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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.

ÏÎÐÎØÅÍÊÎ ÍÀÇÂÀÂ
ÊÍÈÃÓ ÐÎÊÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Óêàçîì ïðåçèäåíòà âèçíà-
÷åí³ êðàù³ óêðà¿íñüê³ êíèãè.

Ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî íàãîðîäèâ ùîð³÷íîþ
ïðåì³ºþ "Óêðà¿íñüêà êíèãà
ðîêó" Ìèðîñëàâà Äî÷èí-
öÿ. Â³äïîâ³äíèé óêàç ðîç-
ì³ùåíèé íà ñàéò³ ïðåçèäåí-
òà.

 Çâàííÿ ëàóðåàòà ïðåì³¿
Äî÷èíöþ ïðèñâî¿ëè çà êíèæêîâ³ âèäàííÿ "Ñèí³é
çîøèò. Àðêóø³ äí³â ñâ³òÿùèõ" ³ "Ëàä". Â³äçíà-
÷åíî òàêîæ âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé êîìá³íàò
"Êàðïàòñüêà âåæà", ÿêèé âèäàâ êíèãè.

НІМЕЦЬКІ конструктори успішно протестували  у
польових  умовах двомісний електромобіль,  який  має
функції  вертикального  злету і посадки.  Максималь�
на  швидкість нового транспортного засобу – 300 км.
в годину.

ІТАЛІЯ має  намір  прийняти на навчання  у своїх
вузах  додаткову кількість  українських студентів. Для
цього  для українців  відкрито  реєстрацію для  участі
у  конкурсі  на отримання гранта на навчання.

ПАМ’ЯТНИК  Богдану  Хмельницькому,  установле�
ний   на центральній площі  Чернігова у 1950 році за
рішенням міськради  розвернуто  на 180 градусів�
спиною до Москви.

МИНУЛОГО року  до України надійшло 5,4 млрд
.доларів, зароблених трудовими мігрантами, яких ми
називаємо "заробітчанами".  Україна посідає  24�е
місце у світі за  рівнем  внеску  грошей заробітчан у
ВВП.

ЗА  ВИСНОВКАМИ соцдосліджень у списку держав
з найбільш  здоровим населенням  виявилися  Італія,
Ісландія, Швейцарія, Сінгапур і Австралія.  Україна  не
увійшла навіть  першу п'ятдесятку.

21 ТРАВНЯ  швейцарці проголосували на рефе�
рендумі за відмову від  атомних  електростанцій. Тим
часом у Китаї розпочато будівництво  першої у світі
плавучої АЕС.

ВЕРХОВНА  Рада  на своєму засіданні 18 травня
відмінила  так  званий "Закон Савченко".

ЗА ПІДСУМКАМИ  декларування доходів киян за
2016 рік їх загальна  сума  складає  понад 15 млрд.
гривень. Наймолодшим багачем  виявився  одно�
річний малюк на  якого його батьки  задекларували
мільйон  гривень.

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ
 ПО ВУЛИЦІ МИРУ

Здається в оренду п�
риміщення під кафе,
офіс, магазин та ін.
Приміщення 60 кв.м.
на 1 поверсі, вхід і
вихід – із двору.

Контактні телефони: 0677717542;
0956317435

Òðèâàº ïåðåäïëàòà íà ãàçåòó
 “Ìóêà÷åâî” íà äðóãå ï³âð³÷÷ÿ

2017 ð³ê.
Шановні наші читачі, ми  раді завжди бути з

вами, сподіваємося  і на  подальшу  взаємність, а
також  на вашу дійову підтримку і допомогу. Вона
полягає передусім – у ПЕРЕДПЛАТІ. Ваша перед�
плата – це реальна допомога  редакції, запорука
стабільного випуску нашої газети. Оформити пе�
редплату "Мукачева" можна з будь�якого наступ�
ного місяця у будь�якому поштовому відділенні,
або безпосередньо у редакції .

 Ì³ñÿ÷íà âàðò³ñòü
ïåðåäïëàòè  – 12 ãðí.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826
З глибокою повагою  редактор газети

В.ДВОРНИЧЕНКО

Ñ²ª ÄÎÁÐÅ, ÐÎÇÓÌÍÅ, Â²×ÍÅ...
Çàâòðà, 2 ÷åðâíÿ, ëèñòîê êàëåíäàðÿ

ïîâ³äîìèòü, ùî öüîãî äíÿ íà íåáåñíî-
ìó îáð³¿ ÿñêðàâî çàñÿÿëà ç³ðíèöÿ äè-
ðåêòîðà Ìóêà÷³âñüêî¿ çàãàëüíî-îñâ³ò-
íüî¿ øêîëè ¹ 1 ¿ì. Î. Ñ. Ïóøê³íà

Ìèêîëè Ìèêîëàéîâè÷à
ÌÎÐÅÊÈ

×åñíî ³ ñêðîìíî ïðîæèò³ äåñÿòêè
ðîê³â ïðè ùîäåíí³é îñâ³òÿíñüê³é ðî-
áîò³, â³ä ÿêî¿ ìàº îñîáèñòå çàäîâîëåííÿ ³ äîáðå ñëîâî â³ä
ïåäêîëåêòèâó, áàòüê³â òà ó÷í³â. Çà ³í³ö³àòèâí³ñòü ³ íàïîëåã-
ëèâ³ñòü ó âïðîâàäæåíí³ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³ííîâàö³éíî¿
ìåòîäèêè îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè ïðî íüîãî ÷åìíî â³äãóêó-
þòüñÿ â ì³ñüêîìó Óïðàâë³íí³ îñâ³òè. Ìàº ïîâàãó â³ä ìó-
êà÷³âö³â, ÿê³ ÷åðãîâèé ðàç îáðàëè éîãî äåïóòàòîì ì³ñüêðà-
äè. Îá³éíÿòèé ³ ïðèí³æåíèé ðîäèííèì òåïëîì ³ çàòèøêîì,
âèõîâàâ ³ âèâ³â ó ëþäè ñâî¿õ ä³òî÷îê...

×îãî ùå ïîòð³áíî ëþäèí³ äëÿ ïîâíîãî ùàñòÿ?! Êð³ïêîãî
çäîðîâ’ÿ, íàä³éíèõ äðóç³â-îäíîäóìö³â ³ Áîæî¿ ï³äòðèìêè.
Îöèõ ëþäñüêèõ áëàã áàæàþòü ñâîºìó äèðåêòîðó Ì.Ì. Ìî-
ðåêîâ³ ïåäàãîã³÷íèé òà ó÷í³âñüêèé êîëåêòèâè, äèðåêòîðñü-
êèé êîðïóñ Ìóêà÷åâà. Äî öèõ ñåðäå÷íî-÷óéíèõ ïðèâ³òàíü
ïðèºäíóþòüñÿ æóðíàë³ñò ²âàí ÊÎÏ×À òà óâåñü êîëåêòèâ ãà-
çåòè «Ìóêà÷åâî». Çàñ³âàéòå îñâ³òÿíñüêó íèâó äîáðèì, ðî-
çóìíèì ³ â³÷íèì çåðíîì!

Шановні колеги, вітаю Вас з проC
фесійним святом – днем працівників
водного господарства!

Вода – це основа людського життя і
один з найцінніших природних ресурсів.
З часом значення води і необхідність її
екологічного захисту різко зростає. Всім
нам треба пам’ятати про те, що ресур�
си води не безмежні, і наше здоров’я і
життя безпосередньо залежать від її
кількості і якості.

Бажаю вам міцного здоров’я, благо�
получчя, родинного затишку та злагоди
в сім’ях, успіхів у почесній і відпові�
дальній справі, наснаги та добробуту!

З повагою, начальник Мукачівського
МУВГ Михайло МИКУЛАНІНЕЦЬ

4 ×ÅÐÂÍß – ÄÅÍÜ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÂÎÄÍÎÃÎ

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ
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Òðè ðîêè òîìó íàø³
ñèíè ³ äîíüêè  íåâïåâ-
íåíî, íåñì³ëèâî ïðèé-
øëè â ÇÎØ ¹ 4. ¯õ
î÷åíÿòà âèïðîì³íþ-
âàëè òàêó íåçãðàáíó
ùèð³ñòü, ÿêà áóâàº ó
ä³òåé, êîëè âðàç çëà-
ìàâñÿ ¿õ äèíàì³÷íèé
ñòåðåîòèï. Ïîãëÿäè
ñèí³õ, êàðèõ, ñ³ðèõ, çå-
ëåíêóâàòèõ î÷åé  ùå
íå â³äàëè çëà, ³ âèïðî-
ì³íþâàëè òåïëî ³ óñì-
³øêè. Í³, ¿ì áóëî íå âå-
ñåëî, ïðîñòî ñòðàøíî.
Âîíè áóëè íåâïåâíåí³
ó ñîá³, ³ íàâ³òü
á³ëîñí³æí³ áàíòè çàï-
ëåòåí³ ó âîëîññ³ íà ãî-
ëîâàõ ä³â÷àòîê,  é íîâ-
³ñ³íüêà ôîðìà õëîï-
÷èê³â, í³ øê³ëüí³ ðàíö³
çà ïëå÷èìà íå ðîáèëè
ïåðøîêëàñíèê³â âïåâ-
íåíèìè ó ñâî¿õ ñèëàõ,
àí³ ñïîê³éíèìè. Âîíè
õâèëþâàëèñÿ. ² òîé òÿ-
ãàð  õâèëþâàííÿ áóëè
íåçäàòí³ çíÿòè ç äèòÿ-
÷èõ äóø í³ ìàòåð³, í³
áàòüêè…

Òà îñü ï³ä³éøëà ïåð-
øà â÷èòåëüêà. Óñì³õíå-
íà, äîáðà. Íàçâàëàñÿ
Ñâ³òëàíîþ Ñòåïàí³â-
íîþ. ² îäðàçó çíàéøëà
ï³äõ³ä äî êîæíîãî ïåð-
øîêëàñíèêà. ̄ õ ñåðäå÷-
êà âðàç çàñïîêî¿ëèñÿ.
Âîíè ç ïåðøîãî äíÿ
íàâ÷àííÿ íàçàâæäè çà-
êîõàëèñÿ ó ñâîþ ïåðøó
â÷èòåëüêó Ñ.Ñ.Êóíåöü.
² âïåâíåí³, ñê³ëüêè á
ó÷èòåë³â, âèêëàäà÷³â

ÏÅÐØÀ  Â×ÈÒÅËÜÊÀ

На площі Кирила і Мефодія в Мукачеві відбулось над�
звичайно веселе свято � “Таланти твої, Мукачево”.

На ньому діти з Мукачівських дошкільних закладі�
в продемонстрували неймовірний талант, а вихователі
показали велику старанність та відданість своїй ро�
боті, адже, очевидно, що вклали у виступи вихованців
багато тепла та любові.

Діти своїми виступами зворушили гостей свята, а
особливо батьків.

Вони танцювали, співали, розповідали вірші.
Опісля всіх виступів вихованці загадали бажання та

відпустили у небо кульки. Опісля виступу кожна дити�
на отримала подарунок.

Òâîð÷èì êîíöåðòîì çâ³òóâàëè
âèõîâàíö³ äèòñàäê³â

В суботу в Мукачеві вперше провели спортивно�
польову гру Mukachevo adventure race.

Загалом позмагатись на велосипедній, пішій,
водній смузі перешкод та стрільбі з пневматичної
гвинтівки зібралось сім команд. Організатори
вдячні за підтримку командам Патрульній поліції
Ужгорода та Мукачева та громадській організації
“Мілітарист”

Спортивно�польова гра «Mukachevo adventure
race»  проходила на території парку «Перемога» та
набережній річки Латориця .

Â Ìóêà÷åâ³ âïåðøå îðãàí³çóâàëè
ñïîðòèâíî-ïîëüîâó ãðó

“Mukachevo adventure race”

ùå áóäå íà øëÿõó íà-
øèõ ä³òåé, íà ïåðøîìó
ì³ñö³ çàâæäè ïðî-
â³äíîþ ç³ðêîþ ñÿÿòèìå
³ì’ÿ Ñâ³òëàíè Ñòåïàí-
³âíè. Áî äëÿ
íàøèõ ñè-
íî÷ê³â, äîíå-
÷îê âîíà íàé-
äîáð³øà, íàé-
ë þ ä ÿ í ³ ø à ,
íàé… Ñëîâîì
– íàéêðàùà.

Óæå ï³ñëÿ
ïåðøèõ óðîê³â
íàø³ ïåðøîê-
ëàñíèêè çàõîï-
ëåíî ðîçïîâ³-
äàëè íàì, áàòü-
êàì, ÿêà ëàñêà-
âà, ðîçóìíà,
äîáðà é ïðè-
â³òíà Ñâ³òëàíà
Ñòåïàí³âíà. ²
íàì ñòàëî çðîçóì³ëî,
ùî íàø³ ä³òè ïîòðàïè-
ëè ï³ä îï³êó äî ñïðàâ-
æíüîãî ïåäàãîã³÷íîãî
ìèòöÿ, âåëèêî¿ ìàéñò-
ðèí³, ÿêà äîäàñòü ¿ì
ñòàðàííîñò³ ïåðåäóñ³ì
ñâîºþ ïîâåä³íêîþ,
ìàòåðèíñüêîþ ëþáî-
â’þ. ² òåïåð ç âèñîòè
ïåðøèõ òðüîõ ñõîäè-
íîê äî àòåñòàòó çð³ëîñò³
â³äì³÷àºìî, ùî íàø³
ä³òè óòâåðäèëèñÿ â
ñâî¿é ëþáîâ³ äî âàñ,
â å ë ü ì è ø à í î â í à
Ñâ³òëàíî Ñòåïàí³âíî.
Áî ó âàø³é îñîá³ íàø³
ñèíî÷êè é äîíå÷êè
ïîáà÷èëè, â³ä÷óëè óñ³ì
ºñòâîì ñâî¿ì ÷óäîâå
ïîºäíàííÿ ïåäàãîãà é

âèõîâàòåëÿ.  Çà ö³ òðè
ðîêè âè  òåðïëÿ÷å
âêëàëè â ãîëîâè íàøèõ
ñèí³â ³ äî÷îê  âèñîê³
³äåàëè ëþäñòâà, ïðè-

ùåïèëè ¿ì ëþáîâ äî
ïðàö³,  òâîð÷îñò³, ïî-
÷óòòÿ êîëåêòèâ³çìó,
ñò³éê³ñòü ³  íàïîëåã-
ëèâ³ñòü ó ïîòÿãó äî
çíàíü. Âè òàê ìàéñòåð-
íî  óì³ºòå óñ³ áîë³ é
êëîïîòè äèòÿ÷îãî çðî-
ñòàííÿ ïåðåïëàâëÿòè
â ñâî¿é ùèð³é äóø³ é
ãàðÿ÷îìó ñåðö³, ÿê
ñïðàâæíÿ ïåäàãîã³÷íà
ìàéñòðèíÿ ó êîæíîìó
þíîìó ñòâîð³íí³  âè
ôîðìóºòå òàê íåîáõ³äí³
â ïîäàëüøîìó æèòò³
íàøèõ ä³òåé ãðàí³ Ëþ-
äèíè ³ Ãðîìàäÿíèíà.

Îñü ÷îìó Âàñ, íàøà
äîðîãà Ñâ³òëàíî Ñòå-
ïàí³âíî, ñâîþ ïåðøó
Â÷èòåëüêó, íàø³ ä³òè

ïàì’ÿòàòèìóòü  íàâ³òü
òîä³, êîëè ïðî ³íøèõ
â÷èòåë³â øêîëè, âèêëà-
äà÷³â âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â çãàäóâà-

òèìóòü ò³ëüêè çð³äêà.
Ìè ùèðî äèâóâàëè-

ñÿ, ÿê íàø³ ä³òè ñïî÷àò-
êó  íåçãðàáíî, íåâì³ëî
âèìàëüîâóâàëè åëå-
ìåíòè ë³òåð, ÿê â÷èëè-
ñÿ âèìîâëÿòè ñêëàäè,
çíàéîìèëèñÿ ç öèôðà-
ìè. À ï³ä ê³íåöü ïåð-
øîãî ï³âð³÷÷ÿ óæå ñà-
ìîñò³éíî ÷èòàëè áóê-
âàð, çàïèñóâàëè ïåðø³
ðå÷åííÿ, ðîçâ’ÿçóâàëè
íàéïðîñò³ø³ çàäà÷³.
Ìè äèâóâàëèñÿ, ÿê áà-
ãàòî âè äîáèëèñÿ çà
òàêèé êîðîòêèé ÷àñ.
Âàø áàãàòèé æèòòºâèé
³ ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä
ñòàâ êðàùèì ïîñ³áíè-
êîì ó âèõîâàíí³ íàøèõ
ñèí³â ³ äîíüîê, àí³æ óñ³

ïåäàãîã³÷í³ êíèæêè ³
æóðíàëüí³ âèð³çêè, ó
ÿê³ ìè òîä³ êðàäüêîìà
çàãëÿäàëè. Áî âè, ïîçà
òðàäèö³éíèìè óðîêà-

ìè ùîäíÿ
âñòèãàëè íà-
â÷àòè íàøèõ
ä³òåé óðîêàì
æèòòÿ: ÿêîñü
íåïîì³òíî óì³-
ëè ãàñèòè äè-
òÿ÷³ êîíôë³êòè,
â÷èëè ïðîáà-
÷àòè îäèí îä-
íîìó äð³áíèö³
é ïðîñòóïêè
ñ å ð é î ç í ³ ø ³ ,
ö³íóâàòè äðóæ-
áó, ïîâàæàòè
ñòàðøèõ, òðó-
äèòèñÿ íàä ñî-
áîþ. ², çâè÷àé-
íî, íàâ÷èëè

óñ³õ ïîëþáèòè ð³äíó
øêîëó, â÷èòåë³â.  Âè
íàâ÷èëè íàøèõ ä³òîê
ëþäÿíîñò³, îïàíîâóâà-
òè íàéïåðø³ àçè òâîð-
÷èõ óñï³õ³â, æèòòºâî¿
ìóäðîñò³ ³ ñâÿòî¿ äëÿ
óñ³õ õðèñòèÿíñüêî¿ ìî-
ðàë³.  Íàø³ ä³òè ðàäóâà-
ëè íàñ ñâî¿ìè ìàëþí-
êàìè, òâîðàìè âèë³ï-
ëåíèìè ç ïëàñòèë³íó,
âèãîòîâëåíèìè ç êîëü-
îðîâîãî ïàïåðó… ² öÿ
ëþáîâ, çàïî÷àòêîâàíà
ï³ä âàøèì íà÷àëîì, çà-
ëèøèòüñÿ ó íàøèõ
ä³òåé íàçàâæäè.

Âè, äîðîãà Ñâ³òëàíî
Ñòåïàí³âíî, íàâ÷èëè
íàøèõ ä³òåé ö³íóâàòè
äðóæáó, ëþáèòè ñâ³é

êëàñ, ÿê äðóãó ñ³ì’þ,
âåëèêó ðîäèíó, äå òåáå
çðîçóì³þòü, ï³äòðèìà-
þòü.  Çà âñ³ìà óñï³õà-
ìè ìè áà÷èìî âàø³
áåçñîíí³ íî÷³, âòîìëåí³
î÷³ ñàìîâ³ääàíîãî ïå-
äàãîãà, ïåðøî¿ â÷è-
òåëüêè, ÿêà ïðîêëàäàº
øèðîêó ñòåæèíó ³ äàº
â³ðó â ìàéáóòíº, ëàã³ä-
íî¿ ³ òåðïëÿ÷î¿ òðóä³â-
íèö³  Ñ.Ñ.Êóíåöü.

Øàíîâíà Ñâ³òëàíî
Ñòåïàí³âíî! Ìè ùàñ-
ëèâ³, ùî íàø³ ñèíè é
äîíüêè ùå ð³ê íàâ÷àòè-
ìóòüñÿ ï³ä âàøèì íà-
÷àëîì. Ïðèéì³òü â³ä
íàñ, áàòüê³â, â³ä íàøèõ
ä³òåé ñëîâà ãëèáîêî¿
âäÿ÷íîñò³ çà òå, ùî âè
ùå ÷óäîâî çóì³ºòå
ï³äíÿòè ñâî¿õ âèõî-
âàíö³â, ³ âîíè îçèð-
íóòü ñâ³ò ðîçóìíèìè
äèòÿ÷èìè î÷èìà. Ïî-
áà÷àòü, ùî ñâ³ò òîé áåç-
ìåæíèé, à ùîá ï³çíà-
òè éîãî, òðåáà áàãàòî,
âñå æèòòÿ, â÷èòèñÿ. Âè
ïðèùåïèëè íàøèì
ä³òÿì ëþáîâ äî íà-
â÷àííÿ, çàêëàëè
ì³öíèé ôóíäàìåíò, íà
ÿêîìó ïðè ñòàðàíí³ é
íàïîëåãëèâîñò³ ìîæíà
çâåñòè âåëè÷íó áóäîâó.
Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ,
âåëèêèõ óñï³õ³â íà ïå-
äàãîã³÷í³é íèâ³, ùàñòÿ
³ Áîæî¿ áëàãîäàò³ â óñü-
îìó.

Ç ãëèáîêîþ âäÿ÷í³-
ñòþ – áàòüêè ó÷í³â

3 «Á» êëàñó ÇÎØ ¹ 4

Â «Ïàëàíêó» ïðîâåäóòü
àðò-ÿðìàðîê äî Ì³æíàðîäíîãî

äíÿ çàõèñòó ä³òåé
З 1 по 4 червня до Між�

народного дня захисту
дітей у Мукачівському істо�
ричному музеї з ініціативи
громадської організації
«ARTvsWAR» («Мистецтво
проти війни») та Мукачі�
вської спілки учасників
АТО «Мукачівщина» прой�
де благодійний арт�ярма�
рок «Вони теж хочуть бути
щасливими».

Організаційний комітет
благодійної арт�виставки

звертається до художників, фотографів, майстрів
народної творчості, поетів, прозаїків та всіх не�
байдужих людей долучитися до проведення доб�
рої справи – презентувати одну�дві власні творчі
роботи (картини, фотографії, вироби з тканини,
деревини, металу, ляльки�мотанки, вишивки,
книги тощо).

