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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.

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

У школах Мукачева відбулися традиційні святкові лінійки,
присвячені завершенню навчального року. Цьогоріч в 17
освітніх закладах навчання завершили 431 учнів  одинадця'
тих класів. Найбільше випускників у ліцеї ' 58. Цьогоріч шко'
лярі Мукачева здобули за результатам III етапу Всеукраї'
нських учнівських олімпіад 75 дипломів, 4 учнів стали при'
зерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 19 при'
зових місць зайняли на II етапі та 2 призові місця на III етапі
Всеукраїнського конкурсу'захисту науково'дослідних робіт
учнів'членів МАН.

Сьогодні учнів'переможців олімпіад нагородили премія'
ми. Їх розмір становить від 400 до 1500 гри'
вень.

Також премії отримали 58 викладачів, які
займалися підготовкою учнів'призерів III'IV
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та
II'III етапів Всеукраїнського конкурсу'захис'
ту науково'дослідних робіт учнів'членів МАН.
Розмір премій становить  від 1000 до 2200 гри'
вень.

Учнів  цього дня вітали зі святом  представ'
ники міської влади, учителі, батьки, а найкра'
щим вручили грамоти та подяки.

27 червня в місті  пройде традиційне свято –
парад випускників. 29 червня для випускників
проведуть "Бал випускників'2017".

Â øêîëàõ Ìóêà÷åâà ëóíàâ îñòàíí³é äçâîíèê

151  УЧАСНИКАМ АТО
ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЕКТИ

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàòè çàòâåðäèëè

ð³øåííÿ ïðî ïðîåêòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â. Éäåòüñÿ ïðî çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ 151 ìåøêàíö³â ì³ñòà, ÿê³
º ó÷àñíèêàìè ÀÒÎ. Ïëîùà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
- ïî 6 ñîòèí  íà âóëèöÿõ Éîñèïà Áîêøàÿ, Ìè-
õàéëà Âåðáèöüêîãî, êàðäèíàëà Éîñèïà, Âîëî-
äèìèðà ²âàñþêà, ²ìðå Êàëüìàíà, Ìèõàéëà Ñòà-
ðèöüêîãî.
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Акцію ініціював міський

голова Андрій Балога. Він
зустрівся з цією категорією
діток, а їх загалом в місті є
116. З нагоди Міжнародного
дня захисту дітей всі діти
отримали подарунки – ті, які
запропонували дітки, їх
прийомні родини та опіку'
ни. Діткам придбано 52
планшети, 32 мобільні теле'
фони, 23 підліткові велоси'
педи, 2 дитячі велосипеди,
3 пари роликів, 3 пінборди та інші іграшки. Частину
подарунків було вручено діткам, які прийшли на
зустріч. Вихованцям дитячих будинків сімейного типу
подарунки вручать безпосередньо в родинах, де вони
проживають.

Âàæêîõâîð³ ìóêà÷³âö³ îòðèìàëè ïîíàä
400  òèñ. ç ì³ñüêîãî áþäæåòó

453 тисяч виділено для допомоги мукачівцям кош'
том міської програми «Додаткового соціального захи'
сту мукачівців». Відповідне розпорядження підписав
міський голова Андрій Балога. З них 29 важкохворих
мешканців міста отримали з бюджету  407 тис. грн. на
лікування. Мешканці міста, які опинилися в надзви'
чайних життєвих ситуаціях ( 20 осіб) отримали понад
22,5 тис. гривень. Понад 37 тис. гривень виділено для
придбання гігієнічних підгузок для дітей з інвалідні'
стю та дорослих лежачих осіб.

Загалом за перший квартал 2017 року різними ви'
дами допомог по програмі “Додаткового соціально'
медичного захисту мукачівців” скористалося майже
900 жителів міста. Вони отримали допомогу на загаль'
ну суму 4 млн. 389 гривень.

ФОП Ключінська Л.Л.
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

� Апостиль
� Легалізація
� Документи для посольства

Адреса: м.Мукачево, вул.Достоєвського 6/2
(т.: 3B81B50)
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ØÀÍÎÂÍ² ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ËÅÃÊÎ¯ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ²!
Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ â

Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü –
Äåíü ïðàö³âíèê³â
ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³.
Ç ö³º¿ íàãîäè ùèðî-
ñåðäíî â³òàþ ç ïðî-
ôåñ³éíèì ñâÿòîì íàé-
ñòàð³øèé ó Ìóêà÷åâ³
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè
òà íàøèõ äîðîãèõ ïîáðàòèì³â ç ñôåðè ëåã-
êî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà íàä Ëàòîðèöåþ,
êðàþ.  Ãëèáîêà ïîäÿêà ³ íèçüêèé óêë³í âàì,
äîðîã³  êîëåãè, çà ñàìîâ³ääàíó  ïðàöþ,
ùåäð³ñòü ³ òåïëî âàøèõ ñåðäåöü, çà çàáåç-
ïå÷åííÿ âèñîêîãî ñòàòóñó é ã³äíèõ óìîâ
ïðàö³ óñ³õ ðîá³òíèê³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³
íàøîãî ñîíÿ÷íîãî Çàêàðïàòòÿ.

Óñï³õ³â âàì êîæåí äåíü ³ êîæåí ÷àñ ó ïðî-
ôåñ³éíèõ ñïðàâàõ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó
òà çëàãîäè. Íåõàé äîáðî ³ ùåäðà äîëÿ íå
îìèíàþòü âàñ ³ âàø³ ðîäèíè, à ùàñòÿ, ëþ-
áîâ ³ äîñòàòêè áóäóòü ïîñò³éíèìè âàøèìè
ñóïóòíèêàìè. Ùåäðî¿ âàì äîë³ òà âïåâíå-
íîñò³ ó çàâòðàøíüîìó äí³.

Òåðåç³ÿ  ÎÁÅÐÒÞÕ, äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêî¿  øâåéíî¿  ôàáðèêè

То дуже знаково, що на
самому початку літа, у
нашій країні відзначають
професійне свято – День
працівників легкої про"
мисловості. Це найдавн"
іша галузь народного гос"
подарства, яка робить
значний внесок у розбу"
дову  економіки України.
Відрадно, що з року в рік
легка промисловість на"
буває необхідного досві"
ду для того, щоб закріпи"
ти і розвинути позитивні
досягнення. Сімдесят
два роки невтомно, само"
віддано трудиться колек"
тив Мукачівської швейної
фабрики, випускаючи
одяг для жінок, тісно
співпрацюючи із зарубіж"
ними фірмами,  забезпе"
чує висококласним жіно"
чим одягом споживачів.

Наша історія розпоча"
лася у серпні 1945 року,
коли кілька кравців об"
’єдналися в артіль і запо"
чаткували спільно із шев"
цями Мукачівську швей"
но"взуттєву фабрику. 72
роки  – це шлях сходжен"
ня, утвердження колек"
тиву у кілька поколінь,
самовідданого торування
нелегкої і не прямої доро"
ги до визнання. За цей
трудовий час  сповнено"
го високого професіона"
лізму, дивовижної  завзя"
тості і творчого натхнен"
ня швейники майже чоти"
рьох поколінь,  день у
день, рік за роком виго"
товляли продукцію,  яка
користувалася високим
попитом і постачалася в
усі торгові бази України
та інших  союзних рес"
публік.

Працювали, виконували
держані замовлення, вчи"
ли і вчилися, давали путі"
вку в трудове життя, за"
безпечували роботою мо"
лоду зміну, розкрилювали
творчі можливості юнаків
і дівчат, невпинно  підви"
щували їх професійний,
освітній  рівень, через
трудове суперництво да"
вали змогу кожному до"
сягти омріяних  в юності
висот. Весь цей час на
сотнях, тисячах зразках
тканин, із яких ми шили
вироби, оживали наші
мрії: бути кращими, шити
якісніше, надійно… І це
нам вдавалося. Випуск"
ники  професійно"техніч"
них училищ області, се"
редніх шкіл Мукачева й
району, навчаючись
швейним професіям, ви"
конуючи й перевиконую"
чи норми, спрямовували
енергію своїх  сердець на
добрі справи колективу,
виводили підприємство в
число передових по місту,
області, Україні… При
цьому вчилися у колекти"
ву працювати творчо, на"
полегливо, переймали
усе краще, відповідали за
доручену справу, і цим

ЩАСТЯ  ДОСЯГАЄМО  СПІЛЬНО
формували  свою актив"
ну життєву позицію. І при
цьому не втрачали юнаць"
кий запал, не забували
про участь у художній са"
модіяльності, виступали
з піснями й запальними
танцями на днях підприє"
мства, міських і обласних
оглядах художньої само"
діяльності, виборювали
на них перші місця. Час"
тина молоді, залюбував"
шись у спорт,  здобувала
на спартакіадах славу
мукачівським швейни"
кам.

Я рада, що поряд з ви"
робничими завданнями,
мукачівські швейники ув"
ійшли у багатогранне
життя міста, області…
Зокрема, уже у березні
1946 року наш колектив
пошив футбольну форму
(три комплекти трусів і
майок) для міської фут"
больної команди «Іскра».
А до 1 травня, того ж року,
наші майстри створили,
за зразками кращих мо"
дельєрів із Праги, 60 еле"
гантних чоловічих кос"
тюмів, для співаків мука"
чівського чоловічого хору
«Метеор», який з 5 трав"
ня 1946 року розпочав
творчий звіт у столиці Ук"
раїни – Києві. Наприкінці
року наші майстрині по"
шили і прикрасили сцені"
чний одяг вишуканими
орнаментами  для
співаків молодого закар"
патського хору. У на"
ступні десятиліття таких

почесних замовлень не
бракувало. І ніколи ми не
відмовлялись від замов"
лень.

