 Ò/ñ
"Ñë³ä÷³" (16+). 7.15 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 11.00 Õ/ô "Ñåðöå
äðàêîíà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10 Õ/ô "Êîä äà Â³í÷³" (16+).
16.00 Õ/ô "Àíãåëè ³ äåìîíè"
(16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 20.30 Õ/ô "Ðîá³í Ãóä"
(16+). 23.25 Õ/ô "Ïðàâåäíèê"
(16+). 1.40 Õ/ô "Äàëåêà êðà¿-
íà"

ÑÒÁ
5.50 "Âñå áóäå äîáðå!". 7.45
"Õîëîñòÿê - 7". 8.55 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 9.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.45 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2".  13.45 Õ/ô
"Çíàõàð". 16.10, 23.00 "ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 18.05,
22.00, 0.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.50 "Îäèí çà
âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Àíäð³éêî" (12+).
13.00 Ò/ñ "Ïðîñòè" (16+). 17.10
Ò/ñ "Àíþòèíî ùàñòÿ" 1, 2 ñ..
19.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ "Àíþòèíî
ùàñòÿ". 22.00 Ò/ñ "Âîðîæêà".
1.45 Ò/ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 85,
89 ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè. 6.20
Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå íàøå-
öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³âêà. 7.15
Ì/ô "ßê êîçàêè ó õîêåé ãðàëè".
7.35 Ì/ñ "Êîðîëiâñüêà
àêàäåìiÿ". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.40 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.50 Ì/ô "Ïðèíö ªãèïòó".
12.40 Õ/ô "Ø³ñòü ëåáåä³â".
14.30 Õ/ô "Êàðèáñüêå çîëîòî".
16.20 Õ/ô "Äæåê Ãàíòåð. Â ïî-
øóêàõ ñêàðá³â Óãàð³òà" (16+).
18.20 Õ/ô "Äæåê Ãàíòåð. Ïðî-
êëÿòòÿ ãðîáíèö³ Åõíàòîíà"
(16+). 20.10 Õ/ô "Äæåê Ãàíòåð.
Íåáåñíà ç³ðêà" (16+). 22.00 Õ/
ô "Ïëàñòèê" (16+). 23.50 Õ/ô
"Êðóòèé ÷óâàê" (16+). 1.30 Õ/ô
"Êðð³ø 3". 3.50 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
 3.00 Çîíà íî÷³. 5.29 Kids Time.
5.30 Õ/ô "Çóïèíÿþ÷èé ÷àñ".
7.10 Ì/ô "Ñóïåðø³ñòêà". 9.20
Õ/ô "Ì³é äîìàøí³é äèíîçàâð".
11.20 Õ/ô "Âåðòèêàëüíèé
ðóá³æ". 14.00 Õ/ô "Àðìàãåäîí"
(16+). 16.50 Õ/ô "Íàçóñòð³÷
øòîðìó" (16+). 18.45 Õ/ô "Ãëî-
áàëüíå âòîðãíåííÿ: Áèòâà çà
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+). 21.00 Õ/
ô "Çíàìåííÿ" (16+). 23.15 Õ/ô
"Àôòåðøîê" (18+). 1.05 Õ/ô
"Åï³äåì³ÿ" (16+)
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 17
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

 ПЕКАРІЧОЛОВІКИ
в пекарню

по вул. Верді ,1
Т. 050 5386141

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

ОВЕН (21.03�20.
04). Зайва враз�
ливість і нервозність
можуть з'явитися при�

чиною неприємних ситуацій.
Різко вислювлюватися в при�
сутності начальства  не вар�
то. Це може привести до кон�
фліктної ситуації. Постарай�
теся вписуватися  в регла�
ментований робочий графік.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Прийдеться
попрацювати, але ви
здатні завершити і

вирішити майже всі свої
справи, щоправда, це
відніме у вас масу сил. Тому
раціонально розподілить

час і навантаження.
БЛИЗНЮКИ (22.

05 � 21.06). Настав
час підсумувати те,
що прожите, і

відкрити для себе нову сто�
рінку в житті. Вас очікують
відмінні перспективи і мож�
ливості, важливо їх не упус�
тити.

РАК (22.06�23.07).
Бажано проявляти
більше фантазії, по�
чуття гумору і оптимі�

зму. Намагайтеся скрізь зна�
ходити нестандартні рішен�
ня, це допоможе і вдома, і на
роботі.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Роботи непочатий
край, де є місце і для
творчості, і для реал�

ізації нових і старих ідей. Ре�
зультати будуть залежати
від витрачених сил, натхнен�
ня та сумлінності.

ДІВА (24.08�
23.09). Прийшов час
радіти життю та вміло
використовувати

можливості, що відкрива�
ються. Все переміниться ви�
нятково до кращого.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Якщо ви не
бажаєте стати учас�
ником скандалу се�

редніх розмірів, тримайтеся
подалі від емоційно не�
врівноважених представ�
ників вашого оточення. Гар�
ний період для контактв і зу�
стрічей з друзями.