Кошти, вилучені на ярмарку будуть передані в
Мукачівський будинок�інтернат, дітям з особли�
вими потребами (м. Мукачево, вул. Івана Фран�
ка, 53).

Списки учасників арт�ярмарку будуть опри�
люднені додатково, напередодні 1 червня.

Контактний телефон: 0509577099.
Не залишаймося осторонь, подаруймо дітям

трохи щастя!
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Сьогодні, 26 травня, у
Мукачівській спеціалізо�
ваній школі І�ІІІ ст. №4, за
участі рідних та близь�
ких, бойових побра�
тимів, учнів та педагогі�
чного колективу, керів�
ництва міста та духовен�
ства, відбулося урочис�
те відкриття та освячен�
ня меморіальної дошки
Роберту Кісу та Віль�
гельму Штолцелю, які
загинули захищаючи
свободу та територіаль�
ну цілісність України.

Директор СШ І�ІІІ ст.
№4 Віталій Якимчук, за�
ступник міськго голови
Мукачева, керуючий
справами Олександр Га�
лай, депутат Закар�

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÂÑÒÀÍÎÂÈËÈ
ÌÅÌÎÐ²ÀËÜÍÓ ÄÎØÊÓ ÃÅÐÎßÌ

патської обласної ради
Золтан Ленд’єл, підпол�
ковник Сергій Соко�
ловський, висловили
теплі слова вдячності на
адресу батьків Роберта
Кіса та Вільгельма Штол�
целя, які виховали синів�
патріотів, вірних захис�
ників Вітчизни, якими
пишається школа та
місто, бойові побрати�
ми.

З хвилюванням слуха�
ли присутні розповіді
про Роберта та Віль�
гельма, з якими висту�
пили найрідніші для них
люди – дружина Робер�
та Кіса Андріана Кіс та
мати Вільгельма, Ната�
лія Штолцель.

Сумні пісні та вірші у
виконанні учнів школи
додавали урочистого
смутку до події,  яка
відбувалася цього дня у
місті над Латорицею,
спонукаючи кожного із
присутніх задуматися

над подвигом молодих
мукачівців, які у розквіті
сил пішли із життя на
війні, яку нав’язав нашо�
му народу підступний
та кровожерливий во�
рог.

Героям Слава!

Ó ì³ñò³ â³äêðèþòü âîñüìèé
äèòáóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó

В місті буде створено ще один дитячий будинок
сімейного типу. Його відкриють по вулиці Богдана
Хмельницького. І що символічно – 1 червня, в Міжна�
родний день захисту дітей, � повідомляє перший зас�
тупник Мукачівського міського голови Ростислав
Федів.  Одна з родин, яка виховує своїх трьох дітей –
сім’я Бакша вирішила взяти на виховання п’ятьох, які
не мають батьків. Батьки вже пройшли спеціальне на�
вчання. В родину на виховання вони візьмуть трьох
дівчаток (2005,2007,2011 років народження) та двох
хлопчиків (2005 та 2007 років народження).

Розпорядженням міського голови Андрія Балоги для
придбання меблів та побутової техніки для закладу
виділено 96 тис. гривень.

Це восьмий будинок сімейного типу, який буде ство�
рено в місті. Наразі  в таких закладах виховується 55
дітей.

Управління праці та соціального
захисту населення виконкому Му�
качівської міської ради має намір у
п’ятницю, 2 червня, у тестовому
режимі провести соціальний ярма�
рок. Його ідея полягає в тому, щоб
мукачівці мали можливість поділи�
тися з нужденними речами. Будь�
хто може принести непотрібні для
нього речі, взуття, іграшки чи техн�
іку. І кожен, хто через матеріальну

Ó ì³ñò³ ïðîâåäóòü ñîö³àëüíèé ÿðìàðîê
скруту не має змоги придбати щось
необхідне в магазинах, зможе прий�
ти до нас та просто взяти, якщо,
звісно, цю річ хтось принесе на яр�
марок.

Сам захід буде проходити впро�
довж дня на подвір’ї управління по
вулиці Валенберга, з 10.00 до 17.00
години. Всі, хто мають намір
звільнити свою оселю від зайвих для
нього речей може вже їх приносити

до управління (приймальня керівни�
ка). Велике прохання приносити
речі чисті та охайні, які не потребу�
ють ремонту. Бажаючі вільно взяти
на ярмарку речі, повинні також по�
передньо зареєструватися, щоб
після перевірки матеріального ста�
ну отримати талон на вільний вибір
речей.

Контактні телефони –
54290, 0503666050.

Її створення ініціював
міський голова Андрій
Балога. Учасниками про�
екту стали учні 8�10
класів шкіл  Мукачева,
лідери шкільного само�
врядування, старости
класів та активна
шкільна молодь. Це три�
місячна навчальна про�
грама, метою якої є тво�
рити команду молодих
лідерів, через навчання,
розвиток лідерських на�
виків, семінари, дискусії
та спільну діяльність.

Діти  отримують нові
знання під час семінарів,
конференцій, майстер�
класів, що організовують�
ся Школою лідерства, ре�
алізовують власні ідеї,
розвивають свої навички,
пробують себе в ролі тре�
нерів у тренінгових про�
грамах.

Під час сьогоднішньої
мотиваційної зустрічі
міський голова озвучив
молоді ряд проектів, які
цьогоріч для них будуть
реалізовані в Мукачеві.

Àíäð³é Áàëîãà çóñòð³âñÿ
ç ó÷àñíèêàìè Øêîëè ë³äåðñòâà

Так, заплановано відкрит�
тя оновленого Будинку
школяра, працюють над
створенням Молодіжного
центру. Для школярів
міста запровадять бага�
тофункціональну учнівсь�
ку картку, яка стане і про�
їзним квитком у гро�
мадському транспорті,
міститиме функції елект�
ронного щоденника та
стане допуском у на�
вчальні заклади. Цього
літа, як і минулого кращі
школярі міста матимуть
змогу проходити стажу�
вання в структурних під�
розділах міськвиконкому.

Зустріч пройшла в фор�
маті діалогу.

Вже в середині червня
учасники Школи лідер�
ства відвідуватимуть Вер�
ховну Раду України та
візьмуть участь у семінарі
в міністерстві молоді та
спорту.

Загалом проект буде
діяти до початку нового
навчального року.

О. ДАНЧЕНКО

Про це повідомив міський голова Андрій Балога, який
оглянув нові автобуси марки «ISUZU», що сьогодні були
доставлені в Мукачево.

«Це перші автобуси громадського транспорту Мукачева,
і вони вже доставлені у наше місто. Сьогодні разом з коле�
гами оглянули їх, оцінили на власні очі всі переваги, а це не
тільки новизна, а комфортабельність, просторість, панду�
си для людей з особливими потребами, зручна система
для спілкування водія з пасажирами та сповіщення інфор�
мації, цифровий екран та камери відео�нагляду, система
електронного квитка, кондиціонер та інше, �зазначає
міський голова на своїй сторінці
в мережі фейсбук».

«Якщо усе піде за планом, то
вже з серпня мукачівці та гості
міста зможуть відчути усі ці пе�
реваги громадського транс�
порту.

До того часу ми маємо ще
оформити відповідні сертиф�
ікати,ліцензії ітд., на переве�
зення та налагодити і повноц�
інно запустити роботу нового
КП “Громадський Транспорт
Мукачева”, – констатує Андрій
Балога.

У рамках святкування
Днів міста Мукачева та з
нагоди 500�річчя Рефор�
мації, мукачівці мали гар�
ну нагоду відвідати фес�
тиваль духовної музики.

У концерті прозвучали
твори відомих класичних
композиторів та твори
композиторів періоду Ре�
формації у виконанні про�
відних хорових та музич�
них колективів, індивіду�
альних виконавців міста –
Мукачівського хору хлоп�
чиків та юнаків (керівник –
заслужений діяч мистецтв
України Володимир Во�
лонтир), струнного орке�
стру (керівник Сергій До�
бош), молодіжного хору
Мукачева (керівник Ярос�

Ôåñòèâàëü äóõîâíî¿ ìóçèêè
ç íàãîäè 500-ð³÷÷ÿ Ðåôîðìàö³¿

лав Біличко), вокально�
інструментального ан�
самблю, тріо До.М.А.,
Євгенія Мусійця, Олек�
сандри Макарової та ін.

Зважаючи на те, що за�
початкований цьогоріч
фестиваль духовної му�
зики був присвячений
500�річчю Реформації,
перед присутніми з бла�
гословенним словом ви�
ступили представники
всіх найбільших конфесій
нашого міста, які входять
до Духовної ради Мукаче�
ва.

З промовою виступив
завідувач кафедри бого�
слов’я Української єван�
гельської теологічної се�
мінарії Федір Райчинець.

Ç ñåðïíÿ â Ìóêà÷åâ³
êóðñóâàòèìóòü íîâ³ àâòîáóñè
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ловський, висловили
теплі слова вдячності на
адресу батьків Роберта
Кіса та Вільгельма Штол�
целя, які виховали синів�
патріотів, вірних захис�
ників Вітчизни, якими
пишається школа та
місто, бойові побрати�
ми.

З хвилюванням слуха�
ли присутні розповіді
про Роберта та Віль�
гельма, з якими висту�
пили найрідніші для них
люди – дружина Робер�
та Кіса Андріана Кіс та
мати Вільгельма, Ната�
лія Штолцель.

Сумні пісні та вірші у
виконанні учнів школи
додавали урочистого
смутку до події,  яка
відбувалася цього дня у
місті над Латорицею,
спонукаючи кожного із
присутніх задуматися

над подвигом молодих
мукачівців, які у розквіті
сил пішли із життя на
війні, яку нав’язав нашо�
му народу підступний
та кровожерливий во�
рог.

Героям Слава!

Ó ì³ñò³ â³äêðèþòü âîñüìèé
äèòáóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó

В місті буде створено ще один дитячий будинок
сімейного типу. Його відкриють по вулиці Богдана
Хмельницького. І що символічно – 1 червня, в Міжна�
родний день захисту дітей, � повідомляє перший зас�
тупник Мукачівського міського голови Ростислав
Федів.  Одна з родин, яка виховує своїх трьох дітей –
сім’я Бакша вирішила взяти на виховання п’ятьох, які
не мають батьків. Батьки вже пройшли спеціальне на�
вчання. В родину на виховання вони візьмуть трьох
дівчаток (2005,2007,2011 років народження) та двох
хлопчиків (2005 та 2007 років народження).

Розпорядженням міського голови Андрія Балоги для
придбання меблів та побутової техніки для закладу
виділено 96 тис. гривень.

Це восьмий будинок сімейного типу, який буде ство�
рено в місті. Наразі  в таких закладах виховується 55
дітей.

Управління праці та соціального
захисту населення виконкому Му�
качівської міської ради має намір у
п’ятницю, 2 червня, у тестовому
режимі провести соціальний ярма�
рок. Його ідея полягає в тому, щоб
мукачівці мали можливість поділи�
тися з нужденними речами. Будь�
хто може принести непотрібні для
нього речі, взуття, іграшки чи техн�
іку. І кожен, хто через матеріальну

Ó ì³ñò³ ïðîâåäóòü ñîö³àëüíèé ÿðìàðîê
скруту не має змоги придбати щось
необхідне в магазинах, зможе прий�
ти до нас та просто взяти, якщо,
звісно, цю річ хтось принесе на яр�
марок.

Сам захід буде проходити впро�
довж дня на подвір’ї управління по
вулиці Валенберга, з 10.00 до 17.00
години. Всі, хто мають намір
звільнити свою оселю від зайвих для
нього речей може вже їх приносити

до управління (приймальня керівни�
ка). Велике прохання приносити
речі чисті та охайні, які не потребу�
ють ремонту. Бажаючі вільно взяти
на ярмарку речі, повинні також по�
передньо зареєструватися, щоб
після перевірки матеріального ста�
ну отримати талон на вільний вибір
речей.

Контактні телефони –
54290, 0503666050.

Її створення ініціював
міський голова Андрій
Балога. Учасниками про�
екту стали учні 8�10
класів шкіл  Мукачева,
лідери шкільного само�
врядування, старости
класів та активна
шкільна молодь. Це три�
місячна навчальна про�
грама, метою якої є тво�
рити команду молодих
лідерів, через навчання,
розвиток лідерських на�
виків, семінари, дискусії
та спільну діяльність.

Діти  отримують нові
знання під час семінарів,
конференцій, майстер�
класів, що організовують�
ся Школою лідерства, ре�
алізовують власні ідеї,
розвивають свої навички,
пробують себе в ролі тре�
нерів у тренінгових про�
грамах.

Під час сьогоднішньої
мотиваційної зустрічі
міський голова озвучив
молоді ряд проектів, які
цьогоріч для них будуть
реалізовані в Мукачеві.

Àíäð³é Áàëîãà çóñòð³âñÿ
ç ó÷àñíèêàìè Øêîëè ë³äåðñòâà

Так, заплановано відкрит�
тя оновленого Будинку
школяра, працюють над
створенням Молодіжного
центру. Для школярів
міста запровадять бага�
тофункціональну учнівсь�
ку картку, яка стане і про�
їзним квитком у гро�
мадському транспорті,
міститиме функції елект�
ронного щоденника та
стане допуском у на�
вчальні заклади. Цього
літа, як і минулого кращі
школярі міста матимуть
змогу проходити стажу�
вання в структурних під�
розділах міськвиконкому.

Зустріч пройшла в фор�
маті діалогу.

Вже в середині червня
учасники Школи лідер�
ства відвідуватимуть Вер�
ховну Раду України та
візьмуть участь у семінарі
в міністерстві молоді та
спорту.

Загалом проект буде
діяти до початку нового
навчального року.

О. ДАНЧЕНКО

Про це повідомив міський голова Андрій Балога, який
оглянув нові автобуси марки «ISUZU», що сьогодні були
доставлені в Мукачево.

«Це перші автобуси громадського транспорту Мукачева,
і вони вже доставлені у наше місто. Сьогодні разом з коле�
гами оглянули їх, оцінили на власні очі всі переваги, а це не
тільки новизна, а комфортабельність, просторість, панду�
си для людей з особливими потребами, зручна система
для спілкування водія з пасажирами та сповіщення інфор�
мації, цифровий екран та камери відео�нагляду, система
електронного квитка, кондиціонер та інше, �зазначає
міський голова на своїй сторінці
в мережі фейсбук».

«Якщо усе піде за планом, то
вже з серпня мукачівці та гості
міста зможуть відчути усі ці пе�
реваги громадського транс�
порту.

До того часу ми маємо ще
оформити відповідні сертиф�
ікати,ліцензії ітд., на переве�
зення та налагодити і повноц�
інно запустити роботу нового
КП “Громадський Транспорт
Мукачева”, – констатує Андрій
Балога.

У рамках святкування
Днів міста Мукачева та з
нагоди 500�річчя Рефор�
мації, мукачівці мали гар�
ну нагоду відвідати фес�
тиваль духовної музики.

У концерті прозвучали
твори відомих класичних
композиторів та твори
композиторів періоду Ре�
формації у виконанні про�
відних хорових та музич�
них колективів, індивіду�
альних виконавців міста –
Мукачівського хору хлоп�
чиків та юнаків (керівник –
заслужений діяч мистецтв
України Володимир Во�
лонтир), струнного орке�
стру (керівник Сергій До�
бош), молодіжного хору
Мукачева (керівник Ярос�

Ôåñòèâàëü äóõîâíî¿ ìóçèêè
ç íàãîäè 500-ð³÷÷ÿ Ðåôîðìàö³¿

лав Біличко), вокально�
інструментального ан�
самблю, тріо До.М.А.,
Євгенія Мусійця, Олек�
сандри Макарової та ін.

Зважаючи на те, що за�
початкований цьогоріч
фестиваль духовної му�
зики був присвячений
500�річчю Реформації,
перед присутніми з бла�
гословенним словом ви�
ступили представники
всіх найбільших конфесій
нашого міста, які входять
до Духовної ради Мукаче�
ва.

З промовою виступив
завідувач кафедри бого�
слов’я Української єван�
гельської теологічної се�
мінарії Федір Райчинець.

Ç ñåðïíÿ â Ìóêà÷åâ³
êóðñóâàòèìóòü íîâ³ àâòîáóñè
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ÂÄÈÕÀª Â ÊÀÌ²ÍÜ ÄÓØÓ ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ! Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Çàâòðà â³äçíà÷àº ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ íà-

ðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè, Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿ-
íèí ì³ñòà Ìóêà÷åâà

²âàí  Âàñèëüîâè÷  ÁÐÎÂÄ².
Â³í ìèòåöü ùàñëèâî¿ òâîð÷î¿ âäà÷³. Ó éîãî òâî-

ðàõ ç êàìåíþ, áðîíçè, çàìîðñüêîãî íàäì³öíîãî
÷åðâîíîãî äåðåâà  çîñåðåäæåí³ ë³ðè÷íà åìîö³î-
íàëüí³ñòü ïîºäíàí³ ç ìîíóìåíòàëüíîþ ÿñí³ñòþ ³
âèñîêèì ãðîìàäÿíñüêèì ïî÷óòòÿì. Çà êîæíèì

òâîðîì,  âèñ³÷åíèì ìàéñòðîì,  ñòî¿òü ã³ãàíòñüêà íàïîëåãëèâà ïðàöÿ,
ïîñòàº éîãî íåëåãêèé æèòòºâèé äîñâ³ä.

Â³òàþ÷è ²âàíà Âàñèëüîâè÷à ç þâ³ëåºì äðóç³, êîëåãè áàæàþòü éîìó
ì³öíîãî êàðïàòñüêîãî çäîðîâ'ÿ, ìîëîäå÷îãî çàïàëó, ì³öíîñò³ äóõó ³
òâîð÷î¿ íàñíàãè äëÿ çä³éñíåííÿ âñüîãî çàäóìàíîãî. Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñ-
íèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà áàæàºìî ³ìåíèííèêó âåëèêîãî îñîáèñòîãî
ùàñòÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó, íåâ'ÿíó÷î¿ áàäüîðîñò³ äóõó ³ æèòòºâî¿ íà-
ñíàãè, îïòèì³çìó ³ Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà. Íå-
õàé  Âàø óí³êàëüíèé òâîð÷èé äàð Ãîñïîäí³é, ñêóëüïòîðà ³ õóäîæíèêà,
²âàíå Âàñèëüîâè÷ó,   ùå áàãàòî-áàãàòî ðîê³â ñëóæèòü ëþäÿì.

Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –  ªâãåí ÔÅÄ²Â,
ãîëîâà ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

 Ó ïåðø³ äí³ ë³òà
ùå çîâñ³ì ìîëîäèé
þâ³ëåéíèé Äåíü íà-
ðîäæåííÿ çàâ³òàâ äî
êðàñèâî¿, òàëàíîâè-
òî¿, ðîçóìíî¿, í³æíî¿
ñåðöåì ³ äóæå ïðà-
öüîâèòî¿ òåõíîëîãà
ï³äïðèºìñòâà

Êàòåðèíè  Éîñèï³âíè
ÇÂÀÐÈ×.

Íåõàé áëàãîñëîâåííèìè Ãîñïîäîì
áóäóòü óñ³ Âàø³ øëÿõè-äîðîãè. Íåõàé
Âàñ çàâæäè ñóïðîâîäæóþòü óñï³õè,
ðàäóþòü íîâ³ ñïðàâè, ³ îêðèëþº
âèçíàííÿ. Ì³öíîãî Âàì çäîðî-
â'ÿ, ùàñòÿ, ñâ³òëî¿ ðàäîñò³,
áëàãîïîëó÷÷ÿ íà äîâã³,
ìèðí³, äîáð³ ðîêè. Íåõàé
ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü äîäàº
Âàì ñèë ³ ñíàãè, îïòèì³ç-
ìó òà òâîð÷îãî íàòõíåííÿ!

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

×óäîâó, ìóäðó, êðà-
ñèâó, ðîáîòÿùó ³ äóæå
òîâàðèñüêó æ³íêó ³ç
âåëèêèì ïî÷óòòÿì
îáîâ'ÿçêó ³ ãîòîâí³ñòþ
ïðèéòè íà äîïîìîãó
Â³ðó Ôåäîð³âíó

ÃÅÂÖ²
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ³ç þâ³ëåéíèì
Äíåì íàðîäæåííÿ. Â³ä óñ³º¿ äóø³ áà-
æàºìî äîðîã³é íàø³é þâ³ëÿðö³ çäîðî-
â'ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîâãîë³òòÿ.
Íåõàé çà øëÿõåòíó, áëàãîðîäíó äóøó,
íàòõíåííó ïðàöþ Ãîñïîäü
âèíàãîðîäèòü Âàñ íåçãàñ-
íèì íàòõíåííÿì, çàñëó-
æåíèìè óñï³õàìè, îï-
òèì³çìîì, çëàãîäîþ
òà  äîñòàòêàìè â ðî-
äèí³.

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

У книжці Михайла Яковича
Шушкевича  «Стежини і дороги
долі» вміщено   ряд портретних
знімків.   Очевидно це не випад"
ково. Бо кожне наступне фото,
окрім натяку на вік та на кар’є"
рне просування, демонструє
рівень досягненої духовності та
міру самоутвердження. Порт"
рети – як епізоди його долі.  Для
прикладу, якщо  погляд Шушке"
вича"солдата обережний і на"
сторожений невідомістю, то об"
личчя тридцятирічного старшо"
го лейтенанта, слухача військо"
вої Академії тилу і транспорту "
просвітлене гідністю, знання"
ми. Михайло Шушкевич – капі"
тан: на знімку він стурбований
тягарем відповідальності, але
вдаваною суворістю вже на"
вчився маскувати сумніви, ва"
гання і нерішучість. Сорокаріч"
ний підполковник, головний
інженер дислокованої в Мука"
чеві 60"1   бригади з будівницт"
ва доріг  –   позує фотографові
зі спокійним, упевненим вира"
зом обличчя; погляд Михайла
Яковича випромінює  внутріш"
ню твердість.   Вже тоді підпол"
ковнику личили би рядки з його
ж вірша «Поет і вчитель», який
він напише аж через двадцять
років – як присвяту другові, по"
ету, педагогові Левкові Волов"
цю:

На вигляд недоступний,
строгий,

А в дійсності –
щедрот взірець...