Наша робота протягом
72 років – це ми самі. Це
щось більше,  аніж життя
людини. Для нас немер"
кнучим маяком служити"
муть трудові успіхи  вете"
ранів фабрики, праців"
ниць з чистою совістю,
натхненною душею і гаря"
чим серцем. На фабриці
минула їх молодість,
прийшла зрілість.
Більшість із них стали
прекрасними, умілими й
турботливими наставни"
цями молодої зміни, до"
сягли професійного зро"
стання і вписали гідну
сторінку в історію фабри"
ки. Наш трудовий шлях
великий. І був він насиче"
ний різноманітними под"

іями, траплялося, труд"
нощами. Але завдяки ум"
інню виконувати найск"
ладнішу роботу за кращи"
ми світовими стандарта"
ми колектив зберігся, ви"

жив і сьогодні дивує дуже
вибагливих споживачів
своєю якісною роботою,
умінням виконувати дого"
вори вчасно, справляти"
ся з найвідповідальніши"
ми завданнями.

Не можу не сказати й
про важкі для нашого ко"
лективу роки. Біди поча"
лися з розпадом колиш"
ньої союзної держави.
Враз втратили ринки збу"
ту, упало до нуля поста"
чання сировини, замов"
ники були, але не мали
коштів  для оплати зроб"
леного нашим колекти"
вом. Брати кредити під
двісті з лишком відсотків
нам було не під силу.
Коли в 1999 році я очоли"
ла Мукачівську швейну
фабрику, було від чого
схопитися за голову. Ро"
бітниці жартували:  «У

нас, Терезіє Ласлівно,
криза на виробництві не
припиняється уже вісім
років».  Почали шукати
замовників за рубежами
нашої держави. Тобто в

Європі.  Серед тих, хто
розміщував  на нашій
фабриці  замовлення
були угорські фірми «Цен"
тралпарк», «Студіодон"
на» (Будапешт), «Руго"
дяр» (Каповар). На їх за"
мовлення ми пошили
одяг для стюардес, жіночі
брюки, пальта, блузи…
Виконували замовлення
італійської фірми «Бене"
тон», словацької «Павлін»
(Гуменне), французьких
фірм «МодалЕст», «Аль"
янс», німецьких – «Хуке»,
«Рабемоден – ГМБХ»…
Виручило нас вміння пра"
цювати високоякісно, ви"
сокопродуктивно. Досві"
ду набували при вико"
нанні замовлень зарубіж"
них замовників. Спочатку
було важко. Від замов"
ників ми одержували нові,
сучасні технології оброб"

ки виробів, сировину, нит"
ки, фурнітуру. Поступово
налагодили співробітниц"
тво з угорськими, німець"
кими, австрійськими, іта"
лійськими, французьки"
ми, бельгійськими фірма"
ми. За зароблену валюту
купували нове обладнан"
ня. У ході виконання за"
мовлень познайомилися
з новітнім конструюван"
ням моделей, більш рац"
іональним і універсаль"
ним.

Колись одягали дітей –
од ясельного до підлітко"
вого віку. Потрібно було
півроку, рік, щоб одержа"
ти міністерський дозвіл
на пошиття нової моделі.
Поки там «схвалювали й
затверджували», новинка
старіла. Тепер –  усе іна"
кше. Асортимент міняє"
мо мало не щотижня.
Особливо надійними для
нас стали німецькі фірми
з якими співробітничає"
мо понад два десятки
років. Завдяки цій міжна"
родній, взаємовигідній
співпраці, ми дістали
змогу переоснастити
цехи високоточним з
електронною начинкою
обладнанням, зберегти
трудовий колектив і успі"
шно працювати  в інтере"
сах Мукачева, Закарпат"
тя, України. Ми постійно
купуємо ту техніку, яка
дозволяє нам іти в ногу з
часом.  Розраховуємо на
власні сили і на порозум"
іння із зарубіжними парт"

нерами. Ми навіть у цей
час щорічно збільшуємо
об’єми виробництва на 15
– 20 відсотків за рахунок
підвищення продуктив"
ності праці, за рахунок
того, що найпередовіше
обладнання, є і у нас.

Зрештою, я високо оці"
нюю не лише професій"
ний, а й інтелектуальний
потенціал нашого колек"
тиву. Бо маємо прекрас"
них організаторів вироб"
ництва. Є в нас  високого
класу технологи, такі як
головний технолог Ната"
лія Машіка, майстерні
технологи Катерина Зва"
рич, Василина Ковач, На"
талія Швардак, Наталія
Кеменяш, Віола Деркач,
Віталій Кіс…  Радує своєю
роботою начальник ви"
робництва Еріка Мишак,
головний механік Олег

Пенчев. Задоволена ро"
ботою майстрів  цехів:
Анжели Продан, Сільвії
Юсько, Марії Пермінової,
Людмили Доми, Любові
Граділь, Марії Завойські,
Марії Алмашій, Марії
Старости… Коли б по"
слати їх на швейні
підприємства до наших
партнерів, упевнена,  бу"
дуть на своєму місці.

Гордість викликають
трудові досягнення  шва"
чок Ганни Кабаштури,
Світлани Фістер, Віти
Макарової, Наталії Гопко,
Ірини Балаж, Оксани
Маркетан, Вероніки Ба"
бич, Сніжани Ковальчук,
Наталії Козар, Алли Туря"
ниці, Оксани Феяш, Оль"
ги Коцаки, Людмили
Шепи, Антоніни Чернич"
ко… Сумлінно,  вдумливо
працюють розкрійники
тканин Надія Гордубей,
Ігор Смірнов, Любов
Мешко, Мар’яна Попо"
вич, Маргарета Чутьєва…
Старанно виконують обо"
в’язки прасувальниці
Олена Попова, Світлана
Котлубай, Ганна Гелетей,
Еріка Медвідь, Оксана
Білак. Особливо, з вели"
кою старанністю запако"
вують готові вироби Ма"
рія Шолтес, Любов Чеке"
та, Марія Шкелебей, Ва"
силина Кабаштура. Висо"
кий досвід у роботі де"
монструють контролери
якості  Галина Машлак,
Олексій Об’єдков, Олена
Гравс, Анжела Кохан.  По"
стійно дбають про
справність обладнання
с л ю с а р і " р е м о н т н и к
Омелян Улинець, Ярос"
лав Тайпс, Василь Во"
лох…

У непростих умовах ре"
формування економіки
України ми  не тільки зу"
міли зберегти свій вироб"
ничий потенціал, а й док"
ласти чимало зусиль для
розбудови цієї важливої в
Мукачеві й області галузі
легкої промисловості.
І особливі заслуги і подя"
ка за досягнення високих
економічних показників
роботи підприємства, по"
стійний контроль за
організацією роботи ви"
робничих дільниць, а та"
кож партнерів, у  дотри"
манні строків, продуктив"
ності праці,  вимог веден"
ня документації, вислов"
люю  заступнику директо"
ра  Олесі Володимирівні
Обертюх,   головному бух"
галтеру Артуру Рудоль"
фовичу Нейметі. Напере"
додні професійного свя"
та бажаю усім вам, славні
трудівниці Мукачівської
швейної фабрики, а та"
кож тим,  які перебувають
на заслуженому відпо"
чинку міцного здоров’я,
родинного щастя і тепла,
а також – здійснення усіх
прагнень та мрій.

Терезія  ОБЕРТЮХ,
директор Мукачівської

швейної фабрики
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На черговій сесії
депутати схвалили
регламент Мукачі�
вської міської ради
7�го скликання у
новій редакції.

Змінами пропо�
нується сформувати
Редакційну комісію,
яка оформлятиме
остаточну редакцію
проектів заяв та
звернень міської
ради. Також змінами
зазначено, що організаційне, інформацій�
не, аналітичне та матеріально�технічне за�
безпечення ради здійснюватиме секрета�
ріат ради.

Також регламентом передбачена відпові�
дальність депутата за різного виду пору�
шень.До порушника можуть застосовуватись
такі заходи впливу (стягнення) як догана,
сувора догана, позбавлення права на про�
довження виступу та відключення мікрофо�
ну, позбавлення права виступу до закінчен�
ня пленарного засідання, видалення з зали
пленарного засідання (зали роботи комісії)
до закінчення засідання.

За систематичне (два і більше рази
поспіль) невідвідування без поважних при�
чин пленарних засідань ради, засідань по�
стійної депутатської чи тимчасової конт�
рольної комісій депутату буде оголошено
догану.

Äåïóòàò³â, ÿê³ ïðîïóñòèëè á³ëüøå ïîëîâèíè
çàñ³äàíü ðàäè ïðîïîíóâàòèìóòü â³äêëèêàòè

За тривале (більше
п’яти разів протягом
року) невідвідування
без поважних причин
пленарних засідань
ради, засідань пост�
ійної депутатської чи
тимчасової конт�
рольної комісій депу�
тату буде оголошено
сувору догану.

Пропуск депутатом
протягом року більше
половини пленарних

засідань або засідань постійної комісії є
підставою для внесення пропозиції про
відкликання депутата.

Секретаріат ради щорічно оприлюднюва�
тиме на офіційному сайті міської ради зве�
дену інформацію про присутність депутатів
на засіданнях постійних депутатських чи
тимчасових контрольних комісіях до складу
яких вони входять; сесіях міської ради; та
заходів впливу (стягнень), що були застосо�
вані до депутатів.

Ще одне нововведення – запроваджен�
ня дрес�коду. Так, депутати та інші при�
сутні у сесійному залі під час засідання
міської ради зобов’язані мати охайний
зовнішній вигляд та одягатися акуратно та
стримано.

Регламентом впроваджено новий розділ,
який стосується конфлікту інтересів та вре�
гулювання питань конфлікту інтересів.

В Мукачеві, по ву�
лиці Богдана Хмель�
ницького відкрито ди�
тячий будинок сімей�
ного типу. Це сьомий
будинок сімейного
типу, який  створено в
місті. Наразі  в таких
закладах виховується
55 дітей.

Одна з родин, яка
виховує своїх трьох
дітей – сім’я Бакша
взяла  на виховання
п’ятьох, які не мають

батьків. Батьки до цього пройшли спеціальне навчання.
В родину на виховання вони взяли трьох дівчаток
(2005,2007,2011 років народження) та двох хлопчиків (2005
та 2007 років народження).