СКОРПІОН  (24.10�
22.11). Можна
сміливо задумувати
щось грандіозне і не

боятися залишитися без
підтримки. Але не прагніть
постійно перебувати в пер�
ших рядах, часом краще
буде трохи відступити в тінь.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Приємні
знайомства неодмі�
нно допоможуть у
справах. Будьте обе�

режні при прийнятті рішень,
самообман здатний зіграти
з вами злий жарт.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Постарайте�
ся, щоб між вами та
навколишніми не за�

лишилося недомовок і об�
раз, відносини краще з'ясо�
вувати у відкриту. Вам мо�
жуть знадобитися додаткові
фінансові ресурси.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Може поча�
тися стрімкий зліт ак�
тивності та приплив

життєвих сил. Справи на ро�
боті можуть складатися до�
сить успішно, особливо в пи�
таннях кар'єри. Згадайте
про старих друзів, поновлен�
ня цих відносин може вияви�
тися для вас досить корис�
ним.

РИБИ (20.02�20.
03). Постарайтеся
спілкуватися з навко�
лишніми рівно стіль�

ки, скільки необхідно, не по�
трібно витрачати на порож�
ню балаканину занадто ба�
гато часу.

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.

 З  29 квітня по 2 травня у
Мукачеві проходило гранді�
озне дійство – І Міжнародний
конкурс�фестиваль дитячо�
го, юнацького та молодіжно�
го мистецтва «Empire of
talents».

Учасники фестивалю вис�
тупали у декількох номінаці�
ях, серед яких вокал, хореог�
рафія, інструментальна му�
зика, театральне мистецтво,
циркове мистецтво, мажо�
ретки, барабанщиці, мо�
делінг, дизайн одягу, оригі�
нальний жанр.

Оцінювали виступи моло�
дих виконавців професіона�
ли з різних галузей мистецт�
ва: Зінаїда Варі, Борислава
Білоцерківська, Амадор Ло�
пес, Наталя Бучинська, Ти�
мофій Нагорний, Юрій Фаль�
оса, Тарас Шіт, Олег Серафін,
Андрій Князь та Ігор Білик.

Гала�концерт та офіційне
нагородження переможців
проходило у міському парку
«Перемога». Щиро радіємо
за юних вихованців шкіл ес�
тетичного виховання міста
та центру культури і відпо�
чинку «Паланок», які прийня�
ли активну участь та здобули
почесні нагороди:

Мукачівська дитяча школа
мистецтв №2 – І премія у но�
мінації «Вокальне мистецт�
во» Габріела Пашко – учени�

Âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â
Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó

«Empire of talents»
ця 6 класу (викладач Катери�
на Могилевець). Учениця 4
класу Остап’юк Ярина (вик�
ладач Галина Беца) нагород�
жена Дипломом у цій номі�
нації. Гран�прі фестивалю у
театрального колективу «Ро�
синка» (керівник Вероніка
Тищук).

Центр культури та відпо�
чинку «Паланок» – ІІ премія у
номінації «Академічний во�
кал. Хори» – дівочий хор
«Співочі серця» (керівник Ер�
іка Пуга), ІІІ премію у номі�
нації «Стилізована хореогра�
фія» та сертифікат на фото�
сесію здобув хореографіч�
ний колектив «Паланок» (ке�
рівник Еріка Шебела).

Мукачівська дитяча школа
мистецтв №1 ім. Степана
Мартона – у номінації «Ест�
радний вокал» нагороди от�
римали учні класу викладача
Ігоря Білика: І премія – Анас�
тасія Балог (5 вікова катего�
рія), ІІ премія – Дмитро Зий�
бер (3 вікова категорія), ІІ
премія – дует Вікторія Крив�
ляк та Дмитро Зийбер
(змішана вікова категорія),
дипломом за участь у цій но�
мінації нагороджена учениця
Вікторія Кривляк. У номінації
«Академічний вокал» ІІІ пре�
мія у Антона Бушко, викладач
Вероніка Гаснюк (молодша
категорія).

Â Ìóêà÷åâ³ þí³ ë³äåðè
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Вчора в приміщенні сесійної зали

Мукачівської міськради, в рамках
початку проекту Школа лідерства,
відбулася зустріч з прозаїком, філо�
софом, публіцистом Мирославом
Дочинцем.

Він є автором близько двадцяти
книг – «Він і вона», «Краєвид із
жінкою», «Хліб і шоколад», «Руки і
душа», «Лис», «Дорога в небо – до
людей», «Булава і серце», «Місяч�
на роса», «Вічник», «Криничар»,
«Горянин», «Світован», філософсь�
ко�психологічних заповітів кар�
патського мудреця «Многії літа.
Благії літа», що стали українським
народним бестселером.

Його проза перекладалася рос�
ійською, угорською, словацькою,
румунською, польською, французь�
кою, італійською, англійською,
японською мовами.

Це перша  мотиваційна зустріч
Школи лідерства.  Зустріч пройшла
цікаво, інформативно, а головне
натхненно. Найактивніші учасники
на згадку отримали примірники
книжок з автографом автора.

Продається заочним аукціоном картина для гостиної
або спальної кімнати (олія, розмір  125x75 см). Стар
това ціна — 200 доларів.

Звертатися по тел.:  0506850818.
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РОБОТА
Потрібні на роботу

кондитери для робо
ти в новому конди
терському цеху.  Га
рантуємо гідні умови
праці та вискоку за
робітну плату.
Тел. : 050 676 50 08