 ...Усе спізнав по самі вінця
Та не спіткнувся, не упав...

Є у книжці  портрет Михайла
Яковича у званні полковника,
начальника військового відділу
при міністерстві будівництва
підприємств нафтової і газової
промисловості у місті Тюмень
(1981 "1991 рр.)  Світлину годи"
лося б підписати однією фра"
зою: він усе подолав.

Згодом Михайла Шушкевича
зігрівала гордість за побудовані
під його керівництвом дороги.
А  прокладено, вимощено їх
було багато – на Придеснян"
щині, на болотах Тюмені, у го"
рах Карпатах. Надто складно
було прокладати шляхопровід
на ділянці Уклинського перева"
лу. Як результат, Михайло Яко"
вич був нагороджений ордена"

Â²Í  ÓÑÅ  ÏÎÄÎËÀÂ
ми «За службу Родине в Воору"
женньїх силах» ІІІ ступеня,
«Знак Почета»   й 17"ма меда"
лями. До того ж,  полковник у
відставці  виніс  багато вражень,
хвилюючих спогадів, навчився
шанувати думки і почуття інших
людей.   Недаремно батьки з
дитинства нагадували синові,
мовляв, найбільш  визнаним у
світі талантом є любов до лю"
дей. Всі інші здібності мало чого
варті  без уміння розуміти ближ"
нього, співчувати йому. Згодом
автор Михайло Шушкевич   у
вірші   «Срібна земля» так про"
пагує батьківську науку:

Та попри золото, срібло і руди
У ріднім, милім диво�краї
Безцінний скарб – це люди!

Люди,
Що працею край величають.

Розкрилюється  поетичний
талант Михайла Шушкевича,
відколи звільнився від муштри,
дотримання  субординації та
гнітючої ієрархії. Натомість він
сповідує красу природи і силу
добра. Й тут, як той паросток,
що шукає виходу назовні; як
вода, котра будь"що проб’ється
на поверхню – так у серці й дум"
ках Михайла Шушкевича заявив
про себе поет.

Але він у мирний час був офі"
цером радянської армії. Й на
різних етапах кар’єрного зрос"
тання одним із його  завдань
було виховати солдата в дусі
ідей соціалістичного суспіль"
ства, демократії і братства на"
родів, підготувати будівника
комунізму. Очевидно завдяки
середовищу, де минало дитин"
ство, а потім і під впливом об"
ставин, за яких мужнів Михай"
ло Якович, – в його особі наше
місто одержало  доброзичли"
вого керівника літоб’єднання
«Рідне слово». Упродовж оди"
надцяти років його дбайливого
опікунства ціла плеяда поетів і
прозаїків та гумористів  набу"
ла тут окриленості творчістю.
Та й  сам Михайло Шушкевич –
теж писав і видавав книжки.
Вчитуючись у його ранні вірші,
легко збагнути почуття, що
хвилюють душу і тривожать
думки поета. Але дисципліно"
ваний офіцер у відставці воліє
тримати на припоні емоції,
пам’ятаючи про встановлені

межі для спогадів, що їх виніс з
минулого. Можливо, через це
не всі    ранні твори Михайла
Яковича переконливі, за"
пальні. Не  кожен вірш пропо"
нує сміливу пропозицію та
впевненість у наслідках. І, що
найпримітніше –  читач не
одержує конкретних відповідей
на запитання: яким шляхом іти
та як досягти мети?

Торкається Михайло Шушке"
вич актуальної і тривожної теми
у творі «Щедрий ліс» (2001рік).
Тут він  безпорадно зізнається,
мовляв, не знає як боротися з
проблемою. Крім того, вдаєть"
ся  до стандартних образів і
висловлювань. Цей твір слабо
картає могутніх зловмисників.
Натомість доречніше було би
відтворити страждання і муки
природи, волати до совісті
людців"лиходіїв, персонально їх
викриваючи. Тоді, імовірно, до
автора приєднається народ –
сила, якій важко протистояти.
Бо ненависні, не лише поетові,
винищувачі природних багатств
були і є: вони навіть не змінили
методів своїх злодіянь, хіба що
одяг і транспорт у них тепер
інший – розкішніший. Схоже, в
ранніх творах Михайла Шушке"
вича  даремно шукати ініціатив"
ного правдолюбця чи натхнен"
ного філософа. Здебільшого він
творив як поміркований опові"
дач та смиренно налаштований
лірик.

І вже значно виразніше зву"
чать мотиви боротьби за збере"
ження довкілля у   творі «Не"
рівний бій».

Нерівний бій! Нерівні сили!
В атаці загребущі руки.
Ревуть і виють бензопили,
Смереки падають і буки.

Написане  тут привертає ува"
гу до проблеми, спонукає до ос"
мислення лиха. Очевидно, що
Михайло Якович наважився
вкласти у рядки весь біль, що
на той час переповнив його сер"
це.

Згодом Михайло Шушкевич
сміливо  і впевнено заявляє про
роль поета у суспільстві. Взяти
хоча б рядки з його вірша «Якщо
ти поет»:

Якщо ти поет – дорожи своїм
словом, Вкладай в нього душу і
серця вогонь, Добірне зерно
відділяй від полови...

Та все ж, як людині м’якої
вдачі, Михайлові Яковичу найк"
раще вдаються вірші про  красу
Карпат, ніжність душі й потребу
сердечної любові. Уміє він
лірично відтворити   особисте
сприйняття барв, звуків, рухів
навколишнього світу. Його вірші
сповнені глибокої шани, захоп"
лення, відданості та чарівних
сподівань, – коли пише про
рідних матір, батька, дружину
та дітей. Імовірно зворушать
читача твори Михайла Шушке"
вича про любов до рідного краю,
про витівки погоди у різні   пори
року. Іноді здається, що у мить
написання вірша – куточок при"
роди « позував» саме для Ми"
хайла Яковича.   Стигла лірика
місцями пропонується у розді"
лах «Цілющі джерела» та «Сад
цвіте», що увійшли до  збірки
«Жнивове поле», а також у
розділі «Природи вічний плин»
– зі збірки «Стежини і дороги
долі». Тут письменник щирий,
відвертий, глибоко занурений у
власні переживання, окриле"
ний позитивними враженнями –
все це дозволяє йому написа"
ти твори з ефектом присутності
у них самого автора. Для при"
кладу, рядки з вірша «Наперекір
стихії»:

А я пливу у гавань світлу,
Туди, де обрій пломеніє,
Де сонце лагідне й привітне
Дарує радість і надії.

Цікаво трактує  Михайло
Шушкевич історичні події, нама"
гаючись оцінити діяння    велич"
них постатей з минулого.   До"
помагає йому вроджена допит"
ливість і потяг до тлумачення
архівних документів.   Мотива"
ція до активного життя про"
слідковується у творах «Воло"
дар» – про князя Федора Коря"
товича», а також «Володарка»
–  про Ілону Зріні, яка тривалий
час володіла Мукачівським
замком.

Утім, кожна людина колись
починає вдивлятися у відпуще"
ний для неї час, сподіваючись,
що Всевишній подарує його як"
найбільше. Адже скільки ще не"
довиконаного! А належить
встигнути скрізь і всюди. Чи не
внаслідок подібних причин
Михайло Якович відмовився від
керівництва літературним об"
’єднанням «Рідне слово»?
Бажає з повною віддачею взя"
тися за першочергове? Адже
завчасно підготував достойну
наступницю –  Тетяну Стефані"
вну Рибар, члена НСПУ. Разом
зі світлої пам’яті Василем Ва"
сильовичем Пагирею упорядку"
вав і перевидав друге видання
збірки «Мукачево. Ліричний
портрет» – у книжці надрукова"
но вірші 40 мукачівських поетів.
Подбав Михайло Шушкевич і
про вихід книжки «Первоцвіт»:
до збірки увійшли заздалегідь
відібрані перші твори школярів
міста Мукачева. А вже після
цього  занурився у власну
творчість. Хай там як,  а відтоді
поезії Михайла Яковича –
змістовніші й привабливіші. Що
ж,  засобом боротьби за власні
принципи і переконання пол"
ковник у відставці  обрав слово.
Глибоко усвідомлюючи, що сло"
во письменника впливове й
дієве, якщо воно сміливе, доб"
розичливе і щире.  А коли це не"
обхідно, то слово поета має
бути закличним і гострим, аби
потрапляти в ціль. Варто спод"
іватися, що так воно і буде, бо
Михайло Шушкевич – поет, який
поступово і чарівно удоскона"
люється. Тож у царині твор"
чості, переконана, він усе здо"
буде.

Маргарита МЕДЕНЦІ.
член Національної спілки

журналістів України.
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Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
5 (134)  1 ÷åðâíÿ 2017 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).
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Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Äëÿ êîæíîãî ç íàñ äåíü
íàøîãî íàðîäæåííÿ º çíà-
êîâîþ ïîä³ºþ, â³ä ÿêî¿
ìè áàãàòî ÷îãî î÷³êóºìî.
Ðàäîñò³, ñï³ëêóâàííÿ ç
áëèçüêèìè òà äîðîãèìè
íàì ëþäüìè, àíàë³çó ìè-
íóëîãî òà íåîäì³ííî –
ïðîõàííÿ äëÿ áëàãîñëî-
âåííèõ òðóä³â ³ óñï³õ³â íà
ìàéáóòíº!

Òàê îò Ñâÿòî Ïðåñâÿòî¿
Òð³éö³ – öå Äåíü íàðîä-
æåííÿ íàøî¿ Öåðêâè! ×å-
ðåç Îòöÿ, Ñèíà ³ Ñâÿòîãî
Äóõà çä³éñíèâñÿ íå ò³ëüêè
òâîð÷èé çàäóì ñâ³òó, à é
ä³ÿëüíà ïîì³÷ âñ³ì íàì.
Ìè âñ³ â³ðíèêè íå ò³ëüêè çàïðîøåí³ äî ö³º¿
ä³¿ ³ íà öå Ñâÿòî òóò ³ â ìàéáóòò³. Ñüîãîäí³
Äåíü íàðîäæåííÿ Òî¿, ÷è¿ìè ÷àäàìè ìè ÿâ-
ëÿºìîñü – òîáòî íàøî¿ äóõîâíî¿ Ìàòåð³. ×å-
ðåç öå, öåé Äåíü º îñîáëèâî çíàêîâèì äëÿ íàñ.
“Êîìó Öåð-êâà íå Ìàòè – òîìó Áîã íå Áàòü-
êî” – ñêàçàâ â ñâ³é ÷àñ ñâò. Ê³ïð³àí Êàðôà-
ãåíñüêèé. Îñü ÿêèé çì³ñò öüîãî ñâÿòà! Ñâÿ-

Ç² ÑÂßÒÎÌ, ÄÎÐÎÃ² ÁÐÀÒÒß
ÒÀ ÑÅÑÒÐÈ!

Äóøå Ñâÿòûé ñíèéäè, âäóíû íà ìåðòâèè
Äà îæèþòü êîñòè îò ãð³õîâ ñóõèÿ
Ìû â³ðíû¿ ïðèéä³ì, Äóõà óìîëÿéìå
Î÷èñòèâøè ñåðäöà ñêâåðí â ñåá³ íå ìàéìå.

Áîã Îòåöü Ñòâîðèòåëü,
Áîã Ñûí Îòêóïèòåëü

È Áîã Äóõ äà ïðè³äåò â³ðíûì ïðîñâ³òèòåëü
Òè äóø³ ïðîñâ³òèë, àïîñòîëàì î÷³
Îçàðèë âñþ çåìëþ ³ îòãíàë òìó íî÷è.

Æèâîòà èñòî÷íèê Òè ïðèñíîòåêóùèé
Âî îãíåííûõ ÿçûöèõ Äóõ Ñâÿòûé ñõîäÿùèé
Äóõ Ñâÿòûé äà ñíèéäåò íà ñâî¿õ â³ðíèêîâ
Áëàãîäàòü äà ïîñëåò ñâî¿õ ñåäìè äàðîâ.

Ñëàâà Òåá³ Òðîéöå, Áîæå áåçíà÷àëüíûé
Â³÷íèé Îò÷èé Ñûíå è Äóøå ïîñëàííûé
Äðåâëå Èçðàèëÿ ìàííîþ ïèòàâûé
Íûíå äóøàì íàøèì áëàãîäàòü ïîñëàâûé.

Òâîÿ Äóøå ëàñêà ºñòü âåëüìè ìîãóùà
Â ñåðäöàõ óÿçâëåííûõ ðàíû  âðà÷óþùà
Ïðèéäè ïàðàêëèñå, äóøà Òÿ æàäàåò
È ïîäàé éåé ëàñêó ñìèðåííî âçûâàåò.

Áîæèé ñòðàõ âñåëè â íàñ è îò çîë èçáàâè
Ïîìûñëû íå÷èñòû îòæåíè ëóêàâû
Ìóäðîñòü äàðîâàë Òû, ðàçóì äàé è ñèëó
Ãîñïîäà ïîçíàòè è Òðîéöó ªäèíó.

Äóõ Ñâÿòûé ñî íåáà êî íàì ñíèñõîæäàåò
Âî ñâîé äâîð íåáåñíûé âñ³õ íàñ ïðèçûâàºò
Íàïðàâè æèâîò íàø ê çàïîâ³äºì Òâîèì
Òû äóøå ñâ³òèëüíèê  è ïóòü ñòåçÿì ìîèì.

È äóøå ïðîñâ³òè äóøó îìðà÷åííó
È ÷èñëîì âåëèêèì ãð³õîâ îñêâåðíåííó
È Òû ïðîñâ³ùàºø ³ ñâ³òëîñòü ñîëíå÷íó
×åðåç Òåáå ìû âèäèì êðàñîòó íåáåñíó.

Çàïèñàëà Ì.². Øóò³é, ì. Ìóêà÷åâî

ÍÀ ÑÎØÅÑÒÂÈÅ
ÄÓÕÀ ÑÂßÒÀÃÎ

Â ñåé äåíü Ñâÿòà Öåðêâà óðî-
÷èñòî çãàäóº âåëè÷íó ïîä³þ –
ïî÷àòîê çàñíóâàííÿ Öåðêâè
Õðèñòîâî¿ – äåíü ¿¿ íàðîäæåí-
íÿ. Áåçò³ëåñíèé Äóõ Ñâÿòèé
ç³éøîâ âèäèìî íà ìîëÿùèõñÿ

Äåíü Ñâÿòî¿ Òð³éö³. Ï’ÿòèäåñÿòíèöÿ
(4 ÷åðâíÿ)

òî, ÷åðåç ÿêå ìè ñï³ëêóº-
ìîñü â äóõîâí³é ºäíîñò³
íå ò³ëüêè ç äóõîâíèì
ñâ³òîì àíãåëüñüêèì ³ ñâÿ-
òèõ, à íàâ³òü ç Ñàìèì Áî-
ãîì. Öå ñâ³ä÷åííÿ Áîæî¿
ëàñêè äî íàñ. ×åðåç Öåðê-
âó ìè îòðèìóºìî òå áëà-
ãî, â³ä ÿêîãî â ñâ³é ÷àñ
â³äïàëè íàø³ ïðàáàòüêè.
Öå Ñèëà, ÿêà òðèìàº íàñ
â³ä çíèùåííÿ, öå òîé ºäè-
íèé øëÿõ ñïàñ³ííÿ, êîòðèé
íå â³äêèäàº í³êîãî –
íàâ³òü íàéîñòàííüîãî
ãð³øíèêà. ªäèíå ùî äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî – öå
â³äêðèòå ñåðöå.

Òîæ íå áóäüìî îñòîðîíü Öüî¿ âåëè÷³ ³ áëà-
ãîäàò³, ðàä³éìî, ñâÿòêóéìî òà áóäüìî â³ðíè-
ìè ïîñë³äîâíèêàìè Âåëèêî¿ áëàãî÷åñòÿ Òàé-
íè – ä³¿ Áîæî¿, äëÿ íàñ ëþäåé ãð³øíèõ, ÷åðåç
ñïàñèòåëüíó ³ áëàãîäàòíó Öåðêâó.

Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé ÔÅÎÄÎÐ,
àðõ³ºïèñêîï Ìóêà÷³âñüêèé

³ Óæãîðîäñüêèé

àïîñòîë³â ó âèãëÿä³ âîãíåííèõ
ÿçèê³â ³ íåâèäèìî – â äóõîâíî-
ìó ¿õ ïåðåðîäæåíí³.

Áàãàòî ô³ëîñîôñüêèõ øê³ë
á³ëüøå í³æ çà äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â
íàìàãàëèñÿ ðîç³áðàòèñÿ, ÿê ä³º
Áîã ó öüîìó ñâ³ò³, äëÿ ÷îãî Â³í ³
â ÷îìó çíà÷åííÿ æèòòÿ. ² íå
îñÿãíóëè âîíè äî ñüîãî äíÿ öþ
òàºìíèöþ Áîæó, ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî ì³çåðí³ ìîæëèâîñò³ íàøî-
ãî ãð³øíîãî ðîçóìó. Òàê áóëî äî
òèõ ï³ð, ïîêè Ñàì Õðèñòîñ íå
ïðèéøîâ íà çåìëþ ³ íå îãîëî-
ñèâ: «ß ºñòü ïóòü ³ ³ñòèíà ³ æèò-
òÿ».

² íå òðåáà í³÷îãî øóêàòè, íå
òðåáà í³ ïðî ùî ñïåðå÷àòèñÿ, à
ò³ëüêè ÷åðåç çàïîâ³ä³ ³ òâîðèì³
Íèì ÷óäåñà, âêëþ÷àþ÷è Âîñ-

êðåñ³ííÿ ³ Âîçíåñ³ííÿ, ïåðåêî-
íàòèñÿ, ùî Â³í ìàº íåîáìåæåí³
ìîæëèâîñò³ êåðóâàòè ñòâîðå-
íèì Íèì ñâ³òîì â ðóñë³
íåîáìåæåíîãî äîáðîëþáñòâà.

Â³í ïðèéøîâ íà çåìëþ ïîäà-
ðóâàòè öå âì³ííÿ íàì. Â³äêðèâ
ñëîâàìè ³ ñïðàâàìè âîðîòà â
ïóòü â³÷íîãî æèòòÿ. Õòî ³ç çåì-
íèõ ñòâîðèâ ïîä³áíå? Íåìàº
òàêèõ!

Â³í îñÿÿâ âñå, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ, ðîçóì³ííÿì çíà÷åííÿ, ïðè-
çíà÷åííÿ ³ ìåòè. Ïðèéøîâ äî
íàñ â³ä ³ìåí³ Òðîéö³. ² â³äïàëà
çàðàç ïîòðåáà â çåìíèõ ìóäðå-
öÿõ. Òðèìàéñÿ Õðèñòà – ³ æèò-
òÿ áóäå çðîçóì³ëå ³ ïðîñòå.

Àðõ³ìàíäðèò ÑÈËÓÀÍ

Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà
(5 ÷åðâíÿ)

Òàºìíèöþ Ñâîº¿ Áîæåñòâåííî¿ ñóòíîñò³ Ãîñïîäü
â³äêðèâàâ ðîäó ëþäñüêîìó ïîñòóïîâî. Äî ïðè-
øåñòÿ Ñïàñèòåëÿ ëþäè çíàëè ³ ïîêëîíÿëèñÿ ªäè-
íîìó Áîãó, àëå íå ìàëè ïîíÿòòÿ ïðî òàºìíèöþ
ñóòíîñò³ Áîæî¿. Ç ïðèøåñòÿì Ñïàñèòåëÿ ð³ä
ëþäñüêèé îòðèìóº Îäêðîâåííÿ ïðî òå, ùî ó Áîãà
Îòöÿ º ñîâ³÷íèé Éîìó ³ ó âñüîìó ð³âíî÷åñíèé
ªäèíîðîäíèé Ñèí, íàðîäæåíèé ïåðåäí³øå âñ³õ
÷àñ³â, ßêèé ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ íà çåìë³ ñïðàâè íà-
øîãî ñïîêóòóâàííÿ îá³öÿâ ó÷íÿì ïîñëàòè ¿ì â³ä
Îòöÿ Äóõà Ñâÿòîãî. Òàêå îäêðîâåííÿ çàâåðøèëî
ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ Áîæî¿ â ³³ òðî¿÷íîñò³. Öèì
áóëè ïðî÷èíåí³ äâ³ çàâ³ñè, äî ÿêèõ íå ì³ã ï³äíåñ-
òèñÿ ëþäñüêèé ðîçóì.

Äîãìàò ïðî òðî¿÷í³ñòü îñ³á â Áîç³ âëàñíå õðè-
ñòèÿíñüêèé, ÿêèé â³äîêðåìèâ éîãî â³ä öàðþþ÷î-
ãî ó ñâ³ò³ ÿçè÷íîãî ºäèíîáîææÿ ç éîãî äåìîí³÷-
íèìè ³ïîñòàñÿìè. ² õî÷à â³í ñàìèé íåäîñÿæíèé,
àëå öå ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî ìè íå ìîæåìî îáìå-
æåíèì ðîçóìîì çäîëàòè ÷åðãîâ³ ãëèáèíè Òà¿í
Áîæèõ. ¯õ ðîçóì³ííÿ ³ çàñâîºííÿ âèìàãàº á³ëüø
âèñîêèõ ð³âí³â íàøî¿ ñâÿòîñò³ â íàñòóïí³é â³÷íîñò³.
Íàì áè ñüîãîäí³ âèð³øèòè ñïðàâó îñîáèñòîãî
ñïàñ³ííÿ, à ïðî íàñòóïí³ íàø³ êðîêè ³ ñïðàâè Ñïà-
ñèòåëü ïîòóðáóºòüñÿ â ïîòð³áíèé ÷àñ.

Àðõ³ìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ
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Íå óêîðÿé íèêîãî, íî ãîâîðè: "Áîã çíàåò êàæäîãî" (Àââà Ìîèñåé)

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ×ÅÐÂÍ² 2017  ð.