Для придбання меблів та побутової техніки для закладу
виділено з міського бюджету 96 тис. гривень. Дитбудинку
передано телевізор, газову плиту, холодильник, пральну
машину, кухонний комбайн та меблі.

Допомагає посильно закладу й реформатська релігійна
громада та благодійний фонд «Шамуел».

Привітати  батьків та вихованців закладу завітав міський
голова Андрій Балога, перший заступник міського голови
Ростислав Федів та депутат облради Михайло Кіш.

Â Ì³æíàðîäíèé äåíü çàõèñòó ä³òåé â Ìóêà÷åâ³
â³äêðèòî äèòáóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó

Комунальне підприєм�
ство «Мукачевопроект»
отримало позитивний
висновок ДП “Укрдержбу�
декспертиза”  проектно�
кошторисної документації
“Капітальний ремонт
будівлі по пл. Кирила і
Мефодія, 30 в м. Мукаче�
во”. Загальна площа об�
’єкту становить майже
530 метрів квадратних.
Проектом передбачено
перепланування першого
поверху, заміна вікон та
дверей на енергоощадні,
оздоблення приміщень,
заміна покрівлі та конст�

Ðîçðîáëåíî ïðîåêò êàïðåìîíòó
Áóäèíêó íàö³îíàëüíèõ ñï³ëüíîò

рукцій даху, заміна горищ�
ного перекриття, заміна
системи каналізації, водо�
постачання, електроме�
режі, влаштування проти�
пожежного захисту.

Â äèòñàäêàõ ì³ñòà
îáëàøòîâóþòü ñîëÿí³ ê³ìíàòè
Згідно Програми екологічної осві�

ти дітей у дошкільних навчальних зак�
ладах та дошкільних підрозділах на�
вчально�виховних комплексів м.Му�
качева на 2017 рік у Мукачівському
дитсадку №18 днями почалися ре�
монтні роботи з облаштування соля�
ної кімнати.

Як повідомлялось раніше, на об�
лаштування соляних кімнат в п’яти
дитсадках міста виділено майже 900
тисяч гривень. В спелеокімнатах
проводитимуть профілактику зас�
тудних захворювань.

Також в п’яти садочках влаштову�
ють фізіотерапевтичні кабінети, на
подвір’ях встановлять «доріжки здо�
ров’я» з профілактики плоскосто�
пості та сколіозу у дітей.

Коштом програми закуплять і баки
для сортування сміття.

Ó÷í³ ïðîïîíóâàëè êóðöÿì
îáì³íÿòè öèãàðêó

íà öóêåðêó
Для цього школярі міста власно�

руч змайстрували контейнери для
цигарок та агітаційні плакати, за до�
помогою яких інформували гро�
мадській про шкідливість куріння та
наслідки цієї шкідливої пагубної звич�
ки.

Зазначимо, що тютюнопаління
(або куріння) – це набута шкідлива
звичка вдихання диму тліючого вису�
шеного листя тютюну. Найважливі�
шим компонентом тютюнового диму
є нікотин. Регулярне вживання ніко�
тину викликає тютюнову залежність.
Тривале і часте паління тютюну зав�
дає значної шкоди здоров’ю курців,
та оточуючих їх людей, що не палять
i тварин.

Від хвороб, розвиток яких є на�
слідком тютюнопаління, щорічно по�
мирає 5,4 млн .осіб. Тобто 1 з 10
смертей у світі спричинена саме
вживанням тютюнових виробів.

Депутати міськради під�
тримали ініціативу міського
голови Андрія Балоги та
схвалили положення “Про
бюджет громадських ініціа�
тив міста Мукачева”.

Згідно положення бюджет
громадських ініціатив– це
частина бюджету міста, з
якого здійснюється фінансу�
вання заходів, виконання
робіт та надання послуг, виз�
начених безпосередньо чле�
нами територіальної грома�
ди шляхом проведення кон�
курсу та оформлених відпо�
відно до проектних пропо�
зицій, які стали переможця�
ми конкурсу. Ініціаторам  мо�
жуть бути представники те�

Ó ì³ñò³ íà áþäæåò ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ
ùîð³÷íî âèä³ëÿòèìóòü 3 ìëí. ãðí.

риторіальної
громади міста
Мукачево, які
підготували та
подали проект
для фінансуван�
ня з громадсь�
кого бюджету та
на момент по�
дання проекту
досягли 16�
річного віку.

Всі громад�
ські ініціативи (проекти) кла�
сифікуються за двома кате�
горіями: малі та великі.
Малі проекти – це проекти,
загальна вартість реалізації
яких становить від 100  до
300  тис. грн. На такі проекти
виділяється 60% загального
обсягу бюджету громадсь�
ких  ініціатив.

Великі проекти – це про�
екти, загальна вартість реа�
лізації яких становить від 300
до 800 тис.  грн. На такі про�
екти виділяється 40% за�
гального обсягу бюджету
громадських  ініціатив.

Голосування за проекти
для реалізації за рахунок
коштів бюджету громадсь�

ких ініціатив буде здійсню�
ватися через офіційний
веб�сайт міської ради шля�
хом заповнення електронної
версії анкети або шляхом
авторизації через систему
BankID або Картки мукачів�
ця,  або ж у Центрі надання
адміністративних послуг
міста Мукачева шляхом за�
повнення друкованої версії
анкети.

Проекти, які будуть зат�
верджені рішенням Мукачі�
вської міської ради, підляга�
ють фінансуванню за раху�
нок коштів бюджету гро�
мадських ініціатив Мукаче�
ва на відповідний бюджет�
ний рік.

Загальний обсяг бюджету
громадських ініціатив на
бюджетний рік складає 1%
від затвердженого обсягу
власних і закріплених до�
ходів загального фонду
міського бюджету міста Му�
качева на поточний бюджет�
ний період, але не менше 3
млн. грн та затверджується
щороку під час голосування
за міський бюджет.

На початку засідання міської ради
міський голова Андрій Балога відзначив
почесною грамотою міськради та цінни�
ми подарунками призерів міжнародних
змагань. Так, відзначено Василя Діуса,
бронзового призера чемпіонату Світу  з
класичного жиму лежачи та Олега Халі�
лова, бронзового призера чемпіонату
Європи з греко�римської боротьби.

Àíäð³é Áàëîãà íàãîðîäèâ ïðèçåð³â
÷åìï³îíàò³â ªâðîïè òà Ñâ³òó

Äåïóòàòè çàòâåðäèëè ïðàâèëà
êîðèñòóâàííÿ ì³ñüêèì ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì

працівнику, ним проводиться реє�
страція оплати та видається кви�
ток.

Діятиме і білетний сервер —
інтернет�ресурс, за допомогою
якого  пасажир має можливість
віддаленого доступу до даних по
електронному квитку та керуван�
ня ним, поповнення електронного
квитка через автомати самообслу�
говування.

Діятиме при перевезенні  елект�
ронний квиток і проїзний документ
встановленої форми, який після
реєстрації в автоматизованій сис�
темі обліку оплати проїзду дає пра�
во пасажиру на одержання транс�
портних послуг.

Посадка та висадка пасажирів
здійснюватиметься виключно на
зупинках громадського транспор�
ту, що передбачені маршрутом.

Правила визначають порядок
проїзду пасажирів та його оплату,
порядок обігу електронного квит�
ка, взаємовідносини перевізника і
пасажирів, їх права та обов’язки.

В нових автобусах діятиме авто�
матизована система обліку опла�
ти проїздуЇ програмно�технічний
комплекс, призначений для
здійснення обліку наданих транс�
портних послуг за допомогою елек�
тронного квитка. Правила перед�
бачають засоби оплати послуг,
зокрема це буде безконтактна бан�
ківська картка – Visa, MasterCard
або інша, яка має можливість без�
контактної оплати проїзду або без�
контактна картка працівника –
смарт�картка, яка знаходиться в
працівника перевізника та за до�
помогою якої, після оплати проїзду
пасажиром безпосередньо такому

Â Ìóêà÷åâ³ îáëàøòóþòü ìàéäàí÷èê äëÿ äðåñèðóâàííÿ ñîáàê
Розглянувши заяву громадської організації “Мукачівський кінологічний клуб

“Замкова стража”, враховуючи потребу мешканців міста – власників собак у
облаштуванні місць для дресирування собак, депутати міськради на черговій

сесії  надали дозвіл на облаштування майданчика для дре�
сирування собак на вулиці Свалявській. Йдеться  про  май�
данчик загальною площею 1000 кв.м.

Громадська організація бере на себе витрати з виго�
товлення та монтажу спеціалізованого обладнання, забез�
печення безкоштовного вільного доступу усіх бажаючих для
потреб дресирування собак.  Користування земельною
ділянкою здійснюється на умовах безоплатного сервітуту.
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… БЕЗ ВОДИ І НІ ТУДИ, І НІ СЮДИ!
Сьогодні ми, як і обіця�

ли в попередньому но�
мері газети «Мукачево»,
зосередимо увагу на�
ших шановних читачів
на діяльності Мукачівсь�
кого міжрайонного уп�
равління водного госпо�
дарства. Воду по праву
звеличують рідким золо�
том ХХІ століття. Проро�
чою вважають вчені уз�
бецьку говірку, яка голо�
сить: «Без води земля —
кладовище». Уявіть собі
істину: 99 % прісної води
«замуровано» в льодо�
виках, айсбергах і в
підземеллі й тільки один
відсоток доступний по�
над семи мільярдам лю�
дей. Далі: для виробниц�
тва однієї тонни зерна
потрібно 1 000 тонн
води. Вдумайтесь ще в
одну цифру: 70 % добу�
тої води людство вико�
ристовує для зрошуван�
ня полів. А річки, озера,
ставки й потічки на на�
ших очах міліють. Ко�
лись Латорицею плили
баржі, а нині, в тому
числі і через нашу бай�
дужість, річку можна пе�
рейти вбрід. Ковшови�
ми екскаваторами виби�
раємо готовий буді�
вельний матеріал, руй�
нуємо річкове дно і бе�
регову екосистему, че�
рез яку волосинками
сльозять мініатюрні
струмочки, живлячи
річку чистою водою. І так
повсюдно…

До речі, дякувати
сприятливому рельєф�
ному розташуванню
міста, сьогодні му�
качівці п,ють найчистішу
воду в Україні. Для цьо�

го в різних районах зад�
іяно  102 артезіанських
свердловин, які щодоби
підіймають «на гора»
32�34 тисячі кубометрів
життєдайного
продукту. На�
сосні станції
доставляють
цей стратегіч�
ний продукт
безпосеред�
ньо до спожи�
вачів. Мукачі�
вське управлі�
ння водного
господарства
в межах своїх
повноважень
с п р я м о в у є
свою діяль�
ність на експлуатацію
меліоративних систем і
протипаводкових спо�
руд та несе відпові�
дальність за стан орган�
ізації експлуатаційно�
ремонтних робіт, вико�
ристання й регулювання
водних ресурсів. Воно
обслуговує території
Мукачівського, Сва�
лявського й Воловець�
кого районів Закар�
патської області, підпо�
рядковане Басейновому

Управлінню водних ре�
сурсів річки Тиса та на�
лежить до сфери управ�
ління Державного аген�
тства водних ресурсів
України.