3.(Ñá.) – Òðî¿öüêà áàòüê³âñüêà ñóáîòà. Ïàì'ÿòü çâåð-
øóºìî âñ³õ â³ä â³êó ñïî÷èëèõ ïðàâîñëàâíèõ õðèñòè-
ÿí, îòö³â, áðàò³â ³ ñåñòåð íàøèõ. Âîëîäèìèðñüêî¿ ³êîíè
Áîæî¿ Ìàòåð³. Ð³âíîàïï. öàðÿ Êîíñòàíòèíà ³ ìàòåð³
éîãî öàðèö³ ªëåíè. Áëãâ. êí. Êîíñòàíèòèíà ³ ÷àä éîãî
Ìèõà¿ëà ³ Ôåîäîðà, Ìóðîìñüêèõ ÷óäîòâîðö³â.
4.(Íä.)  –  Äåíü Ñâÿòî¿ Òð³éö³. Ï'ÿòèäåñÿòíèöÿ.
5.(Ïí.)  – Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà. Ñåäìèöÿ 1-à ï³ñëÿ Ï'ÿ-

òèäåñÿòíèö³ (Çàãàëüíèöÿ). Ïðîòÿãîì ö³ëî¿ ñåäìèö³, ó
ñåðåäó ³ ï'ÿòíèöþ âêëþ÷íî, ïîñòó íåìàº.
6.(Âò.)  –  Áëæ. Êñåí³¿ Ïåòåðáóðçüêî¿ (ïðîñëàâëåííÿ

1988 ð.)
7.(Ñð.)  – Òðåòº çíàéäåííÿ ãëàâè Ïðåäòå÷³ ³ Õðåñòè-

òåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàííà. Ñâò. ²íîêåíò³ÿ, àðõ³ºï. Õåð-
ñîíñüêîãî.
8.(×ò.)  –  ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ñïîðó÷íèöà ãðåø-

íûõ", Êîðåöüêî¿.
11.(Íä.)  –  Âñ³õ ñâÿòèõ. Ñâò. Ëóêè ñïîâ., àðõ³ºï. Ñ³ìôå-

ðîïîëüñüêîãî. Çàãîâèíè íà Ïåòð³â ï³ñò.
12.(Ïí.)  –  Ïî÷àòîê Ïåòðîâîãî ïîñòó.
14.(Ñð.)  –  Ïðàâ. ²îàííà Êðîíøòàäòñüêîãî (ïðîñëàâ-

ëåííÿ 1990). Ïðï. Àãàï³òà Ïå÷åðñüêîãî, âðà÷à áåç-
ìåçäíîãî, â Áëèæí³õ ïå÷åðàõ.
15.(×ò.)  –  Ñîáîð  Êàðïàòîðóñüêèõ ñâÿòèõ.
18.(Íä.)  –  Âñ³õ ñâÿòèõ, ùî ó çåìëÿõ Ðóñ³ ïðîñ³ÿëè.

Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â áëãâ. âåë. êí. ²ãîðÿ ×åðí³ã³âñüêî-
ãî ³ Êè¿âñüêîãî. Âñ³õ ïðåïîäîáíèõ ³ áîãîíîñíèõ îòö³â,
ùî ó Ñâÿò³é Ãîð³ Àôîíñüê³é ïðîñ³ÿëè.
24.(Ñá.)  –  Àïîñòîë³â Âàðôîëîìåÿ ³ Âàðíàâè. ²êîíè

Áîæî¿ Ìàòåð³ "Äîñòîéíî åñòü" ("Ìèëóþùàÿ").
25.(Íä.)  –  Ïðï. Îíóôð³ÿ Âåëèêîãî. Äåíü Àíãåëà

Áëàæåíí³øîãî Ìèòðîïîëèòà Îíóôð³ÿ.
27.(Âò.)   –  Çíàéäåííÿ ìîù³â ñâùì. Âîëîäèìèðà,

ìèòð. Êè¿âñüêîãî. Ñîáîð Ä³âåºâñüêèõ ñâÿòèõ.
28.(Ñð.)  –  Ñâò. ²îíè, ìèòðîï. Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿

Ðóñ³, ÷óäîòâîðöÿ.
29.(×ò.)  – Ïðï. Òèõîíà Ìåäèíñüêîãî, Êàëóçüêîãî.

Ïðï. Ìî³ñåÿ Îïòèíñüêîãî. Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â ñâò.
Ôåîôàíà, Çàòâîðíèêà Âèøåíñüêîãî.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

Çàïèòàííÿ: – ßêà Âàøà äóìêà
ïðî áëóä ³ çðàäè?

Â³äïîâ³äü:  – Ùî íèí³ ïðèéíÿòî
íàçèâàòè áëóäíèì ãð³õîì? Íåîäíî-
ðàçîâî ÷óºìî, ùî ó õëîïöÿ àáî ä³â÷è-
íè îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíåí áóòè äåÿêèé
äîñâ³ä, à ³íàêøå, í³áèòî, íåïîâíîö³íí³
íàðå÷åíèé àáî íàðå÷åíà. Êàæóòü, ùî
öå íå áëóä, à íåîáõ³äí³ñòü. ² òàê çâà-
íèé ãðîìàäÿíñüêèé øëþá - òàêîæ
ëþáîâ. À ç ÿêîþ íåäîâ³ðîþ ³ îáðàçîþ
ñëóõàþòü ñëîâà ñâÿùåíèêà, ÿêèé ïðî-
ñèòü ¿õ óçàêîíèòè øëþá.

Ñüîãîäí³ äóæå ÷àñòî ñëîâîì "ëþáîâ"
íàçèâàþòü äóøåâíèé àáî ïëîòñüêèé
ïîòÿã, àáî ïðîñòî ïëîòñüê³ â³äíîñèíè,
à íå âèñîêèé ñòàí äóø³, ãîð³ííÿ äóõó.
Àëå ñïðîáóéòå âñå íàçâàòè ñâî¿ìè ³ìå-
íàìè, âàì ñêàæóòü, ùî âè íåïðèÿ-
òåëü ëþáîâ³. ² âçàãàë³ ãîâîðÿòü: ÷è íå
çàíàäòî Öåðêâà âì³øóºòüñÿ â îñîáèñ-
òå æèòòÿ, ÷è íå äóæå ÷àñòî êàæå "íå
ìîæíà" ³ "òðåáà"? Öåðêâà íå â³äí³ìàº
ëþáîâ, âîíà, íàâïàêè, çàñòåð³ãàº â³ä

âòðàòè ìîæëèâîñò³ ëþáèòè. ×åñíîòà ³
â³ðí³ñòü ñëóæàòü ëþáîâ³, à ðîçïóñòà
âáèâàº ¿¿, ìó÷èòü íåðîçâ'ÿçíîþ òóãîþ.

Çàïèòàííÿ: – ßê ïåðåìîãòè â
ñîá³ áëóäíó ïðèñòðàñòü?

Â³äïîâ³äü: – Ðåêîìåíäóþ òàê³ çà-
ñîáè: 1) óòðèìàííÿ â ¿æ³, ïèòò³ ³ â ñí³
³ ñïè íà òâåðäîìó; 2) í³êîëè íå çãà-
äóé ñêîºíèõ òîáîþ ðàí³øå ïëîòñüêèõ
ãð³õ³â; 3) íàñê³ëüêè ìîæëèâî óíèêàé
ñï³ëêóâàííÿ ç îñîáàìè ³íøî¿ ñòàò³; 4)
çâåðòàéñÿ äî Áîãà ç ìîëèòâîþ ïðî ïîç-
áàâëåííÿ â³ä áëóäíèõ ïîìèñë³â; 5)
ñòðèìóé ñåáå â³ä íå÷èñòèõ ïîáàæàíü
ñòðàõîì ìàéáóòí³õ ïîêàðàíü çà ãðî-
áîì; 6) êîðèñòóéñÿ õðåñíèì çíàìåí-
íÿì ÿê çáðîºþ äëÿ âèãíàííÿ çàõîï-
ëåíü òâîãî ñåðöÿ; 7) ÷àñò³øå çãàäóé
ïðî ñìåðòü;   8) çâåðòàéñÿ äî Òà¿íñòâà
ñïîâ³ä³ ³ äî äóõîâíîãî îòöÿ ³ â³äêðè-
âàé éîìó ñâî¿ äóìêè; 9) çàéìàéñÿ
ô³çè÷íîþ ïðàöåþ; 10) ÷èòàé Ñâÿòå
ªâàíãåë³º; 11) ñòðèìóé ³ ïðèáîðêóé
ç³ð ³ ñëóõ â³ä âñüîãî òîãî, ùî çáóäæóº

áëóäíó ïðèñòðàñòü.
Çàïèòàííÿ:  – Ùî âàæëèâî,

êîëè ëþäèíà ïðàöþº?
Â³äïîâ³äü: – Êîëè ïðàöþºòå, òî äè-

â³òüñÿ íà òå, ç ÿêèì äóõîì ðîáîòà
âèêîíóºòüñÿ – ç íàð³êàííÿì àáî
ãí³âîì, íåâäîâîëåííÿì, ïðàçäíîñë³-
â'ÿì, ç ëèõèìè äóìêàìè àáî ç ìî-
ëèòâîþ ³ Áîæèìè äóìêàìè òîùî.

Çàïèòàííÿ: – ×è º êîðèñòü â³ä
õâîðîá?

Â³äïîâ³äü: – Ñêîðáîòè, ò³ñíîòà,
õâîðîáè, ðîáîòà çáëèæóþòü íàñ ç Áî-
ãîì, ÿêùî ðîçóìíî ¿õ ïåðåíîñèìî. Íå
ðîïùè íà íèõ ³ íå á³éñÿ ¿õ.

Çàïèòàííÿ: – ×è áóâàº òàê, ùî
õðåñíå çíàìåííÿ çàðàõîâóºòüñÿ
ëþäèí³ â ãð³õ?

Â³äïîâ³äü: – ª ëþäè, ÿê³ çëîâæè-
âàþòü õðåñíèì çíàìåííÿì òîä³, êîëè
áàæàþòü çàïåâíèòè ³íøèõ â îáìàí³,
áðåõí³, øàõðàéñòâ³ ³ ³íøèõ íå÷èñòèõ
ñïðàâàõ; âîíè öèì íàâîäÿòü íà ñåáå
çàñóäæåííÿ.

Ùîá ï³äòðèìóâàòè ñâîº
äóõîâíå ³ ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ,
ìèðÿíè, ïåðø çà âñå, ïî-
âèíí³ ÷èòàòè ðàí³øí³ ³
âå÷³ðí³ ìîëèòâè. Òðåáà ïðè-
â÷èòè ñåáå: íå ïðî÷èòàþ
âå÷³ðí³õ ìîëèòîâ – íå ëÿæó
ñïàòè. Íå ïðî÷èòàþ ðàí³øí³õ
ìîëèòîâ – íå áóäó ¿ñòè.

Îêð³ì òîãî, îáîâ’ÿçêîâèìè
äëÿ õðèñòèÿíèíà ïîâèííî
áóòè ÷èòàííÿ Ïñàëòèð³ ³
ªâàíãåë³ÿ. Æîäíà êíèãà íå
ïðîñëàâëÿº Áîãà òàê, ÿê
Ïñàëòèð. «×èòàþ÷è Ïñàëòèð,
- ãîâîðèòü ñâÿòèé ïðåïîäîá-
íèé ªôðåì Ñ³ðèí, - íàâ³òü
òîé, õòî íå ìàº ìóäðîñò³, îò-
ðèìàº ¿¿, à ÿêùî ó íüîãî áà-

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â
«Áëàãîâèñòå» îò 30.03.2017)

 Î ÌÎËÈÒÂÅ
     Äåíü òðóäèñü, à íî÷ü ìî-

ëèñü.
     Ìîëèòâà âåçäå äåéñòâó-

åò, õîòÿ íå âñåãäà ÷óäîäåé-
ñòâóåò.
     Íà ìîëèòâó íàäî âñòà-

âàòü ïîñïåøíî, êàê íà ïîæàð.
     Íå ãíåâè Áîãà ðîïîòîì,

à ìîëèñü Åìó øåïîòîì.
     Ðîäíûå ìîè! Ìîëèòåñü!

Êàê ïòèöà áåç êðûëüåâ – òàê
÷åëîâåê áåç ìîëèòâû æèòü
íå ìîæåò.

ÎÁ ÓÍÛÍÈÈ
     Óíûâàòü ãðåøíî, à ñêîð-

áåòü äîëæíî.
     Äîáðûé ñìåõ – íå ãðåõ.
     Ñêîðáåé ó Áîãà íå ïðî-

ñè, à ïîøëåò – òåðïè.

«ÑÎÂÅÑÒÜ ÏÎÒÅÐßÒÜ – ÑÀÌÎÅ ÑÒÐÀØÍÎÅ»
Ñîâåòû è èçðå÷åíèÿ ñòàðöà Ïàâëà (Ãðóçäåâà)

ÊÒÎ ÌÀËÎ ÒÐÓÄÈËÑß,
ÒÎÒ ÌÀËÎ

È ÏÐÈÎÁÐÅË
     ×òî ëåãêî ïðèîáðåòàåò-

ñÿ, òî ëåãêî è òåðÿåòñÿ. Òà-
êîâ åñòåñòâåííûé ïîðÿäîê:
êòî ìàëî ïîòðóäèëñÿ, òîò
ìàëî è ïðèîáðåë.
     Óïîòðåáè òðóä, èìåé

ìåðíîñòü – áîãàò áóäåøü! Íå
îáúåäàéñÿ, íå îïèâàéñÿ –
çäîðîâ áóäåøü! Òâîðè áëà-
ãî, èçáåãàé çëîãî – ñïàñåí
áóäåøü.

Î ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
      Ñòàðåö íåðåäêî ïîìî-

ãàë ñåìåéíûì ëþäÿì â ðàç-
ðåøåíèè êîíôëèêòîâ è ïðî-
áëåì, óòåøàë: «È ãîðøêè â
ïå÷è ëáàìè ñòóêàþòñÿ».
     Íå èùè êðàñîòû, à èùè

äîáðîòû.

ÍÅ ÄÅËÀÉ ßÂÍÎ,
À ÄÅËÀÉ ÒÀÉÍÎ

     Íå êàæèòå ñåáÿ ïåðåä
ëþäüìè ïðàâåäíèêàìè! À
áóäåò – íå äåëàé ÿâíî, à
äåëàé òàéíî. È Ãîñïîäü òåáå
âîçäàñò!

Î ÑÓÅÒÅ
È ÁÅÇÏÎËÅÇÍÎÌ ÏÐÎ-
ÂÎÆÄÅÍÈÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
     Íà ïîìîéíóþ ÿìó íå íà-

ïàñåøüñÿ õëàìó.
     Íè ñâåòèëà, íè êàäèëà –

âñå ñóåòà ðàñïîòðîøèëà.
     Íè â êàêóþ ñóåòó íå âäà-

âàéñÿ, õëîïîòëèâûõ äåë îñ-
òåðåãàéñÿ.

ÕÐÀÍßÙÈÅ ßÇÛÊ ÑÂÎÉ
ÈÇÁÅÃÀÞÒ ÌÍÎÃÈÕ ÁÅÄ
     Ëó÷øå ìîë÷àòü, ÷åì ãî-

âîðèòü íåïîäîáàþùåå.

ÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ Ï²ÑÒ
«Íå òî, ÷òî âõîäèò â óñòà, îñêâåðíÿåò ÷åëîâåêà, íî

òî, ÷òî âûõîäèò èç óñò, îñêâåðíÿåò ÷åëîâåêà»(Ìô. 15,
11). Ãîñïîäü ñêàçàâ öå íå òîìó, ùî Â³í íå áëàãîâîëèâ
äî ïîñòó àáî  ââàæàâ éîãî íåïîòð³áíèì äëÿ íàñ. Í³, ³
Ñàì Â³í ïîñòèâñÿ, ³ àïîñòîë³â íàâ÷èâ öüîìó, ³ â Ñâî¿é
Ñâÿò³é Öåðêâ³ âñòàíîâèâ ïîñòè. À ñêàçàâ öå äëÿ òîãî,
ùîá, ïîñòÿ÷èñü, ìè íå îáìåæóâàëèñü ê³ëüê³ñòþ ïðèé-
íÿòî¿ ¿æ³ àáî ñóõî¿ä³ííÿì, àëå òóðáóâàëèñü ïðè öüîìó ³
äóøó ñâîþ òðèìàòè â ïîñò³, íå ðîáëÿ÷è ïîáëàæîê ¿¿
ïîáàæàííÿì ³ ïðèñòðàñòÿì. ² öå ãîëîâíå. Ñàì ï³ñò ñëó-
æèòü ìîãóòí³ì çàñîáîì äëÿ öüîãî. Îñíîâà ïðèñòðàñ-
òåé ó ïëîò³; êîëè âòîìëåíà ïëîòü, òîä³ í³áè ï³äêîï ï³äâå-
äåíèé ï³ä ïðèñòðàñò³ ³ ôîðòåöÿ ¿õ ðóéíóºòüñÿ. Áåç
ïîñòó æ ïåðåìîãòè ïðèñòðàñò³ áóëî á äèâîì, ñõîæèì
íà òå, ùîá áóòè ó âîãí³ ³ íå îáãîð³òè.

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê

Ìàòþêîâó ëàéêó ç äàâíèíè íàçèâà-
þòü ìîâîþ á³ñ³â. Äèÿâîë, íà æàëü,  íå
ïåðñîíàæ ô³ëüì³â æàõ³â, à ðåàëüíà
ñèëà, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³.  ² ëþäèíà, ÿêà
âæèâàº ìàòþêè, ëèõ³, ÷îðí³ ñëîâà, ñàìà
â³äêðèâàº äâåð³ ñâîº¿ äóø³ ö³é ñèë³.
Çâèêëèé ëèõîñëîâèòè çíàõîäèòüñÿ â
çàëåæíîñò³ â³ä ñâîº¿ øê³äëèâî¿ çâè÷-
êè. ßê êàæå àïîñòîë, òâîðÿùèé ãð³õ º
ðàáîì ãð³õà. Õòî äóìàº, ùî â³í íåçà-
ëåæíèé â³ä ñâîº¿ çâè÷êè ëèõîñëîâèòè,
íåõàé ñïðîáóº õî÷à á äâà äí³ íå âæè-
âàòè ìàò. Êèíóòè ëàÿòèñÿ íå ëåãøå, í³æ
êèíóòè êóðèòè.

Êð³ì òîãî, ùî ìàòþêàííÿ øêîäèòü
äóõîâíî, âîíî êóëüòóðíî çá³äíþº ëþ-

ß ïðîøó ó Òåáÿ íåìíîãîãî:
"Èñöåëè ìåíÿ, Áîæå, óáîãîãî!"
ß ïðîøó ó Òåáÿ íå ëèøíåãî:
"Óêðåïè ìåíÿ, Áîæå, íèùåãî!"
Ñî ñëåçàìè ïðîøó ÿ ìàëîãî:
"Ïîääåðæè ìåíÿ, Áîæå, óñòàëîãî!"
ß ïðîøó ó Òåáÿ íå òùåòíîãî:
"Ïðîñâåòè ìåíÿ, Áîæå, áåäíîãî!
Èñöåëè îò äóøåâíîé ãíèëîñòè
Ïî Òâîåé, Èèñóñå, ìèëîñòè!"

Èåðîìîíàõ Ñèìåîí (Áåçêðîâíûé)

     Ãðàìîòíûé óáåæäàåò íå
ðåâîì, à äîáðûì ñëîâîì.
     Ëó÷øèé îòâåò íà îñêîð-

áëåíüå – ñäåðæàííîñòü è
òåðïåíüå.

Î ÑÌÅÐÒÈ
     Êàê íè æèâè, à óìèðàòü

îáÿçàòåëüíî íàäî. Ïðèâåäè,
Ãîñïîäè, óìåðåòü õðèñòèàí-
ñêîé êîí÷èíîé è ÷òîáû ïî-

ìÿíóëè äîáðûì ñëîâîì. Äà
ÿ ñðîäó íèêîìó íå æåëàþ
ïëîõîãî, à Öåðêîâü ñ äåòñòâà

ëþáëþ êàê ðîäíóþ ìàòü. À
êîìó Öåðêîâü íå Ìàòü, òîìó
Áîã íå Îòåö.

Èçðå÷åíèÿ àðõèìàíäðèòà
Ïàâëà (Ãðóçäåâà)

ïîäãîòîâèëà
Îëüãà ÐÎÆÍÅÂÀ

ßÊ² ÌÎËÈÒÂÈ ÏÎÂÈÍÍ² ×ÈÒÀÒÈ ÌÈÐßÍÈ
ãàòî ãð³õ³â – ïðîñòÿòüñÿ éîìó
ö³ ãð³õè…»

Îáîâ’ÿçêîâî òðåáà  ÷èòà-
òè ìîëèòâó ïåðåä ³ ï³ñëÿ
ïðèéíÿòòÿ ¿æ³. «ßê áëàãîñëî-
â³ííÿ íà ìîëèòâó. Ðàí³øå âñå
ðîáèëè ç ìîëèòâîþ íà óñ-
òàõ: îðàëè – ìîëèëèñü, ñ³ÿ-
ëè – ìîëèëèñü, çáèðàëè
âðîæàé – ìîëèëèñü», – ãî-
âîðèâ ïðåïîäîáíèé Ñåðà-
ôèì Âèðèöüêèé. Àëå öå íå
îçíà÷àº, ùî ìèðÿíèí ö³ëèé
äåíü ñòî¿òü íà ìîëèòâ³. ª ÷àñ
äëÿ ðîáîòè ³ º ÷àñ äëÿ ìî-
ëèòâè. ßêùî âè ïîïðàöþâà-
ëè 3-4 ãîäèíè, ìîæíà 20-30
õâèëèí  â³ääàòè ìîëèòâ³.
Êðàùå éòè ñåðåäí³ì øëÿõîì,

ÿêèé íàçèâàºòüñÿ «öàðñü-
êèì, ñïàñèòåëüíèì», ³ íå
áðàòè íà ñåáå á³ëüøå òîãî,
ùî òè ïîâèíåí ³ ìîæåø.

Îòæå ÿêùî ìèðÿíèí áóäå
÷èòàòè çàáîðîíåí³ äëÿ íüî-
ãî ìîëèòâè (ÿê³ ïîâèíåí ÷è-
òàòè ò³ëüêè ñâÿùåíèê), òî â³ä
òàêîãî ñàìîâîëüñòâà á³ñè
ñòðàøåííî îçáðîÿòüñÿ íà
òàêó ëþäèíó. Ëþäèíà, ÿêà
÷èòàº ìîëèòâè äëÿ ñâÿùå-
íèê³â, ñòàº äóøåâíî õâîðîþ,
òîáòî çà òàêèé ãð³õ Ãîñïîäü
ïîïóñêàº á³ñàì âñåëèòèñÿ â
òàêó ëþäèíó ³ òâîðèòè ç íåþ
ð³çí³ íåùàñòÿ. Íà æàëü, ö³
ìîëèòâè çàðàç ïóáë³êóþòü-
ñÿ â ð³çíèõ ìèðñüêèõ âèäàí-

íÿõ. Òðåáà áóòè äóæå îáå-
ðåæíèìè! ² êðàùå âñüîãî íå
âèøóêóâàòè íîâèõ ìîëèòîâ,
à ìîëèòèñÿ çà çâè÷àéíèì
ïðàâîñëàâíèì ìîëèòâîñëî-
âîì.

Âñ³ ö³ ìîëèòâè áóëè ñêëà-
äåí³ äðåâí³ìè ñâÿòèìè îò-
öÿìè Öåðêâè – äóæå äîñâ³ä-
÷åíèìè ó ñïðàâàõ ñïàñ³ííÿ ³
íåìàº ïðè÷èí íå äîâ³ðÿòè
¿ì. À øóêàòè í³áèòî á³ëüø
ñèëüí³ ìîëèòâè – öå âåëè-
êèé ãð³õ ³ íåáåçïå÷íî.

²ç êíèãè «Ìîëèòâû äëÿ
çàùèòû, ñîõðàíåíèÿ
è ñïàñåíèÿ íà âñåõ

ïóòÿõ æèçíè», 2014 ð.

ÏÐÎ ËÀÉÊÈ ² ËÈÕÎÑË²Â’ß
     Äóõîâí³ áåñ³äè

äèíó. ßêùî âèêèíóòè ³ç ìîâè äåêîòðî-
ãî ëèõîñëîâà âñ³ ìàòþêè, ÿê³ ÷àñò³øå
âñüîãî âæèâàþòüñÿ äëÿ çâ’ÿçêè ñë³â ³
íå ìàþòü í³ÿêîãî ñìèñëó, òî ìè ïîáà-
÷èìî, íàñê³ëüêè á³äíèé éîãî ëåêñèêîí.

Êîëè çóñòð³÷àºø ëþäèíó, ÿêà êîðè-
ñòóºòüñÿ ìàòþêàìè, ìèìîâîë³ çàäóìó-
ºøñÿ: à ÷è âñå â íå¿ â ïîðÿäêó ç ãîëî-
âîþ? Òîìó ùî òàê ÷àñòî çãàäóâàòè â
ðîçìîâí³é ìîâè ñòàòåâ³ îðãàíè ³ ñòà-
òåâèé àêò ìîæå ò³ëüêè õâîðà, ñåêñóàëü-
íî çàêëîïîòàíà ëþäèíà.

Ëèõîñë³â’ÿ – ÿê àíòèìîëèòâà. ßêùî
ìîëèòâà íåìîæëèâà áåç çàêëèêàííÿ
²ìåí³,  òî ëèõîñë³â’ÿ, ÿê áåçïåðåðâíå
çàêëèêàííÿ ëèõèõ ³ìåí, º ïðÿìèé âî-

ðîã ìîëèòâè. ßê íåìîæëèâî òåêòè ç
îäíîãî äæåðåëà ³ ã³ðê³é, ³ ñîëîäê³é âîä³,
òàê ïîâèííî áóòè íåìîæëèâèì ³ç îä-
íèõ âóñò âèõîäèòè áëàãîñëîâ³ííþ ³ ïðî-
êëèíàííþ, çàêëèêàííþ Òâîðöÿ ³ ïðè-
íèæåííÿ ñòâîðåíèõ â³ä Íüîãî. Âñ³ ìè
ïîâèíí³ ðåòåëüíî ñïîñòåð³ãàòè çà òèì,
ùîá íå ïðèòèêàòèñÿ ÿçèêîì ³ íå ïðè-
ìíîæóâàòè ñâî¿ìè ñëîâàìè ê³ëüê³ñòü
ñêâåðíè, ³ñíóþ÷î¿ â ñâ³ò³.

Çàïàì’ÿòàéòå ðàç ³ íàçàâæäè: õòî
ëàºòüñÿ ìàòþêàìè ³ ëèõîñëîâèòü, òîé
êðèâäèòü Áîæó Ìàò³ð, ìàò³ð Öåðêâó,
ìàò³ð çåìëþ ³ òó ìàò³ð, ÿêó âàñ íàðî-
äèëà.

Ï³äãîòóâàâ
ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

     Äóõîâí³ íàñòàíîâè

Ç 12 ÷åðâíÿ ïî 11 ëèïíÿ – Ïåòð³â ï³ñò

ÌÎËÈÒÂÀ
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ñò.

Знаково, що Валентина Попелюшка (Жук) в день свого ювілею
прийшла до читача з новим поетичним доробком. «Риторичне» –
друга збірка поезій поетеси, до якої увійшли декілька циклів: «А то
було життя», «О життя! Ти осені двійник!», «Присвяти радісні й
печальні!», «Контури нашого раю», «Риторичне», «Український се/
ріал», «Хресна дорога Страсті Ісуса», «Ненародженим». «Покаян/
ня», «Біла Ворона» (Переклади). Хто знайомий з творчістю поете/
си, той з перших рядків відчує настрій, тональність ліричної, тон/
кої душі жінки, матері, українки, патріотки не байдужої до того, що
відбувається навколо. Яка мріє, як про особисте щастя, так і про
щастя всього свого згорьованого народу. Яка – щедро обдарована
Богом, щедро ділиться своїм душевним добром, чистотою по/
мислів, світлом свого серця. Поезії поетеси живі, бо вони не абст/
рактні, а наповнені життям сьогодення: болем, любов’ю, сподіван/
нями, розчаруванням. Вона любить однаково і весну і осінь, полю/
бивши і місто в якому знайшла своє щастя. Цінує і шанує друзів,
яким вдячно дарує свої присвяти. Тужить разом з матр’ю солдата,
щиро радіє синочку і онучці. Її риторичне – до краю зболене, пе/
режите, десь і з відтінком іронії спонукає співпереживати, вима/
гає замислитись, аналізувати.  А тому багатий внутрішній світ
талановитої поетеси жодного читача не залишить байдужим. Той,
хто торкнеться її слова відчує його силу і вагу. Бо слово поетеси –
живодайне!

ÑËÎÂÎ ÏÎÅÒÅÑÈ –
ÆÈÂÎÄÀÉÍÅ!

Колеги і прихильники творчості Валентини Попелюшки (Жук)
щиро вітають поетесу з нагоди ювілею та виходом у світ збірки
поезій «Риторичне» і бажають здоров’я та реалізації всіх творчих
задумів.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ, ãîëîâà ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ
 «Ð³äíå  ñëîâî», ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè

ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè.

Ïîåòè÷íèé çâ³ò ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ
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ËÞÁÈÌÅ Ì²ÑÒÎ

Â æèòò³ ìîºìó ì³ñò áàãàòî
Çîñòàâèëè ñâî¿ ñë³äè.
Ìóêà÷åâî  äëÿ ìåíå – ñâÿòî!
² ð³äíèì ñòàëî íàçàâæäè.

Çàâ³òí³ ìð³¿ îñâÿòèëèñü –
Òè ì³é ðîäèííèé îáåð³ã:
Òóò âíóêè é ïðàâíóêè ðîäèëèñü
Íàéøëè ñïî÷èíîê ìàòåð³.

Â Ìóêà÷åâ³ òàëàíò â³äêðèâñÿ-
²ç ñåðöÿ ïîëèëèñü â³ðø³.
ß âäÿ÷íî Ãîñïîäó ìîëèâñÿ-
Ïèñàëîñü ëåãêî, â³ä äóø³.

Â ñóöâ³òò³ ñàêóð ³ ìàãíîë³é
Êðàñà Ìóêà÷åâà áóÿ.
Êâ³òóþòü, âïîâí³,òâîð÷³ äîë³,
², ñêðîìíî,ñåðåä íèõ ìîÿ.

Ç’ÿâèëèñü êíèãè ïîåòè÷í³:
Ïðî êðàé, ³ñòîð³þ, ëþäåé,
Ïðî äðåâí³ ïàì’ÿòêè âåëè÷í³,
Ïðî âò³ëåííÿ â æèòòÿ ³äåé.

ÌÓÊÀ×ÅÂÓ
ß ëþáëþ ð³äíå ì³ñòî
² ïèøàþñÿ íèì:
Ó âåñíÿí³ì íàìèñò³ –
Áóéíîöâ³òò³ ðÿñí³ì.

Â àðîìàòàõ ìàãíîë³é,
Ñàêóð äèâíèõ ñóöâ³òü,
Â äðóç³â ùèðîìó êîë³,
² â ëåãåíäàõ ñòîë³òü.

Â ñêðîìí³é âåëè÷³ õðàì³â,
Ïàðê³â é âóëèöü êðàñ³,
Òè äçâåíè êîëüîðàìè
Ó ðàíêîâ³é ðîñ³.

Â äîáðèõ çì³íàõ ñó÷àñíèõ,
Â ÷èñòèõ âîäàõ ð³êè,
Òîá³ â äîë³ ïðåêðàñí³é
Ïðîöâ³òàòè â³êè.

Ìèõàéëî ØÓØÊÅÂÈ×

Ìåëîä³¿ ï³ñåíü ë³òàþòü,
Ëåá³äêàìè, ó íåá³ ÷èñò³ì
² ìèëîçâó÷íî ïðîñëàâëÿþòü
Ëþáèìå, ùåäðå, ð³äíå ì³ñòî.

Ïîñì³õàéñÿ âîðîãó
íà çëî

Ïîñì³õàéñÿ âîðîãó íà çëî!
Ïîñì³õàéñÿ, õî÷ ³ç ñèë îñòàíí³õ!
Õàé ç³ãð³º ïîñì³øêà òåïëîì
Òèõ, ùî ïðîòè âîðîãà

ùå âñòàíóòü.

Ïîñì³õàéñÿ, òè æ áî íà çåìë³
Íàéñâÿò³ø³é, íà ñâî¿é,

íà ð³äí³é.
Õàé íàðîäæóþòüñÿ òóò ìàë³
Óêðà¿íö³ – â³ääàí³ ³ ã³äí³.

Õàé çåìëÿ, ùî ïàõíå ìîëîêîì,
Êâ³òîì, ìåäîì, àëè÷åâèì

äóõîì,
Ãîéíèì ñòàíå â ÷àñ òÿæêèé

êîâòêîì,
² æèâèëüíîþ âîäîþ â ÷àñ

çàäóõè.

Ïîñì³õàéñÿ âîðîãó â ëèöå,
²íîä³ öå íàéñèëüí³øà çáðîÿ.
Çåìëå íàøà, âñ³ÿíà ñâèíöåì,
Çáåðåæè óñ³õ ñâî¿õ ãåðî¿â!

êðàïëàê ñóíèöü
    â ï³äí³ææ³ õðàìó

ìîëüôàðè º... ì³æ
á³ëî-âàòíèõ õìàð

òóò õòîñü çàáóâ çàêðèòè
 ðàéñüêó áðàìó

íà æèëàâèõ ïëàñòàõ
ó ãîíåâ³ îòàð

ìîëüôàðè º... ðîçâèëè â íåáî ïðÿæ³
â íèõ â³òåð â ãîëîâ³ âîíè

æèâóòü â ïòàõàõ
êàðïàòè âæå äàâíî ó ¿õ

ö³ëåáí³é ñàæ³
êîð³ííÿì ó çåìë³ ³ç ë³ñîì

íà ïëå÷àõ

ïðèéäó ñþäè ùîá âïàñòè
ãîð³ëèöü

ùîá ïèòè çàïàõ ÷åáðåöþ
³ ì’ÿòè

ùîá çîëîòîì íàñèòèòèñü
êîïèöü

ùîá çíàòè âñå ³ í³ ïðî
ùî íå çíàòè

äî òåáå
êîëè äî òåáå òàê çà íåáî

é äàë³
çà ñí³ãîì òàëåì íà÷å íå ä³éòè
áîþñÿ âå÷îðàìè ñòóêó â äâåð³
áî çíàþ ùî öå â³òåð à íå òè

³ ðàíîê ùî æèâå íà ïîëîâèíó
³ ïð³ñíà âòîìà ³ áåçñîííÿ

ïåðåäñìàê
³ çàïàõ òâ³é îñêîìà â ïîðîæíèí³
ó òèæí³ – ð³ê áåç çì³íåíèõ îçíàê

êð³çü ò³í³ ïðîðîñòó ãëåâêîþ
ó ïðîñâ³òü ïåðåéäó êð³çü âàòíó í³÷
³ ïðåðåáóäó ìë³ñòü ïåðåêâ³òêîþ
³ ïåðåìíîæåíî âïàäó ³ç òâî¿õ â³÷

Íàòàë³ÿ ÐÈÁÀÐ

ÑÒÎÐ²ÍÊÈ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ
Ó êíèç³ ³ñòîðè÷í³é ïèñàííÿ

º òàêå,
Ùî â äðåâíüîìó Ìóêà÷åâ³,

Ïàëàíîê – çàìîê º.
Éîãî òè ùå íå áà÷èâ?

Òîä³ ìåðù³é òóäè,
Còîð³íêè âñ³ ö³êàâ³ îãëÿíåø

òàì çàâæäè.
Âñ³ êðàºâèäè ì³ñòà ³ ãîðè

òà ë³ñè
²ç çàìêà òè ïîáà÷èø

ó ÷àð³âí³é êðàñ³.
Âçäîâæ ð³÷êè òè ïî¿äåø,

à ìîæå ïîïëèâåø?
Âîíà òåáå ïðèâåäå â ò³íü

ïàðêîâèõ ÷óäåñ.
Çàõî÷åø ïîìîëèòèñü,

íà áåðåã òè ç³éäåø
² â ìîíàñòèð äî õðàìó

äîð³æêîþ ïðîéäåø.
À ð³÷åíüêà âèáëèñêóº,

êðàñîòàìè ìàíèòü.
Óñ³ ñêóëüïòóðí³ ïàì’ÿòêè

ïîáà÷èø òè çà ìèòü!
ßê â Çàõ³äí³é ªâðîï³ –

óñþäè òóò êàôå,
Äóõìÿíèé çàïàõ êàâè

çàïðîøóº òåáå.
Íà ð³çíèõ ìîâàõ ëþäè

ðîçìîâè òóò âåäóòü.
ßêùî ¿õ çàïèòàºø, òî ðàäî

âêàæóòü ïóòü.
² ùîáè íå êàçàëè ñòîðîíí³

âñ³ ìåí³,
Ãàðí³øå, í³æ Ìóêà÷åâî,

òè íå çóñòð³íåø, í³!
Âàëåíòèíà ÊÓØÍ²Ð

Îêðèëåíà êðàñà
Ìóêà÷åâà

Ï³ä³éìóñü â ñòàðó ôîðòåöþ
i ä³ñòàíóñü íåáà ÿ,

Ïîãëÿä ñâ³é äîäîëó êèíó:
ñåðöþ ìèëà òàì çåìëÿ!

² ïîáà÷ó ð³äíå ì³ñòî, äå ïðîéøëî
ìîº æèòòÿ,

Òà é îãîðíóòü ìîþ äóøó
íåïîâòîðí³ ïî÷óòòÿ.

Ìîâ ç ïòàøèíîãî ïîëüîòó,
ÿ íà íüîãî ïîäèâëþñü,

Çà ìàéáóòíº éîãî ñâ³òëå
â³ä÷àéäóøíî ïîìîëþñü.

Õàé Ãîñïîäü éîãî ïëåêàº,
áåðåæå éîãî çàâæäè,

Ùîá âîíî æèëî ³ êâ³òëî,
íå çàçíàëî ùîá á³äè.

Ì³ñòî íà÷å ó äîëîíÿõ,
à íàä íèì ëèø íåáåñà.

Çà÷àðîâóº ìèòòåâî öÿ îêðèëåíà
êðàñà!

Ãîðè ì³ñòî îáðàìëÿþòü,
íà÷å ñïðàâæí³ âàðòîâ³.

À çà íèìè îêñàìèòîì –
ïåðåäã³ð’ÿ ë³ñîâ³.

Ï³ä ×åðíå÷îþ ãîðîþ ãîðäîâèòèé
ìîíàñòèð,

Â’¿çä ³ç Êèºâà äî ì³ñòà â³í
âåëè÷íî îõðåñòèâ.

À äî çàìêó ð³÷êà â’ºòüñÿ,
ìîâ áëàêèòíèé ìîòóçîê,

Òà é ïðîíèçóº âñå ì³ñòî
çàë³çíèö³ ëàíöþæîê.

Ñîíöå çâåðõó çàãðàâàº äî
öåðêîâíèõ êóïîë³â,

Íàøå ì³ñòî ïðèêðàøàº
áëèñêîì çîëîòèõ âîãí³â.

Â êèëèìîâîìó ñìàðàãä³
ïîâòîïàëè âñ³ äàõè.

Ïàóòèííÿì çàïëåëèñÿ ïîì³æ íèìè
âñ³ øëÿõè.

Ò³, ÿê³ ìåí³ çíàéîì³, áî æèâó
ç äèòèñòâà òóò.

² ïðîõîäèòü êð³çü âñå ì³ñòî
âåñü ùîäåííèé ì³é ìàðøðóò.

Ðóêè ï³ä³éìó, ìîâ êðèëà, ³ çëå÷ó
íàä ì³ñòîì ÿ.

Íàä ìî¿ì êîõàíèì ì³ñòîì,
õàé ëåòèòü äóøà ìîÿ!

Ç²ÇÍÀÍÍß
Ïîñåðåä ì³ñò, íàðîäæåíèõ

ñòîë³òòÿìè,
Âåëèê³ º ì³ñòà é ìàë³.
Ì³æ íèìè º áóðõëèâ³ ³ ñïîê³éí³ø³,
À òàêîæ äàâí³ ³ íîâ³.
² á³ëüø³ñòü ç íèõ ëåãåíäàìè

óêâ³ò÷àí³,
Ùî ëèíóòü êð³çü óñ³ â³êè.
Òà ëèø îäíå äëÿ ìåíå

íàéäîðîæ÷èì º:
«Ìóêà÷åâîì» öå ì³ñòî íàðåêëè.

Ëþáëþ òâî¿ ÿ ñòàðîâèíí³
âóëè÷êè,

Âåëè÷íèé çàìîê íà ãîð³,
Ñð³áëÿñò³ âîäè

Ëàòîðèö³-ð³÷åíüêè,
Íîâ³ áóä³âë³ òà ñòàð³.
² çíàþ ÿ, ùî º ì³ñòà âåëè÷í³ø³,
Òà, íàâ³òü êðàù³, òà äàðìà,
Áî ïîì³æ íèõ íåìàº á³ëüø

ð³äí³øîãî
Í³æ òå, ùî çâóòü Ìóêà÷åâî, íåìà!

Íåõàé ïëàíåòà íàøà
äàë³ êðóòèòüñÿ,

² ðîçêâ³òàþòü ñêð³çü ì³ñòà,
Òà ëèø òâîº ³ì’ÿ, ìîº Ìóêà÷åâî,
Ïîâòîðþþòü ìî¿ âóñòà.
Áî ìíîþ òóò óñ³ äîð³æêè ñõîäæåí³,
Çíàéîì³ ïðîéäåí³ øëÿõè.
Áàæàþ, ì³ñòî, â äåíü òâîãî íàðîä-
æåííÿ,
Öâ³ñòè òîá³ â ìàéáóòí³ âñ³ â³êè!

Ïðèñï³â:
Ìóêà÷åâî… Ö³ â³ñ³ì ë³òåð

íàçàâæäè ó ìî¿é äóø³.
Ìóêà÷åâî, ìîº Ìóêà÷åâî,

òîá³ ïðèñâÿ÷óþ â³ðø³!
Ìó-êà-÷å-âî, òåáå îñï³âóþ,

 òîá³ â êîõàíí³ ç³çíàþñü,
Â òâîº ìàéáóòíº ñâ³òëå â³ðóþ,
òîá³ íèçåíüêî ÿ âêëîíþñü.

²ìà ÌÈÊÓË²ÍÀ

Íå ëÿêàéòå âèáóõàìè ë³òî,
Áî éîìó äëÿ íàñ

ðîäèòè õë³á.
Ùî çà ñèëè íèí³

ïðàâëÿòü ñâ³òîì?
Êîð³íü çëà ðîñòå ó øèð

³ âãëèá.

Çóïèí³òüñÿ! Ãîä³!
Ñê³ëüêè ìîæíà

Ãðàòèñÿ â æàõëèâèé
áîéîâèê?

Ñóòü â³éíè ïîòâîðíà
³ áåçáîæíà.

«Íå óáèé», íå ìíîæ ñèð³ò,
êàë³ê.

Ñë³ç ³ êðîâ³ ñò³ëüêè âæå
ïðîëèòî!

Òà íå âæå òå çëî
íå ìàº ì³ð?