Аби уявити собі масш�
таби зони діяльності Му�
качівського осередку,
наведемо такі перекон�
ливі цифри: загальна
площа меліорованих зе�
мель складає понад 38
тисяч гектарів. Небага�
точисельний колектив
управління, який налічує

103 працівники, обслу�
говує три меліоративні
системи: «Чорний Мо�
чар», «Латорицьку» та
Берегівську меліоратив�

ну систему. До основних
технічних показників
міжгосподарської ме�
режі слід віднести експ�
луатацію магістральних
та інших провідних ка�
налів протяжністю в 336
км, захисних дамб зав�
довжки  95 км, 270 оди�
ниць споруд на водой�
мищах, магістральних і
провідних каналах. Осу�
шувальні насосні станції
задіяні  в селах Драгиня,
В. Геївці, Баркасово, Чо�
монин, Чопівці, зрошу�
вальна насосна станція в
Ракошині. Акумулюючі
паводкові водосховища
обслуговуються в селах
Горбок, Залуж, Пістря�
лово, Фрнош і Бобови�
ще.

Для успішного вико�
нання цього обсягу
робіт Мукачівське управ�
ління володіє парком
технічних засобів, який
налічує 18 одиниць тех�
нічних засобів. Це —
трактор з навісним об�

ладнанням, одноковшо�
вий екскаватор, три
бульдозери, колісний
трактор з косаркою, 11
одиниць автотранспор�

тних засобів…
До уваги чи�
тачів: Мукачі�
вське управлін�
ня водного гос�
подарства  на�
дає і такі платні
послуги: зем�
ляні екскава�
торні та бульдо�
зерні роботи,
здійснює попе�

редній розгляд проектів
землеустрою на прове�
дення інженерних робіт
на землях водного фон�
ду та об,єктах меліора�
тивних систем, веде бу�
дівництво гідротехніч�
них і протиповеневих
споруд тощо.

За п’ять місяців  цьо�
го року управління за�
безпечило сталу беза�
варійну роботу магіст�
ральних каналів, міжгос�
подарських систем та
захисних споруд. На ре�
монтно�доглядових ро�
ботах зусиллями 30 ог�
лядачів гідротехнічних
споруд здійснено ви�
рубку чагарників вручну

на площі 42 гектари і ку�
щорізами — 25 га,
здійснено побілку 100
гідротехнічних споруд,
40 промаркіровано . На
семи насосних станціях
працюють 24 машині�
сти, які перекачали 10
мільйонів 834 тисячі ку�
бометрів води. В зоні
діяльності управління
виконувались роботи
по Регіональній цільовій
програмі розвитку вод�
ного господарства та
екологічного оздоров�
лення басейну річки Тиса

на 2013�
2021 роки,
що фінан�
сується за
р а х у н о к
к о ш т і в
м і с ц е в о г о
б ю д ж е т у .
О с н о в н и м
н а п р я м о м
цієї програ�
ми є ство�
рення спри�
я т л и в и х

умов для ефективного
функціювання водного
господарства, безпеч�
них умов життєдіяль�
ності населення, його
захисту від шкідливої дії
вод на населені пункти,
виробничі об,єкти та з
метою оздоровлення
водних територій. Вико�
нання робіт по Регіо�
нальній цільовій про�
грамі склало понад 204
тисячі гривень. Уже в
цьому році виконано
капремонт підпірної
стінки в с. Родникова
Гута на 28 тисяч гривень,
здійснено очищення та
укріплення водо�
відвідних канав у селі В.

Коропець, розчищено
водовідвідні канали з
метою захисту будинків
та сільгоспугідь від
підтоплення на тери�
торії Павшинської
сільради, благоустроє�
новул. Шенборна в с.
Верхній Коропець Мука�
чівського району. Вико�
нано значний обсяг
робіт в селі Копинівці
Мукачівського району та
відновлено зруйноване
берегоукріплення  пра�
вого берега річки Сва�
лявка в урочищі «Нижній
кінець» с. Стройне , на
якому виконано робіт на
31 тисячу гривень.ий
обсяг робіт в селі Ко�
пинівці Мукачівського
району та відновлено
зруйноване берегоукрі�
плення  ку управління за�
безпечило сталу беза�
варійну роботу магіст�
ральних каналів, міжгос�
подарських систем

Минулого недільного
дня, 4 червня, працьо�
витий колектив Мукачі�
вського міжрайонного
управління водного гос�
подарства, який очолює
досвідчений фахівець і
здібний організатор ви�
робничого процесу Ми�
хайло Мікуланінець,
відзначив своє профес�
ійне свято. Тож, не скуп�
імось на щирі слова по�
дяки всім 103�ом праці�
вникам управління з по�
бажаннями міцного
здоров,я і нових твор�
чих здобутків у нелегкій
праці.

Іван КОПЧА,
 член Національної
спілки журналістів

України

Існує загальноприйнятий
міф: «Кліщі сидять на деревах
і падають вам на голову».

Кліщі не сидять на високих
деревах, а можуть бути на
траві та кущах та чіпляються
за ноги тих, що проходять
повз них. Учепившись за
штанину, або светр кліщ по�
взе вгору у пошуках місця
зручного для укусу. Процес
присмоктування не викликає
больових відчуттів (у своїй
слині кліщ містить знеболю�
ючу речовину, яка й вгамовує
біль від укусу). Потрапивши
на тіло “господаря”, кліщ по�
чинає інтенсивно харчувати�
ся, напиваючись кров’ю.
Іноді цей процес триває до
кількох днів. Кліщі спроможні
поглинути кров в кількості,
яка сотні разів перевищує
масу їх тіла.

На відміну від комарів, крізь
одяг вони кусати не можуть.
їм потрібна ніжна шкіра. Улюб�
лені місця для укусів � на рівні
поясу, під гумкою від штанів,
під колінами, на шиї, на
підключичних, пахвових та
пахових ділянках, у дітей � на
волосяній частині шкіри голо�
ви та за вухами.

Вони живуть у лісах, парках,

ÓÂÀÃÀ, ÊË²Ù²!
садах, на полях, галявинах з
густою травою. Визначити
точно, де може наздогнати
цей підступний паразит, дуже
складно, до того ж розгледі�
ти його і уникнути неприємної
зустрічі з ним ще важче.

Свою здобич кліщі “вичіку�
ють” тривалий час, тому мо�
жуть досить довго голодува�
ти. Цікавим є й те, що кліщі
мають здатність дуже швид�
ко діставатися до місця пере�
бування людини чи тварини.
У кліщів добре розвинені ре�
цептори, які фіксують як най�
меншу вібрацію грунту, ло�
кальні підвищення температу�
ри повітря, так і підвищення
концентрації вуглекислого
газу в повітрі.

Після укусу кліща можна зах�
воріти на кліщовий енцефаліт
та хворобу Дайма.

Тому, збираючись в місця
потенційної небезпеки, по�
турбуйтеся про правильний
одяг, радимо одягтися так,
щоби не залишати відкрити�
ми руки, а особливо ноги. Це,

зокрема, стосується дітей, які
будуть на природі надто ак�
тивними. Сорочка обов’язко�
во має бути з прилеглим ком�
іром і манжетами. Не забудь�
те заправити штани у шкар�
петки та одягти головний убір.
Вкрай небажаний ворсистий
одяг: як правило, в ньому роз�
міщується безліч кліщів. Че�
рез кожні дві�три години не
забувайте оглядати відкриті
ділянки тіла.

Коли ви збираєтеся додому,
ретельно огляньте верхній
одяг, покривало, на якому си�
діли, всі речі, з якими ви мо�
жете принести кліщів додому
(квіти, ягоди, сумки, корзини,
рюкзаки т. і.).

Вдома необхідно одразу
змінити одяг та білизну, огля�
нути один одного. Особливу
увагу зверніть на ділянки тіла,
які покриті волоссям. Якщо
все�таки до вас присмоктав�
ся кліщ, не радимо відривати
його відразу. Такі маніпуляції
загрожують тим, що ви
відділите лише тулуб парази�

та, а хоботок його залишить�
ся глибоко в шкірі, що може
потім викликати запалення.
Радимо звернутися за допо�
могою до фахівців в лікуваль�
ний заклад.

Якщо ви не маєте такої мож�
ливості � кліща треба витягу�
вати самостійно.

Кліщі вкручуються в шкіру як
шурупи. Відповідно, щоб
позбавитися від кліща, його
треба викрутити (проти го�
динникової стрілки). Це по�
трібно робити маленьким
пінцетом дуже уважно та аку�
ратно щоб хоботок кліща не
залишився під шкірою. Кліщі
вдало викручуються приблиз�
но в 7 випадках з 10.

Існує ще один метод вида�
лення кліща: зробіть петлю з
товстої нитки, накиньте її на
комаху між хоботком кліща та
шкірою людини, затягніть.
Згодом натягайте нитку за
обидва кінця, одночасно
підкручуючи їх за направлен�
ням проти часової стрілки.
Поступово, без різких рухів

видаліть паразита.
Після видалення кліща місце

укусу обов’язково обробіть
йодом або спиртом.