Íå ëÿêàéòå âèáóõàìè ë³òî!
Ïîâåðí³òü íà çåìëþ

íàøó ìèð!
õîâàþòü á³éöÿ

õîâàþòü á³éöÿ
òèõî… òèõî… çàâìð³òü

ó äâîð³
çóïèí³òüñÿ íà ìèòü

íà õâèëèíó
ïîäèâ³òüñÿ íà òèõ ùî

íå ìàþòü ëèöÿ
íà ñåñòåð ³ íà âèöâ³ë³ î÷³ â³òöÿ
³ íà íåíüêó ñóõó ÿê áèëèíó

õîâàþòü á³éöÿ
÷è íàñïðàâä³ ÷è í³

ó òðóí³
ÿñåíü-âåëåòåíü äóæèé

âðîäëèâèé
à íàä íèì à íàä íèì ïëà÷å

ñóäæåíà ñèâà
íà ðóêàõ ç éîãî ïåðøèì

íàðîäæåíèì ñèíîì
ùå ó÷îðà òàêà ùàñëèâà

õîâàþòü á³éöÿ
à íàâêîëî âåñíà
à âîíà
öÿ âåñíà ìîâ íå çíàº ïðî ãîðå
âñå íàâêîëî áóÿº ³ òàê ïèøíî

öâ³òå
ò³ëüêè íåáî ïðî íüîãî âñå

çíàº ñâÿòå
áî çàïëàêàëî äîùèêîì çãîðè
õîâàþòü á³éöÿ

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

 ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ!
6 ÷åðâíÿ ö.ð. î 16-é ãîäèí³ íà òðåòüîìó ïîâåðñ³

Öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè ì. Ìóêà÷åâà  ì³ñüêå
ë³òåðàòóðíå îáºäíàííÿ «Ð³äíå ñëîâî»  ïðîâî-

äèòü  òâîð÷ó çóñòð³÷  ÷ëåí³â ë³òåðàòóðíîãî
îáºäíàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè  ì³ñöåâî¿ ïðåñè

ç íàãîäè Äíÿ æóðíàë³ñòà.
Çàïðîøóºìî ïðèºäíàòèñÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ.



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  22.05.2017 р.  по 27.05.2017 р.
1. Сметанський Ігор Васильович – 1957 р.н.
2. Сільцер Володимир Юлійович – 1971  р.н.
3. Гогна Магдалина Іванівна – 1954  р.н.
4. Шопа Іван Іванович – 1953  р.н.
5. Савчук Тетяна Костянтинівна – 1931  р.н.
6. Чередниченко Володимир Маркович – 1940  р.н.
7. Коломієць Катерина Олександрівна – 1926 р.н.
8. Діордієв Ілля Миколайович – 1932  р.н.
9. Качур Степан Дмитрович – 1959 р.н.
10. Услебер Йосип Рудольфович – 1953 р.н.
11. Калмикова Єва Олександрівна – 1948 р.н.
12. Бряник Ольга Василівна – 1950 р.н.
13. Лукачина Штепан Андрійович – 1934 р.н.
14. Гуч Михайло Йосипович – 1963 р.н.
15. Онуфер Володимир Станіславович – 1958 р.н.
16. Конотоп Павло Трофимович – 1922 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. 2B23B96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

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

тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

 Продається  в Ужгороді 2B
кімн. квартира на 4Bму поB
версі чотириповерхового
цегляного будинку. ЗАГАЛЬB
НА ПЛОЩА – 61 КВ.М. в ЗЕB
ЛЕНІЙ ЗОНІ МІСТА БІЛЯ  ОБB
ЛРАДИ.Автономне опаленB
ня, металопластикові вікна,
лоджія, підвал. Можлива доB
будова мансарди. Ціна догоB
вірна.
Тел.:  050B6761171

  Продається 2�кiмнатна кварти�
ра з усіма зручностями в цент�
ральній частині міста по вул. Духно�
вича (пл. 53 кв.м. + підвал 30 кв.м.,
дворова система).  Тел. 050 03 67 78.
  Продається 3Bкiм. квартира

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

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

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

Тел.: 067 849 62 61.

 Продається будинок з приB
садибною ділянкою (загальна
площа 0,0572 га по вул. СтанісB
лавського. Звертатися
0507689031.
     Продається будинок по вул.

Набережній, двоповерховий
особняк 150 кв.м., камінна зала,
літня веранда, 2 ванни, 3 кімнаB
ти, 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 ко�
тел.
Зверт: 0509667376
 Продається  участок 17 сотин з

фундаментом під забудову    в с. Зу�
бівка. На участку – колодязь, підве�
дена електрика 3 фази, є всі доку�
менти. Ціна договірна.  Тел. 050 702
26 72
 Продається будинок в Ракошині.

Тел.: 099 611 47 50.
 Продається будинок по вул. Бог�

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

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

Тел. 066 87 47 595

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

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

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

Зверт. 099�0287644.

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

 Продається дачна ділянка 5 со�
тин, рівнина. Будинок, газ ,світло,
вода у дворі. Район г. Ловачка (по�
чаток дороги на Лавки) Ціна догові�
рна. Тел. 095 573 36 47.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

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

ка 0,23 га з старим будинком;
приватизована, є світло, газ в
с.Ракошино.

Тел.: 095B577B40B12.
 продається земельна ділянB

ка під  будівництво та обслугоB
вування жилого будинку плоB
щею 28сотин в с. Пістрялово,
поряд озеро, є Державий акт.
Тел.: 098 6833007, 095 6140068
 Продається земельна ділянка 7

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

10 сот в с. Павшино біля АЗС "Мар�
кет" поруч траса, ст. ціна 8500 у.од.
тел. 0509425800
 Продається 2�х кімн. квартира в

р�ні ДОСИ, перший поверх, в стадії
ремонта, придатна як під житло так і
під комерційне використання.ст.ці�
на 14000, можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається земельна ділянка

17 сот з нежилим приміщенням по
вул. Миру ,(центр) ст. ціна 49000 у.од.
тел. 0509425800
 Продаються дві земельні ділян�

ки, в Лісарні, біля річки,више комп�
лексу Белле Рояль, в котеджному
містечку, по 8.5 сотки, +природоохо�
ронна зона не менше 15 соток, ціна
по домовленості. 0509425800
 Продається 1�кім. квартира по

вул. Яр. Мудрого, біля Барі�Барса,
пл. 25м.кв, з повним ремонтом, но�
вою кухнею,новими мнецями, та
побутовими приладами,є великий
сарай пл..10 м.кв. ст.ціна 13700 ум�
.од., можливий торг. 0509425800
 Продається 1�кім. квартира в

центрі по вул.Ярослава Мудрого,
дворова система, всі комунікаціі,
повний євроремонт, нові кухонні
меблі, побутова техніка. Є місто для
машини. Придатне під житло, або
комерційне використання. Ст. ціна
15500 ум.од. можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається одно кім. Квартира

по вул. Першотравневій наб., пло�
щею 35 кв.м, з повним євроремон�
том, зручним переплануванням,
автономним опаленням, зручне
розташування. Ст.ціна 15200 ум.од.,
можливий торг,  т. 0509425800
 В центрі, по вул.Недецеї, про�

дається земельна ділянка площею
2 сот. ст.ціна 29000     ум.од.  можли�
вий торг.

Т 0509425800
 Продається 1�кімн. квартира в

р�ні Підгоряно, по вул. Закар�
патській, пл. 33 м.кв, стан середній,
зручне розташування.ст.ціна 11000
ум.од. т.0509425800
 Продається однокімнатна квар�

тира, по вул.Франка 144, площею 26
кв.м, 1 поверх, квартира суха, є бал�
кон, стан середній. Ст. ціна 6900 ум.
од. т.0509425800
 Грошові позики під заставу,

без довідки про доходи
0958116559
 В центрі, по вул.Недецеї, про�

дається земельна ділянка площею
2 сот. Ст.ціна 32900 ум.од.  можли�
вий торг.
Т 0509425800
 Грошові позики під заставу, без

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

чев, на 1 поверсі 5�ти поверхового

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. Т. 050 203 67 78.
     Продаються  підписні ви�

дання  письменників—
В.Скотта, А.Крісті, Достоє�
вський, Гоголь. Гете  та ін.
     Баян тульський «Юность�
2» з чех лох.  Зверт. 050�
8035816.

     Продається  автога�
раж в кооперативі "Жигулі".
Два побутових газових бало�
ни. Дзвонити по тел.
0669513492,  0997293571

 Продаються будматеріаB
ли  і побутові речі:   Труба водо�
газова 4 шт діаметром 40 мм,
довжиною 4 м. ; труби металеві
діаметр 60  мм., доважиною 9 м.
(7 шт.), труби 50 мм, (4 шт.); ши�
фер 30 шт.; плита газова  2�кам�
форова у хорошому стані з ба�
лоном; телевізор "Фотон" у хо�
рошому стані. Прес для давки
винограду; великий газовий
балон; бойлер газовий; котел
отоплювальний КЦМ, цинкова
бляха та пиломатеріали. Ціни –
за домовленістю

Тел.:  066B822B74B07.

“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 –
автогараж «волгівський», меB
талевий, 2 музичні колонки,
два побутових газових балоB
ни.швейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магнітоB
фон фірмовий, самовар елекB
трични.  Зверт. 0669513492,
0997293571

     Куплю акордеон. ЗвертаB
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.МуB
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своєB
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ
У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН

 в районі Росвигово.моб.0509145778

     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) 55B00B127, (050) 135B73B73

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3B54B96

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

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

цегляного будинку, нового плану�
вання, загальна площа 39 кв.м., є
автономне отоплення, металопла�
стикові вікна. Ціна 17500 у.о. Тел:
0954216365
 1�кімн. квартира. вул.Миру�

І.Франка, є двір, площа 26 кв.м.,
опалення � конвектор, м/п вікна,
кондиціонер. одно вікно на вулицю,
можлива добудова2�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 проводка, водо�
провід, каналізація, незавершений
ремонт. ціна 11000 у.о. Тел:
0954216365
 3� кімн. квартира.. на початку

вул.І.Франка, загальна вікна вихо�
дять на фасад, можливо під бізнес
35000 у.о. 0954216365
 ТЕРМІНОВО! Будинок в елі�

тному районі міста Мукачево, поруч
набережна, жіночий монастир 108
кв.м., 3 окремі кімнати, кухня, сан�
вузол, все повністю з ремонтом,
нова проводка, сантехніка, столяр�
ка. Можливий обмін на 2�ох кімнат�
ну квартиру з доплатою. 0954216365

Àâòî
     Продається  “Таврія”

"пікап" 2002 р випуску у робоB
чому стані.

Тел.  050B372B50B88.
     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

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ:

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

Тел: 095B7559898.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ДЛЯ
 ПРОДАЖУ СУВЕНІРНИХ МАГНІТІВ

 Тел.: 066 32 86 715 (Василь)

ПОТРБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
 продовольчих
товарів в магаB

зині у Росвигові.

Телефон:
050B2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095B8640664.

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. МукаB
чево (2 грн./штука).
Тел.: 050 675 25 15.

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

Тел.: 050 550 62 45.

ПРОДЄТЬСЯ
будівельний контейB
нер. Ціна договірна.

Тел.: 066 0888 344

КУПЛЮ ЧАВУННУ
ПІЧ “ПЕРЕМОГА”

 В РОБОЧОМУ
СТАНІ.

 Т. 050 550 1100

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ КОЗА
з козлятамиB

перворічками.
Тел. 099 217 54 26

(Дмитро)

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО  НАМІРИ
Фірма ДП “Мукатекс” має намір отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, згідно діючого
законодавства України.

Заяви, зауваження та пропозиції просимо подавати впро�
довж місяця за адресами:

� м. Мукачево, площа Пушкіна, 2,    тел. 5�41�50, 5�42�50,
� Мукачівська РДА, вул. Штефана Августина, 21,

  тел. 2�14�83, 5�50�58.
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Мукачівський державний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД

� доцента  кафедри  фінансів – 1 вакантна
посада;

� старшого викладача  кафедри обліку і опо�
даткування та маркетингу – 1 вакантна поса�
да.

До участі у конкурсі допускаються:
на посаду доцента:
1) особи, які мають вчене звання доцента

або старшого дослідника (старшого науково�
го співробітника) за профілем кафедри;

2) особи, які мають:
– науковий ступінь доктора філософії (кан�

дидата наук) або доктора відповідних наук;
– мають стаж науково�педагогічної робо�

ти не менше як 4 років на посаді асистента,
викладача, старшого викладача, доцента,
професора, завідувача кафедри;

– мають навчально�методичні праці, в
тому числі, підручник або навчальний по�
сібник, підготовлений одноосібно чи в складі
авторського колективу (авторський внесок не
менше 3 др. арк.);

– мають не менше 4 наукових праць у фа�
хових виданнях України та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових видан�
нях, з яких не менше 1 публікації у періодич�
них виданнях, включених до наукометричних
баз Scopus або WebofScience, та які не є пе�
рекладами з інших мов. (Відсутність достат�
ньої кількості наукових праць у фахових ви�
даннях України може бути замінена отрима�
ними патентами на винахід. Кожен отрима�
ний патент на винахід, який пройшов кваліфі�
каційну експертизу і безпосередньо стосу�
ються наукових напрямів кафедри при�
рівнюється до 2 статей у фахових виданнях
України).

– беруть участь у наукових конференціях (не
менше 5, в тому числі 3 міжнародних);

– беруть участь у виконанні наукової робо�
ти за конкретною формалізованою темою
(держбюджет, госпдоговори, міжнародні
гранти та інше);

– викладають навчальні дисципліни на ви�
сокому науково�методичному рівні, що
підтверджено висновком кафедри.

– на посаду старшого викладача – осо5
би, які:

1) мають стаж науково�педагогічної робо�
ти не менше як 3 роки на посаді асистента або
іншій посаді науково�педагогічного працівни�
ка;

2) є авторами (співавторами) не менше 3
наукових праць у фахових виданнях України
та/або іноземних (міжнародних) рецензова�
них фахових виданнях (відсутність достатньої
кількості наукових праць у фахових виданнях
України може бути замінена отриманими па�
тентами на винахід Кожен отриманий патент
на винахід, який пройшов кваліфікаційну екс�
пертизу і безпосередньо стосуються науко�
вих напрямів кафедри прирівнюється до 2
статей у фахових виданнях України).

3) беруть участь у наукових конференціях;
4) викладають навчальні дисципліни на ви�

сокому науково�методичному рівні, що
підтверджено висновком кафедри.

Термін подання заяв – протягом місяця
з дня опублікування оголошення.

Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали
про претендентів (заява  на ім’я ректора, осо�
бовий  листок з обліку кадрів, автобіографія,
документи про освіту, науковий ступінь, вче�
не звання, список наукових праць, винаходів,
публікацій та документи, що підтверджують
стаж науково – педагогічної роботи) подава�
ти до відділу кадрів МДУ.

Документи подавати за адресою:
89600,  м. Мукачево,

вул. Ужгородська, 26, відділ
кадрів, тел. (03131) 2511509.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ
ÊÎÑÒÐÓÁ Îëüãó ²âàí³âíó

ç þâ³ëåºì!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü ïðèéìè
â³ä ð³äíèõ íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ:
Õë³áà-ñîë³ íà ñòîë³, ùàñòÿ é ðàäîñò³ â æèòò³.
Áàæàºìî ñïîêîþ é ìèðó â ðîäèí³,
Ùîá ùàñòÿ âñì³õàëîñü ïðè êîæí³é ãîäèí³,
Òåïëîòè é ïîâàãè – â³ä äîáðèõ ëþäåé,
Ëþáîâ³ òà øàíè – â³ä ð³äíèõ ä³òåé.
Çè÷èìî ùàñòÿ, çè÷èìî äîë³,
Ùîá õë³áà é äî õë³áà áóëî äîâîë³.
×àøà çäîðîâ'ÿ íåõàé íå ì³ë³º,
Çáóâàþòüñÿ âñ³ çàïîâ³òí³ ìð³¿.
À Ìàòè Ïðå÷èñòà õàé ñòî¿òü íà ñòîðîæ³,
Ãîñïîäü ó ùîäåííèõ ä³ëàõ äîïîìîæå.

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè ëþáëÿ÷³ –
ìàìà, ÷îëîâ³ê Þð³é, äîíüêè, çÿò³,

îíóêè, îíó÷êè, ò³òêà

Весна 2017 року стала для Мукачева весною озе�
ленення – за останні декілька місяців комунальни�
ми службами були висаджено сотні різноманітних
видів дерев. Так, вулиця Льва Толстого була засад�
жена дикими яблунями по одній стороні, і сакура�
ми по іншій, по вулиці Духновича тепер ростуть
шарові клени, на території набережної – платани, у
парках і скверах – близько 20�ти видів зелених на�
саджень.

Особливою популярністю користуються липи і
сакури. Сакур, зокрема, посадили біля монастиря
та по вулицях Івана Франка та Михайла Токаря, що
зумовлено бажанням зробити Мукачево містом з
найбільшою кількістю цих дерев в області. Що ж
стосується лип,  то їх насадження також є виправ�
даним – вони добре пристосовуються до клімату,
швидко ростуть. Перевагою також є те, що їх ріст
можна штучно корегувати, тому дерева не розрос�
туться в неправильній формі.

У планах комунальних служб Мукачева прибрати
з міста всі тополі – вони є небезпечними, а крім
того викликають алергію. За мету взято створення
оригінальної концепції міста: вздовж цілої вулиці
– лише один вид дерев, які висаджуватимуться од�
ночасно задля створення кращого естетичного
вигляду.

Проте неабияке здивування і розчарування вик�
ликав факт вандалізму по вулиці І.Франка – сакури,
котрі нещодавно висадили і огородили кілками для
правильного росту, були понищені, де�не�де вкра�
дені самі кілки. На щастя, такі випадки  є поодино�
ким – на інших вулицях міста з деревами все в по�
рядку. Тому, комунальні служби міста закликають
звертатись до правоохоронних органів у разі
фіксації факту нищення дерев.

О. ДАНЧЕНКО

МУКАЧЕВО ЗМІНЮЄ
 ЗЕЛЕНЕ ОБЛИЧЧЯ

 Ó ïåðøèé ë³òí³é äåíü â Óêðà¿í³, ÿê ³ ó âñüîìó
ñâ³ò³, â³äçíà÷àþòü äîáðå ³ ðàä³ñíå ñâÿòî – Ì³æíà-
ðîäíèé  äåíü çàõèñòó ä³òåé.

Öå ñâÿòî çàñíîâàíî â ëèñòîïàä³ 1949 ðîêó  ó
Ïàðèæ³ ð³øåííÿì ñåñ³¿ Ðàäè Ì³æíàðîäíî¿ äåìîê-
ðàòè÷íî¿ ôåäåðàö³¿ æ³íîê. Âïåðøå Ì³æíàðîäíèé
äåíü çàõèñòó ä³òåé â³äçíà÷àâñÿ â 1950 ðîö³ â 51
êðà¿í³ ñâ³òó. ÎÎÍ ï³äòðèìàëà öþ ³í³ö³àòèâó é îãî-
ëîñèëà çàõèñò ïðàâ, æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ä³òåé îä-
íèì ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.

Íàøà äèòÿ÷à óñòàíîâà º îäí³ºþ ç  ïåðøèõ íà
Çàêàðïàòò³. Çàñíîâàíà â 1874 ðîö³ Ìóêà÷³âñü-
êèì ë³êàðåì Ëàéîøîì Íóñåðîì òàê çâàíèì –
ëåëåíöîì. Çà ìèíóëèé ïåð³îä ìè ïðîéøëè ð³çí³
åòàïè ñòàâëåííÿ ³ íà ñüîãîäí³øí³é ÷àñ â³äïîâ³-
äàºìî ñâîºìó ïðèçíà÷åííþ.

Äèòáóäèíîê â³äíîñèòüñÿ äî ñèñòåìè ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè. Âèçíà÷åíèé äëÿ óòðèìàí-
íÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â äèòèíñòâà (ä³â÷àò).

Òðîõè ñìóòíà ñîö³àëüíà ñòàòèñòèêà íàøèõ âè-
õîâàíîê, àëå æèòòÿ â ôîðìóëó íå âêëàäåø. Ç 97
âèõîâàíö³â 92  % í³êîëè íå ïî÷óþòü ãîëîñ ìà-
òåð³, áàòüêà,  93 %  öå ä³òè ðîìñüêî¿ íàö³îíàëü-
íîñò³. Äèòáóäèíîê äëÿ íèõ âñå…

Ó ìàëå÷³ íå ïîâèííî áóòè íåùàñëèâîãî äè-
òèíñòâà, ³ çà öå ìàºìî â³äïîâ³äàòè ìè, äîðîñë³.
Òîìó òóðáîòà ïðî ä³òåé, çàõèñò ¿õí³õ ïðàâ ïîâè-
íåí ñòàòè îäíèì ç íàéãîëîâí³øèõ íàøèõ îáî-
â’ÿçê³â. Ñëàâà Áîãó, íàì öå âäàºòüñÿ. Íå äèâëÿ-
÷èñü íà îáåçæèðåíå äåðæàâíå ô³íàíñîâå çàáåç-
ïå÷åííÿ ï³äîï³÷í³ ïðîæèâàþòü, õàð÷óþòüñÿ 4
ðàçè íà äåíü. Â ïîâñÿêäåííîìó ¿õíüîìó æèòò³
âëàøòîâóþòüñÿ ð³çí³ ðîçâàæàëüí³ çàõîäè äëÿ âè-
õîâàíö³â: êîíêóðñè ç ïîäàðóíêàìè, êîíöåðòè,
åêñêóðñ³¿ âñ³ëÿê³ âèñòàâêîâ³ òà ï³çíàâàëüí³ çàõî-
äè. Íàø³ ä³òè äèñöèïë³íîâàí³, ñàìîñò³éíî
â³äâ³äóþòü öåðêîâí³ õðàìè, êîíöåðòí³ çàñîäè, ÿê³
ïðîâîäÿòüñÿ â ì³ñò³ íàä Ëàòîðèöåþ.

Ìàòåðèíñüêà ëàñêà ç áîêó âèõîâàòåë³â, ìåä-
ñåñòåð, ñàí³òàðîê, áàòüê³âñüêà òóðáîòà îáñëóãî-
âóþ÷îãî ïåðñîíàëó ôóíäàìåíòàëüíî çàáåçïå÷ó-
þòü óìîâè ïðîæèâàííÿ ä³òåé íàøîãî ³íòåðíà-
òó. Íàäáóäîâó áàòüê³âñüêî¿ òóðáîòè äî íàøèõ
ä³òåé ïðîÿâëÿþòü Äîáðîä³¿ – Ãåðö Ãàííà Àíäð-
³¿âíà (ÏÏ Ìèøàíÿ); Ðÿáè÷ Âàñèëü Àíäð³éîâè÷,
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ëèæíî¿ ôàáðèêè
«Ô³øåð»; Ïîïîâè÷ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, äè-
ðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêêîîïòîðãó; Ìàòüîëà
Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, ñ.Àðäàíîâî ²ðøàâñüêîãî ð-íó;
î.²ëàð³é .