Якщо при витягуванні кліща
відірвався його хоботок, який
має вид чорної крапки, місце
присмоктування протирають
ватою або бинтом, змочени�
ми спиртом, а потім видаля�
ють його стерильною голкою
(заздалегідь прожареною на
вогні), як видаляється звичай�
на заноза.

Самого ж кліща (якщо він
був видалений повністю) по�
трібно здати для мікроскопі�
чного вивчення в найближчу
санітарно�епідеміологічну
станцію.

Негайно звертайтеся до
лікаря, якщо:

� видалення кліща було не�
вдалим та в шкірі залишалась
частина паразита;

�  у вас з’явилося запалення
в місці присмоктування кліща,
висип або ви занедужали;

�  відчуваєте біль та свербін�
ня у вусі (кліщ може заповзти
в слуховий отвір у вусі).

М. АНТОНИК,
ентомолог Мукачівської

міськрайонної філі Держав/
ної установи «ЗОЛЦ МОЗУ»

Àêòóàëüíî
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ÓÀÏ ÒÎÂ «Ô³øåð-Ìóêà÷åâî»
º îäíèì ³ç ñâ³òîâèõ ë³äåð³â ç
âèðîáíèöòâà ã³ðñüêèõ òà á³ãî-
âèõ ëèæ ³ õîêåéíèõ êëþ÷îê.  Íà
ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþº 1 150 ÷î-
ëîâ³ê, äëÿ ÿêèõ ìè íàìàãàºìî-
ñÿ ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè
ïðàö³. Ëèøå ïðÿì³ ùîð³÷í³ âèò-
ðàòè íà îõîðîíó ïðàö³ ñêëàäà-
þòü 7-8 ìëí ãðí. Îäí³ºþ ³ç
ñêëàäîâèõ ö³º¿ ðîáîòè º ðåãó-
ëÿðíå ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íèõ
îãëÿä³â ïðàöþþ÷èõ.

Ùîïðàâäà, â íèí³øíüîìó
ðîö³ ðîçïî÷àëè öþ ðîáîòó ³ç
çàï³çíåííÿì ç íåçàëåæíèõ â³ä
íàñ ïðè÷èí – ÷åðåç ðåîðãàí³-
çàö³þ êîëèøíüî¿ ñàíåï³äñëóæ-
áè ³ ïåðåäà÷³ ¿¿ ôóíêö³é äî  Óï-
ðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³.

Ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ â³äïîâ³-
äíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ñàéò³ îáëàñ-
íîãî Óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³
28 ëþòîãî öüîãî ðîêó ìè íàä-
³ñëàëè òóäè íåîáõ³äí³ äîêóìåí-
òè äëÿ âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³é
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü
ïðîâåäåííþ îáîâ’ÿçêîâèõ ìå-
äè÷íèõ îãëÿä³â.

Íà æàëü, ó öüîìó â³äîìñòâ³ íå
ïîñï³øàëè ñêëàäàòè â³äïîâ³ä-
íîãî àêòó, ÿê öå ïåðåäáà÷àº Íà-
êàç Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 21.05.2007ð.
¹246 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïî-
ðÿäêó ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íèõ
îãëÿä³â ïðàö³âíèê³â ïåâíèõ êà-
òåãîð³é».

Òîìó ÷åðåç ì³ñÿöü, 31 áåðåç-
íÿ ö.ð., ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
íàøîãî ï³äïðèºìñòâà Âàñèëü
Ðÿáè÷ çâåðíóâñÿ ç ïîâòîðíèì
ëèñòîì äî íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæïðàö³ â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³ Áîãäàíà Äîðî-
øà, ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðèñêî-
ðåííÿ ö³º¿ ðîáîòè, îñê³ëüêè
òàêà áþðîêðàòè÷íà òÿãàíèíà
çàãàëüìóâàëà íàïðàâëåííÿ
íàìè äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó
ïî³ìåííèõ ñïèñê³â ïðàö³â-
íèê³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ïðîâåäåí-
íþ ìåäîãëÿä³â.

Çà íàøèìè ï³äðàõóíêàìè,
ñâîº÷àñíèé ³ ÿê³ñíèé ìåäîãëÿä
ìàëè ïðîéòè áëèçüêî 700 ïðà-
ö³âíèê³â íàøîãî ï³äïðèºìñòâà.
Ïðè÷îìó, ÿê ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè,
ö³ ìåäîãëÿäè òà àíàë³çè  ìó-
êà÷³âñüê³ ìåäèêè ïðîâîäÿòü
áåçïîñåðåäíüî íà íàøîìó
ï³äïðèºìñòâ³, ùî äóæå çðó÷íî
äëÿ ïðàöþþ÷èõ, çàîùàäæóº ¿õ
÷àñ.

Òåõíîëîã³ÿ íàøîãî âèðîá-
íèöòâà ïåðåäáà÷àº âèêîðèñ-
òàííÿ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí, ÿê³
ìîæóòü  ñïðè÷èíèòè íåãàòèâ-
íèé âïëèâ íà ïðàöþþ÷èõ. Ðî-
çóì³þ÷è öå, ìè ïðàãíåìî

Âëàñíà äóìêà

ÏÐÀÃÍÓËÈ ÇÐÎÁÈÒÈ ÄÎÁÐÓ ÑÏÐÀÂÓ ÄËß ËÞÄÅÉ,
ÒÀ ÍÀ ÇÀÂÀÄ² ÑÒÀËÀ ×ÈÍÎÂÍÈÖÜÊÀ ÁÞÐÎÊÐÀÒ²ß

ð³çíèìè ìåòîäàìè öå í³âåëþ-
âàòè. Ó âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåí-
íÿõ âñòàíîâëåí³ ïîòóæí³ âåí-
òèëÿö³éí³ ñèñòåìè, âèðîáíè÷³
ïðîöåñè ìàêñèìàëüíî àâòîìà-
òèçîâàí³, çä³éñíþºòüñÿ ïåðåõ³ä
íà çàñòîñóâàííÿ ìåíø øê³äëè-
âèõ ðå÷îâèí.

Çàâäÿêè öèì òà ³íøèì çàõî-
äàì íàì âäàëîñÿ äîìîãòèñÿ
òîãî, ùî íà æîäíîìó ç ðîáî÷èõ
ì³ñöü êîíöåíòðàö³ÿ  øê³äëèâèõ
ðå÷îâèí íå ïåðåâèùóº ãðàíè÷-
íî äîïóñòèì³ íîðìè. Àëå, ÿê
áè ìè íå ñòàðàëèñÿ, ïåâíà, õî÷
³ ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü âèïàð³â,
âïëèâàº íà ëþäèíó. É òîìó ìè
íàìàãàëèñÿ îõîïèòè ìåäîãëÿ-
äàìè ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü
ïðàö³âíèê³â. Â ïîïåðåäí³ ðîêè
íàì öå âäàâàëîñü.

Àëå ôàõ³âö³ Óïðàâë³ííÿ Äåð-
æïðàö³ ÷îìóñü äîòðèìóâàëèñü
³íøî¿ äóìêè, íå âçÿâøè äî óâà-
ãè íàøó ïðàêòèêó ï³äãîòîâêè ³
ïðîâåäåííÿ ìåäîãëÿä³â. Çîêðå-
ìà, êàìåíåì ñïîòèêàííÿ ñòàëî
âêëþ÷åííÿ äî àêòó ðîá³òíèê³â,
ÿê³ ïðàöþþòü ç õ³ì³÷íèìè ðå-
÷îâèíàìè.

Ñïåö³àë³ñòè Óïðàâë³ííÿ, ïî-
ñèëàþ÷èñü íà äîêóìåíòè ÌÎÇ
Óêðà¿íè,  íå ñïðèéíÿëè íàø³
àðãóìåíòè ïðî òå, ùî íà
ï³äïðèºìñòâ³ óñ³ âèðîáíè÷³
ïðîöåñè, ïî÷èíàþ÷è ³ç çàâàí-
òàæåííÿ äåðåâèíè â áàñåéíè ³
çàâåðøóþ÷è â³äâàíòàæåííÿì
ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ïîâí³ñòþ ìå-
õàí³çîâàí³ ³ íå ïîòðåáóþòü çàñ-
òîñóâàííÿ âàæêî¿ ô³çè÷íî¿
ñèëè. À îòæå, ñêëàäàííÿ ïðî-
òîêîë³â çàì³ð³â âàæêîñò³ ïðàö³ –
ð³÷ ôîðìàëüíà.

Àáî æ ³íøà çàáîðîíà: íå
âêëþ÷åííÿ äî ñïèñê³â äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ìåäîãëÿä³â ïðàö³â-
íèê³â, õàðàêòåð ïðàö³ ÿêèõ ïå-
ðåäáà÷àº ïîñò³éíó ðîáîòó íà
ñâ³æîìó ïîâ³òð³ – ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü ïðîòîêîë³â çàì³ð³â.
Íà íàøó äóìêó, â äàíîìó âè-
ïàäêó çíîâó ìàº ì³ñöå áþðîê-
ðàòè÷íèé ôîðìàë³çì, îñê³ëüêè
ºäèíèì äæåðåëîì îö³íêè òóò º
ïðèðîäíèé ôàêòîð – òåìïåðà-
òóðà ïîâ³òðÿ. Õ³áà ï³äëÿãàº ñóì-
í³âó òîé ôàêò, ùî óë³òêó íà äâîð³
ñïåêîòíî, à âçèìêó – õîëîäíî?

ßêùî êåðóâàòèñÿ òàêèì
ï³äõîäîì, òî çàðîá³òíà ïëàòà ó
íàñ ìàº ñêëàäàòè  3 200 ãðí, à
íå – 9,5 òèñ. ãðí, ÿê íàñïðàâä³,
îá³ä ó ¿äàëüí³ ìàº êîøòóâàòè 20
ãðí, à íå 3 ãðí, ìîëîêî ìàþòü
îòðèìóâàòè 5 ÷îëîâ³ê, à íå 900
ïðàöþþ÷èõ.