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, õî÷ó ÷åðåç íàøó ãà-
çåòó «Ìóêà÷åâî» ïîäÿêóâàòè âèùåçãàäàíèì áëà-
ãîä³éíèêàì. Â íàðîä³ êàæóòü: « äîïîìîæåø
á³äíîìó, Áîã äîïîìîæå òîá³». Íåõàé öÿ ³ñòèíà
çáóâàºòüñÿ…

Âîäíî÷àñ â³òàþ âñ³ äîøê³ëüí³ ³ øê³ëüí³ çàêëà-
äè ì.Ìóêà÷åâî òà êðàþ â ö³ëîìó ç ñâÿòîì äè-
òèíñòâà! Íåõàé ó âàøîìó æèòò³ çàâæäè áóäå
ñîíöå, íåõàé çàâæäè áóäå ìàìà, íåõàé çàâæäè ó
Âàñ áóäåìî ìè…

Øàíîâí³ äîðîñë³! Ç³ãð³éìî òåïëîì ñâîãî ñåð-
öÿ, óâàãîþ ³ ëàñêîþ òèõ þíèõ ñï³âãðîìàäÿí,
æèòòÿ ÿêèõ íå ñõîæå íà äîáðó êàçêó, äîïîìîæ³-
ìî ¿ì â³ä÷óòè ðàä³ñòü ñï³ëêóâàííÿ.

  Ç ïîâàæíîþ âäÿ÷í³ñòþ äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó,

Çàñëóæåíèé â÷èòåëü Óêðà¿íè
Â.Þ.ÌÀÐÊÓË²Í

ÍÅÕÀÉ ÇÀÂÆÄÈ
ÁÓÄÅ ÑÎÍÖÅ,

ÍÅÕÀÉ ÇÀÂÆÄÈ
ÁÓÄÅ ÌÀÌÀ…

У В А Г А !
Нова адреса "Об’єднання "Самопоміч"

у  Мукачеві!
Безплатна юридична приймальня

"Самопомочі" працює за адресою :
М. Мукачево, вул. А. Штефана, 25

(біля райдержадміністрації).

Попередній запис по тел. :
(0995072573557)



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: 5-33-33.
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Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
Äî íàñ çíîâó ïðè¿äå âiäîìèé ëiêàð, ÿêèé âæå áàãà-

òüîì  çàêàðïàòöÿì ïîâåðíóâ  ðàäiñòü æèòòÿ.
Ó  ÍÅÄ²ËÞ, 11 ×ÅÐÂÍß, î 13-é ãîä. â ïðèì³ùåíí³
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè (á³ëÿ Öåí-
òðàëüíî¿ àïòåêè); (òåë. 096-435-37-33; 067-422-54-
74) òîãî æ äíÿ   î 9-é ãîä.  â  ì. Õóñò, (ãîòåëü “Õóñò”)
(òåë. 4-31-53, 096-435-37-33; 067-422-54-74)
ëiêàð-ïñèõîòåðàïåâò ç áiëüø  ÿê äâàä-öÿòèði÷íèì ñòà-
æåì, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Êðèìñüêî¿ àñîö³àö³¿ ë³êàð³â-
ïñèõîòåðàïåâò³â

Âàëåðié Ìèõàéëîâè÷ ÑÅÌÅÍÎÂ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáàâèòü
Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñòåé òà
çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâîäèòü ïñè-
õîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.

Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Àíòèçîìá³. 11.05, 13.20
Õ/ô "Ñêåëåëàç" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.05, 16.10
Õ/ô "Ñêàðá Àìàçîíêè" (16+).
16.30 Õ/ô "Áåîâóëüô" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.25
Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 22.25 Õ/ô
"Ðåìáî. Ïåðøà êðîâ" (16+). 0.25
Õ/ô "Ñîëäàò" (16+). 2.00 Ñòîï-
10. 4.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25
Ôàêòè. 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.10 Õ/ô "Ñòåðåæèñü àâòîìî-
á³ëÿ". 11.05 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-6". 13.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 13". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.30, 22.45 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 0.50
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.45 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.00 Ò/ñ
"Òåìí³ âîäè" 1, 2 ñ. (16+).
15.30 Ò/ñ "Òåìí³ âîäè" (16+).
17.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð"
(16+). 19.55 Ôóòáîë. Òîâà-
ðèñüêèé ìàò÷ Óêðà¿íà - Ìàëü-
òà. 22.00, 23.30 Ò/ñ "À ñí³ã
êðóæëÿº" (16+). 2.15 Õ/ô "Ëå-
ãåíäà: Ãðîáíèöÿ Äðàêîíà"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 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". 10.40 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.20, 16.45, 0.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
12.45, 17.50, 22.00, 2.25 Êðà¿-
íà Ó. 13.20, 19.55 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.45, 20.55
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.25 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.30, 4.05
Â³òàëüêà. 18.50 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 23.00 Íàéã³ðøèé âîä³é
êðà¿íè. 0.55 Ò/ñ "Îòæå" (18+).
1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òåîð³ÿ çðà-
äè

  «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 Çîíà íî÷³. 4.30 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.45,
18.00 Àáçàö. 6.40, 7.59 Kids
Time. 6.45 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.05 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.00 Ò/ñ "Ìî-
ëîäÿòà". 10.45 Ò/ñ "ÑàøàÒà-
íÿ" (16+). 16.00, 19.00 Ñåðöÿ

òðüîõ. 22.15 Ñåðöÿ òðüîõ
ïîñò-øîó. 1.00 Õ/ô "Öå ê³íåöü"
(18+)

ÑÅÐÅÄÀ, 7 ×ÅÐÂÍß
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, 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00, 16.30 Ò/ñ "Àðèñ-
òîêðàòè". 10.00 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð".  11.00
Çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 13.00 Íîâèíè ( ³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.40
Íàø³ ãðîø³. 14.10 Ò/ñ "Àííà
Ï³ëü". 15.35 Ñâ³òëî. 17.25
Õî÷ó áóòè. 17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15 Íîâèííèé
áëîê. 18.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.00 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.20 Ä/ñ "Äèê³  òâàðèíè".
19.55 Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20
Ïðî ãîëîâíå. 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Îïîâ³äàí-
íÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ". 22.40 Ìåãà-
ëîò. 22.55 Â³÷íå. 23.00
Ï³äñóìêè. 0.15 Òåëåìàãàçèí

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". 10.55
"Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20 Êî-
ìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2" (12+). 13.00,
14.00, 15.00, 20.15, 21.15,
22.15 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè - 4".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 23.15,
1.40 Êîìåä³ÿ "Íà óçá³÷÷³"
(18+).

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 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, 20.40 Ò/ñ "1941" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî".  20.00,
2.00, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 23.30
Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà" (16+). 2.40
Õ/ô "Âñüîãî îäèí ïîâîðîò".
3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 10.10, 4.45 Ãðîìàäÿíñü-
êà îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âå-
ëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 11.05, 13.20 Õ/ô "Ðåì-
áî. Ïåðøà êðîâ" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30,
16.10 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà,
15" (16+). 17.40, 21.25 Ò/ñ
"Ïåñ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 22.25 Õ/ô "Ðåìáî.
Ïåðøà êðîâ-2" (16+). 0.25 Ò/
ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+).  1.50
Ñòîï-10. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.25 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.40
Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðè-
âàáëèâ³øà". 11.15 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6". 13.45 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â 13". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.30, 22.45
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
0.45 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè

ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 2.45
Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 9.15, 3.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.50, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 14.45, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð" (16+). 15.00 Ïîä³¿.
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Ë³êè äëÿ áà-
áóñ³" 1, 2 ñ. (12+). 23.30 Ò/ñ
"Ë³êè äëÿ áàáóñ³" (12+). 1.10
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+)

- 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, 2.50 Çîíà íî÷³. 4.45 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.35
Àáçàö. 6.35, 8.05 Kids Time.
6.40 Ì/ô "Ïåðåïîëîõ â Ã³ìà-
ëàÿõ" (16+). 8.10 Õ/ô "Äóáëå-
ðè" (16+). 10.25 Õ/ô "Ëàíöþ-
ãîâà ðåàêö³ÿ". 12.25 Õ/ô "Íàé-
ìàí³ âáèâö³" (16+). 15.00 Õ/ô
"Êîëîìá³àíà" (16+). 17.00 Õ/
ô "Ïðèñêîðåííÿ" (16+). 19.00
Ðåâ³çîð Êðàìíèö³. 21.00 Ðåâ-
³çîð. 23.50 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çî-
ðîì. 2.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 6 ×ÅÐÂÍß
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, 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêîòà.
7.25, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua.  8 .45 Ñâ³ò  îí
ëàéí. 9.00, 16.50 Ò/ñ "Àðèñ-
òîêðàòè" .  10.00 Ò/ñ  "Íà
ìåæ³ .  Ãðóïà "Àíòèòåðîð" .
11.00 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³ ðîçñë³-
äóâàííÿ". 12.05 Áàêëàíè íà
Áàëêàíè. 12.40, 21.30 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.40,
2.40 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 14.10 Ò/ñ "Àííà
Ï³ëü" .  15.35 Ìèñòåöüê ³
³ñòîð³¿. 15.45 Ôîëüê-music.
17.45 Ì/ñ "Êíèãà äæóíãë³â".
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòó-
ðà. 19.20 Ä/ñ "Ñàäîâ³ ñêàð-
áè". 19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20,
2.10 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
22.55,  5 .50 Â³÷íå.  23.00
Ï³äñóìêè. 0.15 Òåëåìàãàçèí.
3.10 Êíèãà.ua. 3.40 Ä/ñ "Ñå-
ðåäçåìíîìîð'ÿ" .  4 .30 Ò/ñ
"Òðàâìà".

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55
"Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20 Êîìå-
ä³ÿ "Ìàòóñ³-2" (12+). 13.00 Êî-
ìåä³ÿ "Ñâàòè - 3". 14.00, 15.00,
20.15, 21.15, 22.15 Êîìåä³ÿ
"Ñâàòè - 4". 16.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà". 23.15, 2.25 Êîìåä³ÿ "Äâàä-
öÿòè-ï'ÿòè-áîðñòâî" (16+). 1.00
Äðàìà "Æèòè"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 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, 20.40 Ò/ñ "1941" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.00,
5.20 "Ïîäðîáèö³". 23.30 Ò/ñ
"Îäåñà-ìàìà" (16+). 2.40 Õ/ô
"Âåñåë³ Æàáîêðè÷³". 3.50 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 5 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .05 ,  8 .05  ÀãðîÅðà .  6 .10
ªâðîøîó Ì.Ïîïëàâñüêîãî.
6.50,  7 .45,  8 .10 Ñìàêîòà.
7.05, 23.00 Íà ñëóõó. 7.30,
8.45 Ñâ³ò îí ëàéí. 8.35 Ïàñ-
ïîðòíèé ñåðâ ³ñ .  9 .00 Õ/ô
"Ñâÿòèé Ïåòðî". 12.50 Õ/ô
"Êàçêà  ïðî  ùóðîëîâà" .
14 .40  Õ /ô "Ìàðêî  Ïîëî" .
17.50, 2.40 Â³êíî â Àìåðè-
êó.  18 .15 ,  1 .20  Íîâèííèé
áëîê. 18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ
âóñò.  19.00,  1 .55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà .  19 .20  Ïåðøà
øïàëüòà. 19.55 Âåðåñåíü.
20 .20 ,  2 .10  Ïðî ãîëîâíå.
21.00 Íîâèíè. 21.30 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 21.50 Â³éíà ³ ìèð.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.35 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 0.15 Òåëåìà-
ãàçèí. 3.10 Áîðõåñ. 3.40 Ä/
ñ  "Ðîçïîâ ³ä ³  ïðî Õàíñ ³ê " .
4 .05 Ä/ñ  "Ñåðåäçåìíîìî-
ð'ÿ". 4.30 Ò/ñ "Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.15 Êîìåä³éíèé ñåð³àë "Íàø³
ïàí³ ó Âàðøàâ³" (12+). 19.30
ÒÑÍ. 20.15 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -
3" .  21.15,  22.15 Êîìåä³ÿ
"Ñâàòè - 4". 23.20, 4.45 Êî-
ìåä³ÿ "Ñóñ³äè íà ñòðüîì³"
(16+). 1.15 Äîì³í³ê Ïåðñåëë
ó ô³ëüì³ æàõó "Óò³êà÷" (18+)

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.00, 5.20 "Ïîäðî-
áèö³". 6.00 Ì/ô. 6.15 Õ/ô "Äâà
²âàíè". 10.00 Õ/ô "Ä³â÷àòà".
12.00 Ò/ñ "Ïòàõà ó êë³òö³"
(16+). 15.20 "Æäè ìåíÿ". 17.40
Íîâèíè. 18.00, 19.00, 4.35 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.40 Ò/ñ "1941" (16+). 23.30
Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà" (16+). 2.40
Õ/ô "Çîçóëÿ ñ äèïëîìîì".
3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

 ICTV
5.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.40, 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!.
6.25, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 7.15 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 9.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.15 Õ/ô
"Ñîëäàò" (16+). 12.05 Õ/ô
"Ïòàøêà íà äðîò³" (16+). 14.10
Õ/ô "Âîäíèé ñâ³ò". 16.45 Õ/ô
"Ïîìïå¿" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.10 Õ/ô "Ñêàðá Àìà-
çîíêè" (16+). 22.05 Õ/ô "Áåî-
âóëüô" (16+). 0.10 Õ/ô "Ñêå-
ëåëàç" (16+). 2.05 Õ/ô "Çëè-
âà" (16+). 4.25 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.35 Õ/ô "Zolushka. ru". 10.45
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-6".
13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
13". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 18.30, 22.45 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé".  0.20
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.50, 2.45 Çîðÿíèé øëÿõ. 8.50,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 10.50 Ò/
ñ "Í³÷íà ô³àëêà" (16+). 12.40 Ò/
ñ "Ëèñò Íàä³¿" 2, 3 ñ. (12+).
15.00, 19.00 Ïîä³¿. 15.20 Ò/ñ
"Ëèñò Íàä³¿" (12+). 16.50 Ò/ñ
"Òåìí³ âîäè" 2, 3 ñ. (16+). 19.40
Ò/ñ "Òåìí³ âîäè" (16+). 21.10
Õ/ô "Çâîðîòíèé êâèòîê" (16+).
23.00 Õ/ô "Ëåãåíäà: Ãðîáíèöÿ
Äðàêîíà" (16+). 0.50 Ñüîãîäí³.
1.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 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". 10.40 Ì/ô "Ìàëþê Âå-
ëèêèé ïàíäà". 12.00, 4.05
Â³òàëüêà. 18.50 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.55 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 0.55 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 2.25 Êðà¿íà Ó

 «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
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"×îðí³ ì³òêè" (16+). 1.00 Õ/ô
"Îáäóðèòè âñ³õ"

Ï’ßÒÍÈÖß, 9 ×ÅÐÂÍß
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, 16.30 Ò/ñ "Àðèñòîêðàòè".
10.00 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àí-
òèòåðîð". 11.00 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³
ðîçñë³äóâàííÿ". 12.05 Áàêëà-
íè íà Áàëêàíè. 12.40, 21.30
Íîâèíè. Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.40
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 14.10 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü".
15.35 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ.
17.25 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 17.45
Ì/ñ "Êíèãà äæóíãë³â". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 18.50,
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 20.20, 2.10
Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Îïîâ-
³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ". 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 0.15
Òåëåìàãàçèí. 2.40 Ä/ô "Ï³ñëÿ
ïðåì'ºðè - ðîçñòð³ë". 3.40 Ä/ñ
"Ñåðåäçåìíîìîð'ÿ". 4.30 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". 10.55
"Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20 Êîìå-
ä³ÿ "Ìàòóñ³ - 2" (12+). 14.00,
15.00 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -  4".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15,
22.30 "Ë³ãà ñì³õó 2".  0.40
"Âå÷³ðí³é Êè¿â".  4.25 "Ìà-
ëåíüê³ ã³ãàíòè"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 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 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.00, 12.25
Ò/ñ "1941" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 1.45
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 22.00 Õ/ô
"Äâîº ï³ä îäí³ºþ ïàðàñîëü-
êîþ". 23.50 Õ/ô "Ì³ñüêèé ðî-
ìàíñ". 3.25 "Æäè ìåíÿ". 5.10
Ì/ô "Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàëòà-
íà"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05
²íñàéäåð. 11.05, 13.15 Õ/ô
"Ðåìáî-3" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.25, 16.10 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.40 Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³. 21.25 Äèçåëü-øîó.
23.50 Õ/ô "Äæîí Ðåìáî (Ðåì-
áî-4)" (16+). 1.20 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 2.45 Ñòîï-10.
4.20 Ôàêòè. 4.40 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
7.15 Õ/ô "Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ³-
êîì...". 9.05 Õ/ô "Ìàíäð³âêà ó
çàêîõàí³ñòü". 11.15 Õ/ô "Òðî-
õè íå â ñîá³".  18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.20 Õ/ô "Äî-
ìîïðàâèòåëü". 20.05 Õ/ô "Ïðè-
ëåòèòü ðàïòîì ÷àð³âíèê".
22.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
19.00, 23.00, 3.20 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 5.40 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50,
4.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 14.45,
15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð"
(16+). 15.00 Ïîä³¿. 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Ëþáîâ ÿê íåùàñíèé âèïà-
äîê" 1, 2 ñ. (16+). 23.20 "ñë³äà-
ìè Áëîêàäè - 2"Ñïåö³àëüíèé
ðåïîðòàæ. 0.00 Ò/ñ "Ëþáîâ ÿê
íåùàñíèé âèïàäîê" (16+). 1.15
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 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". 10.00 Õ/ô "ß
òâ³é ãåðîé". 12.20, 16.45 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 12.45, 17.50, 3.00
Êðà¿íà Ó. 13.20 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.45 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 14.25 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.30, 4.15 Â³òàëüêà.
18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 20.00
Õ/ô "Àãåíò Êîä³ Áåíêñ". 21.40
Õ/ô "Àãåíò Êîä³ Áåíêñ 2. Ïóíêò

ïðèçíà÷åííÿ-Ëîíäîí". 23.30 Õ/
ô "ßê óòðàòèòè äðóç³â ³ ïðèìó-
ñèòè âñ³õ òåáå íåíàâèä³òè"
(16+). 1.20 Õ/ô "Öèãàíêà Àçà"

«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
3.00, 2.20 Çîíà íî÷³. 4.05 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 5.55, 18.00
Àáçàö. 6.49, 8.09 Kids Time.
6.50 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáî-
òÿõ". 8.10 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà". 10.00
Ñåðöÿ òðüîõ. 13.15 Ñåðöÿ òðüîõ
ïîñò-øîó. 16.00, 19.00 Ñóïåð-
³íòó¿ö³ÿ. 20.50 Õ/ô "Äîðîãîþ"
(16+). 22.40 Õ/ô "Ìîðñüêèé
ï³õîòèíåöü" (16+). 0.20 Õ/ô
"Æàðòè â á³ê" (16+). 2.15 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 10 ×ÅÐÂÍß
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, 0.15
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 10.45 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 11.10 Õî÷ó áóòè. 11.45
Ôîëüê-music. 13.05 Ò/ñ
"Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
17.00 Êíèãà.ua. 17.30
Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 18.30
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïåöâèïóñê.
Ôð³-ôàéò. 19.30 ×îëîâ³÷èé
êëóá. 20.00 Ä/ñ "Ñêàðáè òà
ñìåðòåëüí³ òàºìíèö³ ìîð³â".
21.00 Íîâèíè. 21.30
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 22.20 Ä/
ñ "Äèê³ òâàðèíè". 22.45
Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on line.
23.25 Æèòòºëþá. 23.50 Íà
ñëóõó. 1.20 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³
ðîçñë³äóâàííÿ". 3.55 Ìóçè÷íå
òóðíå. 5.00 Ä/ô "Ñìàêóëà.
²ñòîð³ÿ îäíîãî â³äêðèòòÿ".