Äåùî çðîçóì³òè, õî÷à ³ íå âèï-
ðàâäàòè ïîçèö³þ Äåðæïðàö³,
ìîæíà áóëî á â òîìó âèïàäêó,
êîëè á ô³íàíñóâàííÿ äàíèõ çà-

õîä³â çä³éñíþâàëîñÿ çà ðàõóíîê
áþäæåòíèõ êîøò³â, àëå æ ïëà-
òèìî çà öå âñå ìè – ³ ãîòîâ³ ðî-
áèòè öå é íàäàë³.

Íà ÓÀÏ ÒÎÂ «Ô³øåð-Ìóêà÷å-
âî» íå çâèêëè çàîùàäæóâàòè,
êîëè éäåòüñÿ ïðî îïëàòó ³ óìî-
âè ïðàö³, çäîðîâ’ÿ ïðàöþþ÷èõ.
Çàçâè÷àé, êîæíîãî ðîêó ìåäîã-
ëÿä íà íàøîìó ï³äïðèºìñòâ³
ïðîõîäèëî áëèçüêî 700 ÷î-
ëîâ³ê. Òî ÷îìó æ ìàºìî çìåí-
øóâàòè ¿õ ê³ëüê³ñòü?

Àëå ôàõ³âö³ Óïðàâë³ííÿ Äåð-
æïðàö³ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³
ñòîÿëè íà ñâîºìó. Àí³ ãîëîâ-
íèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð
â³ää³ëó ç ïèòàíü ã³ã³ºíè ïðàö³
Ñâ³òëàíà Êàâðàíñüêà, ÿêà ïðè-
¿çäèëà ó Ìóêà÷åâî, àí³ íà÷àëü-
íèê öüîãî â³ää³ëó Âîëîäèìèð
Îðåë, ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåç-
ãàäàíèé Íàêàç ÌÎÇ, òàê ³ íå
äîñëóõàëèñÿ äî íàøèõ, çäàâà-
ëîñÿ á, ðåàëüíèõ àðãóìåíò³â.

Îñê³ëüêè âèäà÷à àêòó, áåç ÿêî-
ãî ìåäè÷íèé çàêëàä íå ìàº ïðà-
âà óêëàäàòè ç íàìè äîãîâ³ð,  çà-
òÿãíóëàñÿ íà ï³âòîðà ì³ñÿö³, 14
êâ³òíÿ ö.ð. ìè âòðåòº çâåðíóëè-
ñÿ äî êåð³âíèöòâà Óïðàâë³ííÿ
Äåðæïðàö³ ç öüîãî ïèòàííÿ.

Âðåøò³-ðåøò öåé àêò ìè òàêè
îòðèìàëè. Àëå ðåçþìå ó ö³é
ñïðàâ³ – âêðàé íåãàòèâíå. ×å-
ðåç ÷èíîâíèöüê³ ïåðåïîíè, ó
ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì,
íà ÓÀÏ ÒÎÂ «Ô³øåð-Ìóêà÷å-
âî»,   çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ïðà-
ö³âíèê³â íà 250 îñ³á, âêëþ÷åíèõ
ó ñïèñêè íà ïðîâåäåííÿ ìåäîã-
ëÿä³â, ùî ïðîâîäèòèìóòüñÿ íà
ì³ñö³.  Íà 80% áóäå ñêîðî÷åíî ³
ê³ëüê³ñòü ìåäè÷íèõ îáñòåæåíü
(ïðîâåäåííÿ àíàë³ç³â) äëÿ íà-
øèõ ïðàö³âíèê³â.

Çðîçóì³ëî, ùî ö³ ôàêòè âèêëè-
êàëè íåãàòèâíèé ðåçîíàíñ ó
íàøîìó òðóäîâîìó êîëåêòèâ³.
Îòðèìóþ÷è ñòàá³ëüíó âèñîêó
çàðïëàòó, ìàþ÷è äîäàòêîâ³
ï³ëüãè ³ ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ êî-
ëåêòèâíèì äîãîâîðîì, íàø³
ïðàö³âíèêè ãîðäÿòüñÿ ð³äíèì
ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå âïåâíåíî
äèâèòüñÿ â çàâòðàøí³é äåíü.
Çðîñòàº ê³ëüê³ñòü çàêîðäîííèõ
çàìîâëåíü íà íàøó ïðîäóêö³þ,
îáñÿãè âèðîáíèöòâà. ² â öüîìó
êîíòåêñò³ ÷èíîâíèöüê³ çàáîðî-
íè îáëàñíî¿ ñëóæáè ùîäî
ï³äõîäó äî ïðîâåäåííÿ ìåäè÷-
íèõ îãëÿä³â ñòàëè äëÿ óñ³õ íàñ
ëîæêîþ äüîãòþ â ä³æö³ ìåäó. ²
äóæå øêîäà…

Ñïîä³âàºìîñÿ íà çì³íó ïî-
çèö³¿ ó ìàéáóòíüîìó.

Ïåòðî ØÂÀÐÄÀÊ,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè

ïðàö³, ãîëîâà ïðîôêîìó
ÓÀÏ ÒÎÂ «Ô³øåð-Ìóêà÷åâî»

Âëàäà Ìóêà÷åâà äîïîìàãàòèìå
ç ðåìîíòàìè ÎÑÁÁ

Керівництво міста ініціюватиме підтримку ОСББ
міста для того, щоби мешканці багатоповерхівок об�
’єднувалися заради спільного утримання власних по�
мешкань. Так, влада пропонує виділяти кошти на кап�
італьний ремонт дахів, утеплення фасадів, внутріш�
ньоквартальних проїздів, інженерних мереж насампе�
ред для багатоповерхівок, де створено ОСББ.

Цьогорічмісто вже прийняло програму сприяння
створенню та розвитку ОСББ. Фінансовий ресурс про�
грами становить 1,6 млн. гривень.

В першу чергу ОСББ міста зможуть отримати фінан�
сову допомогу з міського бюджету для реконструкції,
утеплення і ремонту покрівель, дахового перекриття,
підвальних приміщень, реконструкції всіх інженерних
мереж і обладнання у будинку, утеплення під’їздів
(встановлення та заміна вікон, вхідних дверей), мо�
дернізації систем освітлення під’їздів та утеплення стін
фасадів.

Також в місті діє “Програма відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження за�
ходів з енергозбереження багатоквартирних будинків
у м. Мукачево на 2016�2020 рр.”

Наразі в Мукачеві створено та діють 40 об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, ще 6 – в
стадії створення та реєстрації.

Íà Ìóêà÷³âùèí³ ïðàöþº óðÿäîâà
ïðîãðàìà «Äîñòóïí³ë³êè»

Як передбачено урядовою програмою «Доступ�
ніліки», механізм відшкодування вартості ліків (реі�
мбурсації) поширюється на:

• серцево�судинні захворювання
• діабет ІІ типу
• бронхіальна  астма
Як  мешканцям Мукачівщини отримати безкош�

товні ліки?
• Отримати правильно виписаний рецепт:
1. Звернутися до Амбулаторії загальної практи�

ки сімейної медицини (АЗПСМ) або дільничної
лікарні за рецептом.

2. Сімейний лікар, відповідно до рекомендацій
районного спеціаліста або спеціаліста медустано�
ви ІІІ рівня, видає пацієнту правильно виписаний
рецепт.

• Звернутися за «гербовою» печаткою для ре�
цепту до Центру первинної медико�санітарноїдо�
помоги  району (далі ЦПМСД) за адресою: вул..
Штефана  Августина, 21, м. Мукачево, І поверх, каб.
№ 113; з 9.00 по 17.00 год, обідня перерва  з 12.00
– 13.00 год.

• Знайти відповідну  аптеку з переліку  та от�
римати ліки за рецептом безкоштовно або з част�
ковою доплатою

ПЕРЕЛІК АПТЕК В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ

Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôêîì Ìóêà÷³-
âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ÖÏÌÑÄ ùè-
ðîñåðäå÷íî â³òàþòü âàñ ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî
ñâÿòà – Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà!

Íåõàé ïðàöÿ íà áëàãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïðè-
íîñèòü ò³ëüêè çàäîâîëåííÿ, à êîæåí äåíü æèòòÿ
íàïîâíþºòüñÿ ëþäñüêèìè ðàäîùàìè, ùàñòÿì ³
ëþáîâ’þ.

Ùàñòÿ áàæàºìî âàøîìó äîìó!
Õàé çîð³ ³ ì³ñÿöü, ³ ñîíöå
Ùåäðî îñâ³òëþþòü âàøå â³êîíöå.
Õàé äî âàñ äîëÿ ëàñêàâîþ áóäå,
Çëî õàé ìèíàº, äîáðî õàé ïðèáóäå.
Âñ³ì âàì â ëþáîâ³ ³ çäîðîâ’¿ ïðîæèòè,
Äîáðà ³ äîñòàòêó áàãàòî íàæèòè.

Ë. ÌÀÍÄÇÈ×, íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,

ß. ËÓÏßÊ, ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË
ª. ÌÅØÊÎ, ãîëîâíèé ë³êàð ÖÏÌÑÄ

Î. ÐÅØÅÒÀÐ, ãîëîâà  ïðîôêîìó

ØÀÍÎÂÍ²
ÌÅÄÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ!
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 ×ÀÑ ËÈÖÀÐÑÒÂÀ – ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß
– Ìàðêî, òî ïðî ùî-

áóäå òâîÿ ñòàòòÿ?, – çà-
ïèòàâ ìåíå ïðèÿòåëü.

– Ïðî ôåñòèâàëü
«Ñð³áíèé Òàòîø» â
×èíàä³¿âñüêîìó çàìêó
«Ñåíò-Ì³êîëîø».