. Êàíàë «1+1»
6.45 "Ãðîø³". 8.00 "Ñí³äàíîê.
Âèõ³äíèé". 10.00 "Òàºìíèé êîä
Â³ðè". 11.00, 23.10 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 12.00 Ìåëîäðàìà "Êà-
òåðèíà" (16+). 16.25 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì-
³êà 2017". 19.30 ÒÑÍ. 20.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2017". 22.10
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë. Äàéäæåñò".
0.10, 3.25 "Ë³ãà ñì³õó 2"

IÍÒÅÐ
6.10 Õ/ô "Ôîðìóëà êîõàííÿ".
8.00, 4.15 Õ/ô "Áåðåæè ìåíå,
ì³é òàë³ñìàí". 9.30 "Óêðà¿íà
âðàæàº". 10.00 Ä/ï "Ôîðìóëà
êîõàííÿ Î.Àáäóëîâà". 11.00 Õ/
ô "Øóêàéòå æ³íêó".  14.00,
20.30 Ò/ñ "Ìåññ³íã: Òîé, õòî
áà÷èâ êð³çü ÷àñ". 20.00, 2.30
"Ïîäðîáèö³". 23.00 "Âåëèêèé
áîêñ.  Î.Ìàëèíîâñüêèé -
Ñ.Ñàìïàéî. Ä.Áåð³í÷èê-À.Ãàð-
áà". 1.00 Õ/ô "Ñë³ïèé ãîðè-
çîíò". 3.00 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç ìà-
ÿêà"

ICTV
7.00 Äèâèòèñü óñ³ì!. 8.00 Áåç
ãàëüì. 8.55 ß çíÿâ!. 9.55 Äè-
çåëü-øîó. Äàéäæåñò.  11.05
Â³äïóñòêà çà îáì³íîì. 12.00,
13.00 Ò/ñ "Íà òðüîõ". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.55 Õ/ô "Áåò-
õîâåí". 15.25 Õ/ô "Áåòõîâåí-
2". 17.10 Õ/ô "Äæîí Ðåìáî
(Ðåìáî-4)" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "ßê
âèêðàñòè õìàðî÷îñ" (16+).
22.00 Õ/ô "Íàïàä íà 13-é

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëè-
êè. 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". 10.40 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.20, 16.45, 0.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 12.45, 17.50, 22.00, 2.25
Êðà¿íà Ó. 13.20, 19.55 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.45,
20.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.25 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.30,
4.05 Â³òàëüêà. 18.50 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 23.00 Íàéã³ðøèé
âîä³é êðà¿íè. 0.55 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òå-
îð³ÿ 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
3.10 Çîíà íî÷³. 4.55, 10.45 Ò/
ñ "Òàòóñåâ³  äî÷êè" (16+).
5.50, 18.00 Àáçàö. 6.45, 7.00
Kids Time. 6.50 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.59 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.59 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 16.00, 19.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 21.40 Õ/
ô "Îáäóðèòè âñ³õ". 23.20 Õ/
ô "Æàðòè â á³ê" (16+). 1.20
Õ/ô "Äåìîíè Äåáîðè Ëîãàí"
(18+)

×ÅÒÂÅÐ, 8 ×ÅÐÂÍß
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, 23.50 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, 16.30 Ò/ñ "Àðèñ-
òîêðàòè". 10.00 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 11.00 Ä/
ñ "²ñòîðè÷í³ ðîçñë³äóâàííÿ".
12.05 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.40 Ñë³äñòâî.
²íôî. 14.10 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü".
15.35 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 17.25
Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ. 17.45 Ì/
ñ "Êíèãà äæóíãë³â". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 18.50,
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Ä/ñ "Äèê³  òâàðèíè".  19.55
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåä-
ëåöüêîþ. 20.20, 2.10 Ïðî ãî-
ëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Îïîâ³äàí-
íÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ". 22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè. 0.15
Òåëåìàãàçèí. 2.40 Ä/ô "Âà-
ñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí ñóòîê".
3.40 Ä/ñ "Ñåðåäçåìíîìîð'ÿ".
4.30 Ò/ñ "Òðàâìà"

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.45 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20
Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2" (12+).
13.00, 14.00, 15.00, 20.05,
21.05 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè - 4".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-

"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 9.50 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà 2017". 10.50,
12.05, 13.30, 14.45, 16.00,
17.15 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 6".
19.30, 5.15 "ÒÑÍ-Òèæäåíü".
21.00 Ìåëîäðàìà "ß òåáå
í³êîìó íå â³ääàì" (16+). 0.45
"Àðãóìåíò êiíî". 1.40 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 4.15 "Òàºìíèé êîä
Â³ðè"

IÍÒÅÐ
5.20 Õ/ô "Øóêàéòå æ³íêó". 8.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ". 12.00 Õ/ô "Ëþáîâ â³ä
óñ³õ õâîðîá". 14.10, 21.00 Ò/ñ
"Ìåññ³íã: Òîé, õòî áà÷èâ êð³çü
÷àñ". 20.00, 2.05 "Ïîäðîáèö³".
22.20 Õ/ô "×àñ ãð³õ³â" (16+).
0.10 Õ/ô "Ïàëàþ÷èé îñòð³â"
(18+)

 ICTV
5.05 Ôàêòè. 5.35, 4.00 Ò/ñ
"Ñë³ä÷³" (16+). 7.35 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 11.15, 13.00 Õ/ô "Ëþ-
äèíà ï³òüìè". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.20 Õ/ô "Áåòõîâåí".
15.00 Õ/ô "Áåòõîâåí-2". 16.45
Õ/ô "ßê âèêðàñòè õìàðî÷îñ"
(16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 20.30 Õ/ô "Ïîâ³òðÿíèé
ìàðøàë" (16+). 22.45 Õ/ô "Ëþ-
äèíà-âîâê" (18+). 0.35 Õ/ô "Íà-
ïàä íà 13-é â³ää³ëîê" (16+).
2.25 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+)

ÑÒÁ
6.50 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.45
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.40 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³" .  10.35
"Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 11.40 Õ/ô
"Êîõàííÿ Íàä³¿". 15.15 "Êîõà-
íà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 19.05,
2.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 23.00 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Õ/ô "Âàëüñ -
áîñòîí". 11.15 Ò/ñ "Ìî¿ ÷óæ³
ä³òè" (12+). 15.10 Ò/ñ "Îäèí
ºäèíèé ³ íàçàâæäè" (16+). 18.50
Ôóòáîë. Êâàë³ô³êàö³ÿ ×Ñ - 2018
ð. Ô³íëÿíä³ÿ - Óêðà¿íà. 21.00,
5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 22.00 Ò/ñ "Áóäèíîê
³ç ñþðïðèçîì". 1.40 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 2.30 Òàºìíèé êîä
çëàìàíèé. Ìîëîä³ñòü. 3.20
Òàºìíèé êîä çëàìàíèé.Ñîí.
4.10 Òàºìíèé êîä
çëàìàíèé.Ñìåðòü. 5.00
Òàºìíèé êîä çëàìàíèé. Ëþáîâ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Ëèñ Ìèêèòà". 7.45 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.40 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
11.00 Ì/ô "Ò³òîô". 12.25, 1.40
Õ/ô "Óñå, ÷îãî õî÷å Ëîëà"
(16+). 14.30, 19.50 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 16.00 Êðà¿íà Ó.
20.50 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Ðÿò³âíèêè. 0.00 Õ/ô "ßê óòðà-
òèòè äðóç³â ³ ïðèìóñèòè âñ³õ
òåáå íåíàâèä³òè" (16+). 3.25
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, 1.40 Çîíà íî÷³. 5.05 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 6.00, 7.20
Kids Time. 6.05 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.25 Ì/ô
"Ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ÷àñîì
ôð³êàäåëüê³". 9.10 Õ/ô "Äóá-
ëåðè" (16+). 11.25 Õ/ô "Êîíòè-
íóóì" (16+). 13.45 Õ/ô "Ö³íà
áåçñìåðòÿ" (16+). 16.00 Õ/ô
"Õåëëáîé: Ãåðîé ³ç ïåêëà"
(16+). 18.15 Õ/ô "Õåíêîê"
(16+). 20.00 Õ/ô "Âàâ³ëîí
íàøî¿ åðè" (16+). 22.00 Õ/ô
"Ñâÿùåíèê" (18+). 23.45 Õ/ô
"Ñïóñê 2" (18+)

ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 22.05 "Ïðà-
âî íà âëàäó 2017". 23.35, 2.10
Êîìåä³ÿ "Ôàëüøèâ³ çàðó÷èíè"
(16+)

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 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, 20.40 Ò/ñ "1941" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4 .35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 1.55,
5.20 "Ïîäðîáèö³".  23.30 Ò/ñ
"Îäåñà-ìàìà" (16+). 2.35 Õ/ô
"Äå òè, Áàã³ðà?". 3.50 "Ãîòóº-
ìî ðàçîì"

ICTV
6.35 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.05,
13.20 Õ/ô "Ðåìáî. Ïåðøà
êðîâ-2" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.30, 16.10 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.40, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 ²íñàéäåð. 22.25 Õ/ô
"Ðåìáî-3" (16+). 0.30 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 1.55 Ñòîï-10.
4.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25
Ôàêòè. 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.40
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-6". 13.45
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30, 22.45 "Êîõàíà, ìè âáè-
âàºìî ä³òåé". 1.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (16+). 7.00, 8.00,
9.00, 19.00, 23.00, 2.45 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 3.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.50, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 14.45, 15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 15.00
Ïîä³¿. 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Îäèí ºäè-
íèé ³ íàçàâæäè" 1, 2 ñ. (16+).
23.30 Ò/ñ "Îäèí ºäèíèé ³ íà-
çàâæäè" (16+). 1.10 Ò/ñ "Çàêîí
³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 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". 10.40
Ò/ñ "Áàôô³-âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.20, 16.45,
0.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 12.45, 17.50,
22.00, 2.25 Êðà¿íà Ó. 13.20,
19.55 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 13.45, 20.55 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ.  14.25 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.30, 4.05 Â³òàëüêà.
18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 23.00
Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 0.55
Ò/ñ "Îòæå" (18+).  1.15
Øï³ë³â³ë³. 1.35 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
3.00, 2.50 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 3.05, 2.55 Çîíà íî÷³.
4.30 Ò/ñ "Òàòóñåâ³  äî÷êè"
(16+). 5.45, 18.00 Àáçàö. 6.40,
7.59 Kids Time. 6.45 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ".  7.05 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.00
Ò/ñ "Ìîëîäÿòà".  10.45 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.00, 19.00
Õòî çâåðõó?. 21.00 Õ/ô "Ö³íà
áåçñìåðòÿ" (16+). 23.10 Õ/ô

â³ää³ëîê" (16+). 0.00 Õ/ô "Ëþ-
äèíà ï³òüìè". 1.45 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 3.10 Ñòîï-10

ÑÒÁ
6.00 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.35 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
15.20 Õ/ô "Äîìîïðàâèòåëü".
17.05 Õ/ô "Ïðèëåòèòü ðàïòîì
÷àð³âíèê". 19.00 Õ/ô "Êîõàííÿ
Íàä³¿". 22.50 Õ/ô "Ñëóæáîâèé
ðîìàí". 1.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.20 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Ëþáîâ ÿê íå-
ùàñíèé âèïàäîê" (16+). 12.40
Ò/ñ "Ë³êè äëÿ áàáóñ³" 1, 2 ñ.
(12+). 15.20 Ò/ñ "Ë³êè äëÿ áà-
áóñ³" (12+). 16.40 Ò/ñ "Ìî¿
÷óæ³ ä³òè" 1, 2 ñ. (12+). 19.40
Ò/ñ "Ìî¿ ÷óæ³ ä³òè" (12+). 21.00
Øîó áðàò³â Øóìàõåð³â. 23.00
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.40 Ò/ñ "Çà-
êîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 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". 11.10 Ì/
ô "×àð³âíà êàðóñåëü". 12.35,
19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 15.15 Êàçêè Ó Ê³íî. 16.20
Õ/ô "Àãåíò Êîä³ Áåíêñ". 18.00
Õ/ô "Àãåíò Êîä³  Áåíêñ 2.
Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-Ëîíäîí".
20.50 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Ðÿò³âíèêè. 0.00 Õ/ô "Öèãàíêà
Àçà". 1.40 Õ/ô "ß òâ³é ãåðîé".
3.40 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, 2.20 Çîíà íî÷³. 5.49, 8.35
Kids Time. 5.50 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.20 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.40 Ðåâ³çîð.-
Ñïåöâèïóñê. 10.50 Ðåâ³çîð
Êðàìíèö³. 12.45 Â³ä ïàöàíêè
äî ïàíÿíêè. 15.10 Ì/ô "Ì³íëè-
âà õìàðí³ñòü, ÷àñîì ôð³êà-
äåëüê³". 17.00 Õ/ô "Ìàðìàäü-
þê". 18.45 Õ/ô "Õåëëáîé: Ãå-
ðîé ³ç ïåêëà" (16+). 21.00 Õ/ô
"Õåíêîê" (16+). 22.50 Õ/ô
"Ñïóñê" (18+). 0.50 Õ/ô "×îðí³
ì³òêè" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 11 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35
Íà ñëóõó.  7.05 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 7.25 Æèòòºëþá. 8.10
Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 8.45, 0.15 Òåëåìàãà-
çèí. 9.00 Ä/ñ "Ñêàðáè òà ñìåð-
òåëüí³ òàºìíèö³ ìîð³â". 9.55
Õ/ô "Ñ³ñ³ - íåïîê³ðíà ³ìïå-
ðàòðèöÿ". 12.00 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 12.40, 1.20 Ä/ñ "Áëþç.
Ìàðò³í Ñêîðñåçå ïðåäñòàâ-
ëÿº". 14.05 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿.
14.15 Ôîëüê-music. 15.40 Ïåð-
øèé íà ñåë³. 16.10 Ä/ñ "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê". 16.45 Õ/
ô "Îäåðæèì³ñòü". 18.35 Õ/ô
"Çîëîòî" .  20.30 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.00 Íîâèíè. 21.30
Ä/ñ "Òðàäèö³éí³  ñâÿòà Ìà-
öóð³". 22.20 Ä/ñ "Äèê³ òâàðè-
íè". 23.00 Ñâ³ò on line. 23.25
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 23.30 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. Ï³äñóìêè. 2.40
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïåöâèïóñê.
Ôð³ -ôàéò.  3 .30 ×îëîâ³÷èé
êëóá. 4.00 Ïîçà ÷àñîì. Òåëå-
âèñòàâà "Óêðàäåíå ùàñòÿ"

 Êàíàë «1+1»
6.00 ÒÑÍ. 7.00, 18.40 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
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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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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 34
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 21
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

14 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 16 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

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.

РОБОТА
Потрібні на роботу

кондитери для роботи
в новому кондитерсь
кому цеху.  Гарантує
мо гідні умови праці та
вискоку заробітну пла
ту. Тел. : 050 676 50 08

ОВЕН (21.03�20.
04). Великий шанс
знайти засоби для
реалізації своїх

ідей. Ви будете постійно
відчувати підтримку на�
вколишніх майже у всіх
своїх починаннях.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Вам дове�
деться закріплюва�
ти і відстоювати

свої досягнення. Небажа�
но під час роботи вести по�
рожні розмови, це зіб'є
вас з ділового ритму, може
викликати невдоволення
колег і начальства.

БЛИЗНЮКИ (22.
05�21.06). На вас
чекають яскраві
події та приємні
зустрічі. Якийсь

час прийдеться присвя�
тити спілкуванню з роди�
чами. Буде потрібно біль�
ше часу приділяти госпо�
дарським справам.

РАК (22.06�23.07).
Бажано реалистич�
но оцінити свої сили
і можливості. Роз�
поділяйте наванта�

ження пропорційно. Мож�
ливе одержання звістки
про радісни події.

ЛЕВ  (24.07�23.
08). Основне зав�
дання – зберігати
щиросердечну рів�

новагу. Тому що тиждень
може бути напруженим і
емоційно неврівноваже�
ним. Можливі неприємні
контакти та дзвінки.
Імовірні непорозуміння в
особистім житті.

ДІВА (24.08�23.
09). Вам удасться
впоратися з ба�
гатьма наболілими

проблемами. Не відсту�
пайте від намічених
планів, і тоді ви зможете
успішно їх реалізувати.
Хоча легко не буде.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Вам просто
необхідно поводи�
тися розсудливо,

помилки зараз будуть
мати не найкращі на�
слідки. Найменше відхи�
лення від єдино вірної
стриманої та продуманої
лінії поведінки – і на вас
очікують неприємності.

СКОРПІОН (24.
10� 22.11). Ви не
повинні упускати
с п р и я т л и в и х

шансів, які подарує вам
доля. Все буде виходити
легко, як би саме собою.
Імовірні позитивні зміни
на роботі. Ви можете очі�
кувати прибуток і премію.

СТРІЛЕЦЬ (23.
11�21.12). Не варто
втрачати часу да�
ром і лінуватися. Не
зупиняйтеся на до�

сягнутому, сміливо пере�
стрибуйте через чергову
планку. Довіртеся порадам
друзів.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Сприятли�
вий час для продук�
тивної роботи і діло�

вих зустрічей. Нові ідеї
можуть стати початком
воістину грандіозних здій�
снень у майбутньому.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Фінансовий
успіх неодмінно
прийде до вас, але
тільки якщо ви при�

кладете максимум зусиль
до його досягнення. Ви�
явіть обережність стосов�
но нових ідей і віянь.

РИБИ (20.02�20.
03). Багатохвилюючі
вас питання благо�
получно вирішаться.

Зараз не час міняти робо�
ту або супутника життя. Не
виключене, що вас чимось
спантеличать друзі, підки�
нувши яку�небудь пробле�
му.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ
Ä²Â×ÀÒ

²  ÕËÎÏÖ²Â
â³êîì

ç 12 äî 16 ðîê³â!
Àãåíòñòâî ìîäåëåé

"Ñòèëü"
çàïðîøóº Âàñ íà 2-õ
ì³ñÿ÷í³ êóðñè ìîäå-

ëåé(÷åðâåíü, ëèïåíü),
çà äèñöèïë³íàìè:

- Äåô³ëå
- Îñíîâè õîðåîãðàô³¿
- Ôîòî ïîçóâàííÿ
- Îñíîâè êîñìåòîëîã³¿
(ïî çàê³í÷åííþ êóðñ³â
çäàþòüñÿ çàë³êè òà îò-
ðèìóºòüñÿ ñâ³äîöòâî
ïðî çàê³í÷åííÿ)
Êóðñè ïðîâîäèòèìóòü-
ñÿ ó ì. Ìóêà÷åâî.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ
 çà òåë.: 099-75-35-901;

066-88-27-993

ЗАПРОШУЄМО
БУДІВЕЛЬНИКІВ

ОСББ  «Береша3» зап
рошує на виконання
ремотнобудівельних
робіт (дах жилого ба
гатоповерхового бу
динку) на конкурсній
основі.
Вся додаткова інфор

мація по тел.
095 564 09 99

Â Ìóêà÷åâ³ óðî÷èñòî çàêðèëè
òåàòðàëüíèé ôåñò "Åòíî-Ä³à-Ñôåðà"

Предоставляем услуги по
проектированию, изготов�
лению, монтажу металло�
конструкций любой слож�
ности: решётки,ворота, ле�
стницы, перила,  двери, на�
весы, козырьки, беседки�
,ограждения, кованная ме�
бель, декор и т.д.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

ЭПОХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ!

 Â ðàìêàõ ïðàçäíèêà  «äíåé Ìóêà÷åâà»
íà 18-ì Ìåæäóíàðîäíîì  òåàòðàëüíîì ôå-
ñòèâàëå ÝÒÍÎ-ÄÈÀ-ÑÔÅÐÀ â Ìóêà÷åâå
âïåðâûå  âûñòóïèë Êèåâñêèé  íàöèî-
íàëüíûé  òåàòð  èì. È. Ôðàíêî – òåàòð ¹ 1
Óêðàèíû – ñî ñïåêòàêëåì «Øâåéê»

Ìàãèÿ èñêóññòâà, ìàãèÿ òåàòðàëüíîãî èñ-
êóññòâà, ìàãèÿ ðåæèññóðû è íåèìîâåðíûõ
àêòåðñêèõïåðåâîïëîùåíèé íà ãðàíè  âîç-
ìîæíîãî! Ýòî íàäî áûëî âèäåòü!

Óñïåõ ôåíîìåíàëüíûé, ïîòðÿñàþùèé,
ïðîñòî îãëóøàþùèé!

Òàê ïèøåòñÿ ñîâðåìåííàÿ  òåàòðàëüíàÿ
ÝÏÎÕÀ Ìóêà÷åâà. Õî÷åòñÿ âîñêëèêíóòü:
Ñëàâà Èñêóññòâó, Ñëàâà Òåàòðó, Ñëàâà Óê-
ðàèíå!

Âàëåíòèíà  ÁÀÁÊ²ÍÀ

Його було завершено
виставою Національного
академічного драмтеат�
ру ім. І. Франка "Швейк".
У головних ролях – На�
родні артисти України
Анатолій Хостікоєв та
Богдан Бенюк. Саме їх
багаторічний творчий
тандем спровокував

ідею створення вистави
про істинну чоловічу
дружбу, про доброту та
людяність, які не
підвладні ані часу, ані
будь�яким випробуван�
ням. Вистава зібрала
глядачів з усього Закар�
паття, а квитки були
розпродані за два тижні
до вистави.

 XVIII Міжнародний фе�
стиваль етнічних театрів
національних меншин
України "Етно�Діа�Сфе�
ра" тривав в Мукачеві
протягом тижня.  Це
один з найстаріших  те�
атральних фестивалів
області. Організатора�
ми фесту цьогоріч ста�
ли Мукачівська міська
рада та Мукачівський
драматичний театр.

На сцені міського теат�

ру було презентовано
вистави від шести кра�
щих колективів України
та Закарпаття, з яких
три – національні про�
відні колективи    Украї�
ни.

Урочисте закриття
відбулося на сцені теат�
ру за участі міського го�
лови Андрія Балоги, ке�
рівника Мукачівського

драматичного театру
Юрія Глеби, керівника
фесту Юрія Шутюка.

Андрій Балога щиро
подякував акторам, які в
ці дні виступали на сцені
театру та закликав усіх
“частіше ходити у наш те�
атр – на вистави і місце�
вих, і немісцевих акторів.
Це того варте!".

О. ДАНЧЕНКО

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ÍÀÉÙÈÐ²Ø²  ÏÎÁÀÆÀÍÍß!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî ïîäðóææÿ

ÑÈ×ÓÃÎÂÈÕ
Â³òàë³ÿ òà Àëüîíó

ç íàðîäæåííÿì äîíå÷êè! Çè÷è-
ìî ö³é ÷óäîâ³é ñ³ì’¿ óñï³õ³â ó
âñüîìó. Íåõàé íîâîíàðîäæåíå
äèòÿòêî ïðèóìíîæèòü ó ðàçè
âàøå ñ³ìåéíå ùàñòÿ. Øàíîâ-

íèì áàòüêàì áàæàºìî ìóäðîñò³, òåðï³ííÿ ³ – áðàòèêà äëÿ
ñåñòðè÷îê.

Óêë³ííî ïðîñèìî Âñåâèøíüîãî äàðóâàòè íîâîíàðîä-
æåí³é äîâã³, ùàñëèâ³ ðîêè æèòòÿ â íåçàëåæí³é, áàãàò³é,
ìèðí³é Óêðà¿í³.

Êîëåêòèâ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

Âðàæåííÿ. Äîñë³âíî

ТОВ “АВЕ Мукачево”
проводить набір на роботу:

1. ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ка
тегорії С, Е.
2. ВАНТАЖНИКІВ для збору твердих побуто
вих відходів.

За детальною інформацією звертатися
за адресою: м. Мукачево, вул. Тімірязєва, 78,

Тел.: 0503378371.