– Î, òà òè çàï³çíèâ-
ñÿ! Áàãàòî ³íôîðìâè-
äàíü âæå îïóáë³êóâàëè
ñòàòò³, à â ³íòåðíåò³, é
â òåëåâ³ç³éíèõ ïðîãðà-
ìàõ  äîâîë³ â³äåî, ôîòî,
êîìåíòàð³â…

Ì³é ïðèÿòåëü êàçàâ
ïðàâäó: ïðî ôåñòèâàëü
â ×èíàä³¿âñüêîìó çàì-
êó  âæå íàïèñàíî é ïî-
êàçàíî áàãàòî ö³êàâèõ,
íàñè÷åíèõ  ôàêòàìè
ðåïîðòàæ³â. Ìîæå
ä³éñíî, ÿ çàï³çíèâñÿ?
Í³, äðóæå, ì³é ðåïîð-
òàæ – â÷àñíèé, áî ïî-
òð³áíî íàäàòè
â³äïîâ³äü: Ùî æ ÿ áà-
÷èâ? Ùî òî áóëî çà
ä³éñòâî â ñåðåäíüîâ³÷-
íîìó çàìêó ?ß áà÷èâ
ÿñêðàâå ôåñòèâàëüíå
ñâÿòî, ùî â³äáóëîñÿ
27-28 òðàâíÿ 2017
ðîêó. Àëå â àòìîñôåð³
ôåñòèâàëþ  áóëî ùîñü
íàáàãàòî ñåðéîçí³øå é
âàãîì³øå, í³æ ñóòî ðîç-
âàæàëüíèé, àáî æ
³ñòîðè÷íî-ðåêîíñòðóê-
ö³éíèé çàõ³ä.

Øóêàþ â³äïîâ³äü íà
ïèòàííÿ: ßê³ æ òî ãëè-
áèíí³ ìîòèâè  íàäà-
þòü  ðîçâèòîê ì³æíà-
ðîäíîìó ôåñòèâàëþ
«Ñð³áíèé Òàòîø»?
Àäæå çà 6 ðîê³â éîãî
ïðîâåäåííÿ â ×èíàä³¿-
âñüêîìó çàìêó,
çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
ó÷àñíèê³â, ãëÿäà÷³â, âñå
á³ëüø ïðîôåñ³éíèì, ÿê-
³ñíèì ìè áà÷èìî ïðî-
âåäåííÿ ôåñòèâàëüíèõ
çàõîä³â.

Êàæóòü, ùî íà ôåñòè-
âàë³ ìîæíà áóëî «ïåðå-
íåñòèñü» â  14 ñòî-
ë³òòÿ… Ä³éñíî, ÷óäîâ³
êîñòþìè ò³º¿ åïîõè,
ìóçèêà, âèäîâèùí³ ëè-
öàðñüê³ áî¿, ê³íí³ âèñ-
òóïè  íàäàâàëè ïðè-
ñóòí³ì â³ä÷óòòÿ ïåðå-
áóâàííÿ  «çà ìåæàìè
÷àñó».

Àëå, êàæóòü,÷àñ ëè-
öàð³â,  ÷àñ ÷åñò³, â³äâà-
ãè, âæå ìèíóâ. ß äè-
âèâñÿ íà îáëè÷÷ÿ òèõ,
õòî áðàâ ó÷àñòü ó ïðî-
âåäåíí³ ìàéñòåð-
êëàñ³â (ãîí÷àðñòâî, íà-
ïðèêëàä),  ó áîÿõ íà
ðèñòàëèù³ é ò.³. é, í³áè
òî, ïåðåä³ ìíîþ âèíè-
êàëè îáðàçè ç êàðòèí
õóäîæíèê³â  åïîõ Ñå-
ðåäíüîâ³÷÷ÿ, Â³äðîä-

æåííÿ.  Òà ïîäèâ³òüñÿ
ñàì³: Ìîëîäà æ³íêà ç
íåìîâëÿì… ÷èì íå
«Ìàäîííà ç íåìîâëÿì
³ àíãåëàìè» Æàíà

Ôóêå? À îñü – ëèöàð..
í³áè ïðîñòî ç³éøîâ ç
êàðòèíè ßíà âàí
Ýéêà.

Ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ
– ñó÷àñí³ ëþäè, ÿê³ â
áóäåííîìó æèòò³
â÷àòüñÿ, àáî æ ïðàöþ-
þòü â ð³çíèõ ñôåðàõ,
àëå º ùîñü ñï³ëüíå, ÿê
âîíè âèãëÿäàþòü. É öå
íå «ñåðåäíüîâ³÷íå
âáðàííÿ»! Öå – â³äñâ³ò
âíóòð³øíüîãî ñòàíó
ëþäèíè: â î÷àõ, â ìà-
íåðàõ ïîâåä³íêè, â
ñòèë³ ðîçìîâè.

Ñëàâíèé ëèöàðñü-
êèé ÷àñ. Ñëîâî ×åñòü
áóëî  íå â «ñëîãàí³», à

â  ãàñë³ Ðîäó. Ïðèçíàí-
íÿ «Äàì³ ñåðöÿ» – íå
ïðîñòî âèñë³â  ëþáîâ³,
àëå é  íàäàííÿ çàõèñòó
æ³íö³, ä³òÿì, âçÿòòÿ Ëè-

öàðåì â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà æèòòÿ ðîäèíè.

Õòî êàæå, ùî ÷àñ ëè-
öàð³â ìèíóâ? Çàïåâ-
íÿþ âàñ, í³!  Òî ÷àñ ìè-
íóâ, à Ëèöàðñòâî-
³ñíóº é ïîíèí³, áî òî-
ñòèëü  â³äíîøåííÿ äî
ñâîãî æèòòÿ, âçÿòòÿ íà
ñåáå â³äïîâ³äàëüíîñò³ é
â³äñòîþâàííÿ ×åñò³
ïðè ÿêèõ çàâãîäíî óìî-
âàõ. ß  áà÷èâ òàê³ ëè-
öàðñüê³ ðîäèíè íà ôå-
ñòèâàë³. Ïðîÿâ ëþáîâ³-
ï³äòðèìêà ëèöàðÿ â îá-
ëàäóíêàõ  æ³íêîþ é
ä³òêàìè, ÿê³ ñò³éêî âèò-
ðèìóâàëè  é ñïåêó, é
ãîì³í áîþ.

À ùå ìåí³ áóëî ïðè-
ºìíî, ùî íà ôåñòèâàëü
ïðè¿çäèëè ö³ëèìè ãðó-
ïàìè. Áàãàòî áóëî íå
ïðîñòî  òóðèñò³â, à òèõ,

õòî ñâ³äîìî éøîâ «íà
çàíóðåííÿ» ó ñåðåäíü-
îâ³÷÷ÿ. ß çóñòð³â ãðóïó
ï³äë³òê³â: Ñâàëÿâà,
Ñòðîéíåíñüêà ÇÎØ 1-
2 ñò. Êåð³âíèê – Êà-
ìåí÷óê Æàííà Âîëî-
äèìèð³âíà ïðèâåçëà
ñâî¿õ âèõîâàíö³â íå
ò³ëüêè áóòè ïðèñóòí³-
ìè íà ì³æíàðîäíîìó
ôåñòèâàë³, àëå é
ï³äòðèìàòè   âèïóñê-
íèê³â øêîëè, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü â ëèöàðñüêèõ
çìàãàííÿõ. ß âïåâíå-
íèé, ùî ëèöàðñòâî
ñòàíå äëÿ öèõ ä³òåé
ïðèêëàäîì  ñòâîðåííÿ
ñâîãî æèòòÿ Ã³äíèì.

Àäæå ×åñòü-Ã³äí³ñòü-
Ñì³ëèâ³ñòü  õàðàêòåðè-
çóþòü ñàìå ëèöàðñòâî.

Òîæ ãîëîâíå – Ëè-
öàðñòâî ïðèñóòíº â
ñüîãîäåíí³.  Âåëèêà
ïîäÿêà âñ³ì, õòî ñòâî-
ðþº ôåñòèâàëü  â
«Ñåíò-Ì³êîëîø»!  ß íå
áà÷èâ ëåãêîâàæíî¿ ðîç-
âàãè íà ôåñòèâàë³, õî÷à
áóëî áàãàòî ö³êàâîãî:
ñòð³ëüáà ç ëóêà, ñåðåä-
íüîâ³÷íà ¿æà, òàíö³,
ìóçèêà..   Àëå ÿ áà÷èâ
ïðîÿâ ëèöàðñüêèõ ÿêî-
ñòåé ëþäüìè ð³çíîãî
â³êó, ÿê òî êàæóòü, ñîö-
³àëüíîãî ñòàòóñó. ß áà-
÷èâ ëþäåé ã³äíèõ,áëà-
ãîðîäíèõ, êðàñèâèõ,
ëþäåé ÷åñò³. Ïèøàþñü
âàìè, ìî¿ ñó÷àñíèêè,-
ïðåäñòàâíèêè ñëàâíî-
ãî Ëèöàðñüêîãî Ðîäó!

Äî çóñòð³÷³ íà 7 ôåñ-
òèâàë³  â 2018 ðîö³… À
ìîæëèâî é ÿ áóäó ìàòè
÷åñòü ñòàòè ï³ä ïðàïîð
Îðäåíà ñâ. Ìèêîëàÿ
×èíàä³¿âñüêîãî çàìêó?
Õòî çíàº, àäæå ìè æè-
âåìî â äèâîâèæíèé
÷àñ, êîëè ñüîãîäåííÿ
ïîòðåáóº â³ä ëþäèíè
ëèöàðñüêèõ ÿêîñòåé, à
ëèöàð³ çíàõîäÿòüñÿ ñå-
ðåä íàñ.

Ìàðêî Ù.,
âëàñêîð ãàçåòè

«Ìóêà÷åâî»

Одне з небезпечних захворювань картоплі – рак.
Його збудник – грибного походження Synchytriym
endobiotikum (Schilberski) Perc. З культурних рослин
уражує тільки картоплю. Під час штучного зараження
в лабораторних умовах уражалася значна кількість
видів пасльонових, у тому числі різні сорти томатів.

Припускається, що в Європу гриб було завезено із
садивним матеріалом з Південної Америки (Перу).
Вперше рак картоплі було виявлено й описано у 1888
році в Австро+Угорщині. З тих пір, рак картоплі, широ+
ко поширився в багатьох країнах Європи, перекинув+
ся і на інші континенти. Для 55 країн є карантинним
об’єктом, що свідчить про його високу пластичність і
небезпеку.

На Закарпатті  зареєстрований з 1924 року, в 10 рай+
онах на загальній площі 2267,32 га. Найбільше ура+
ження виявлено в В.Березнянському (955,400 га) –
найменше в Хустському (29,900 га), в Мукачівському
(64.210 га).На даний час  у зв’язку із введенням рако+
стійких сортів шкодочинність раку зосереджена в ос+
новному на присадибних ділянках. Крім Закарпатсь+
кої області, рак картоплі в Україні зареєстровано в 13
областях. Нині у регіоні ЄОЗР найбшльш розповсюд+
женим є патотип+1 раку картоплі. Взагалі нараховуєть+
ся близько 20 агресивних рас раку картоплі, 4 з яких є
в Закарпатській області в гірських районах.

Збудник раку картоплі є внутрішньоклітинним пара+
зитом, який не утворює міцелію. Основне значення в
циклі розвитку  мають зимові, або статеві, зооспо+
рангії, за допомогою яких гриб зберігається і поши+
рюється в природі. Зернистий протопласт покритий
багатошаровою оболонкою, що дозволяє їм добре пе+
реносити несприятливі для розвитку умови, а в стані
анабіозу здатні протягом 30 і більше років перебувати
в грунті і зберігати  здатність до зараження картоплі.
Дослідним шляхом встановлено, що коли на цій ділянці
знову висадили картоплю, третина бульб була сильно

Увага !  Рак картоплі в Закарпатті

уражена раком. Навесні, коли настають стійкі темпе+
ратури в межах 15+17 С, зооспорангії проростають ут+
ворюючи 200+300 рухомих одноджгутикових зооспор,
які уражають клітини рослини+живителя. Потрапляю+
чи на сприйнятливу тканину, зооспора розчиняє кліти+
ни епідермісу і через отвір, який утворився під впли+
вом збудника проникає в клітину рослин картоплі. Ура+
жена клітина збільшується в розмірах, і присутній у
ній гриб розпадається на 5+7 багатоядерних клітин –
літніх зооспорангіїв. Цикл розвитку повторюється.

При ураженні картоплі раком утворюються нарости
на бульбах, столонах, кореневій шийці, а за значного
розвитку захворювання – на стеблі, листках і навіть
квітах. Корені ніколи не уражуються. Розмір наростів,
схожих на цвітну капусту, може бути різним – від дрібної
горошини до величини, що перевищує розмір бульби.
Особливо шкідливим рак картоплі є в індивідуальних
господарствах: при беззмінній культурі картоплі і ви+
рощуванні сприйнятливих сортів, тому рак картоплі
спричиняє повну втрату врожаю. Обстеження на вияв+
лення раку картоплі за зовнішніми ознаками  захво+
рювання проводять на вегетуючих сприйнятливих
сортів на початку масового цвітіння картоплі. Грун+

тові аналізи на виявлення зимових зооспорангіїв ба+
зуються на флотаційному методі проведеному в ла+
бораторних умовах згідно з методикою.

Рак картоплі розповсюджується бульбами, які ма+
ють на поверхні частки грунту, заражені збудником, а
також з іншим рослинним матеріалом, вирощеним на
зараженій ділянці (коренеплодами, саджанцями пло+
дово+ягідних культур, розсадою), знаряддям обробіт+
ку грунту, тарою. Не виключена можливість поширен+
ня патогену з гноєм, якщо уражені бульби використо+
вувались на корм худобі.

На ділянці, зараженій раком картоплі, виконуйте такі
правила: всі уражені бульби  та бадилля картоплі з
такої ділянки закопуйте в яму (не менше 1 м завглиб+
шки), попередньо знезаразивши хлорним вапном,
формаліном або гасом, а ще краще все це спалити.
Неуражені бульби використовуйте лише на продо+
вольчі цілі (на їх забрудненій грунтом поверхні можуть
бути збудники раку).Основне значення в боротьбі з
раком картоплі набуває вирощування ракостійких
сортів картоплі – ранні сорти: Білоруська, Пріскульсь+
кий, Ранній жовтий, Бородянський, Іскра, Фаленсь+
кий. Середньоранні сорти: Зорька, Львівський білий.
Середньостиглі: Вогник, Барановський, Гатчинський,
Столовий 19. Середньопізні сорти: Вілія, Лошицький,
Сулев. Пізньостиглі: Кандидат, Павлинка, Темп.

Згідно фітосанітарних правил: ввезення з+за кордо+
ну, перевезення в межах країни, транзиту, експорту,
порядку переробки та реалізації підкарантинних ма+
теріалів. Ввезення картоплі з+за кордону в Україну в
ручній поклажі заборонено заборонено.

В. РАЙЧИНЕЦЬ, провідний спеціаліст#
фітосанітарний інспекторна кордоні;

Л. МАЦКО, начальник відділу фіто санітарних
заходів на кордоні Головного управління

Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
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Всю цю групу об’єднує те, що основне місце пе�
ребування хвороботворного початку і розвитку
хвороби � кишечник людини. Звідси й загальний
механізм передачі інфекції, так званий фекально�
оральний, при якому збудник з кишечника хворо�
го чи носія інфекції потрапляє у зовнішнє середо�
вище, потім через рот у шлунково�кишковий тракт
здорової людини і викликає захворювання. В
організм людини хвороботворні мікроорганізми
можуть потрапляти з їжею, водою, а також зано�
ситись брудними руками і предметами домашнь�
ого вжитку.

В структурі всієї інфекційної захворюваності по
м.Мукачево група гострих кишкових інфекцій  ста�
ном на 01.06.2017 року займає 37,5%, із них дітей
до 17 років� 10%,  по Мукачівському р�ну �28,7%,
із них дітей �16,0%

Які ж ознаки гострих кишкових захворювань?
Хвороба проявляється не зразу, а після інкубац�

ійного (прихованого) періоду. При різних кишко�
вих інфекціях він відрізняється: короткий при ди�
зентерії � 2�7 днів, при холері � від декількох годин
до п’яти днів, при харчових токсикоінфекціях � де�
кілька годин, при черевному тифі � 7�25 днів, при
гепатиті А � від 15�50 днів.

Наприкінці прихованого періоду може з явитися
нездужання, слабкість, головний біль, відсутність
апетиту. Потім починають проявлятися характерні
ознаки захворювання: нудота, блювання, болі в жи�
воті, рідке випорожнення, інколи з домішкою сли�
зу і крові, підвищення температури. При гепатиті А
найбільш характерними ознаками є жовтяничність
шкіряного покриву та слизових оболонок, потем�
ніння сечі і т.

Практично всі збудники кишкових інфекцій над�
звичайно живучі. Вони здатні довго існувати в
грунті, воді і навіть на різних предметах. Наприк�
лад, на ложках, тарілках, дверних ручках і меблях.
Кишкові мікроби не бояться холоду, проте все ж
вважають за краще жити там,  де тепло і волого.

ПРОФІЛАКТИКА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
Серед інфекційних захворювань особливе місце займають гострі кишкові інфекції:

дизентерія, сальмонельоз, черевний тиф, паратифи А і В, холера, харчові токсикоінфекції та ін.

Особливо швидко вони розмножуються в молоч�
них продуктах, м’ясному фарші, холодці, киселі, а
також у воді (особливо в літній час).

При появі цих симптомів потрібно негайно звер�
нутися до лікаря. Лікування вдома допустиме тільки
при легких формах захворювання, діагностувати які
може тільки лікар. При цьому лікування повинно
проводитися під його контролем. Постарайтеся
ізолювати хворого, щоб запобігти зараженню
інших членів сім’ї.

Сприйнятливість людей до кишкових захворю�
вань досить висока. Особливо часто вони спосте�
рігаються у дітей, тому що в малят і захисні сили
слабші, і гігієнічні навички ще недостатні.

Додержання правил особистої гігієни, включаю�
чи регулярне миття рук, – запорука значного ско�
рочення захворюваності кишковими інфекціями.
Руки необхідно мити перед їдою, приготуванням
їжі, після кожного відвідання туалету. Якнайретель�
ніше повинні стежити за чистотою рук працівники
дошкільних дитячих закладів, а також ті, хто має
справу з приготуванням та реалізацією харчових
продуктів. Нехтування правилами може призвести
до групового захворювання кишковими інфекція�
ми.

Важливе значення в профілактиці гострих киш�
кових захворювань має виконання санітарних пра�
вил приготування й зберігання їжі, бо саме тут
криється джерело небезпеки розмноження хворо�
ботворних мікроорганізмів.

Рекомендується не тримати на кухні нічого зай�
вого. Кухонне приладдя і посуд слід мити гарячою
водою після кожного приготування їжі,  а  м’ясо�
рубку після миття ошпарити окропом.  Зберігають
посуд у недоступному для мух місці.

Ще до того як продукти опиняться на кухні, треба
запобігти їх забрудненню. Продукти, які не підля�
гають термічній обробці (ковбасу, масло, сир
тощо), упаковують окремо від сирого м’яса, риби,
напівфабрикатів.

Овочі, фрукти, ягоди, які будуть споживатися в

Âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ
ðîçâèòêó ãðåêî-ðèìñüêî¿ áî-
ðîòüáè â êàëåíäàð ÷åìï³î-
íàòó ªâðîïè-2017 áóëî
âêëþ÷åíî ïðîâåäåííÿ çìà-
ãàíü ñåðåä ìîëîäøèõ
þíàê³â 2002-2003 ð.ð. íà-
ðîäæåííÿ. Ìåòà çðîçóì³ëà:
ïîøóê òà çàëó÷åííÿ ÿê ìîæ-
íà á³ëüøå çä³áíèõ ä³òî÷îê äî
çàíÿòü öèì âèäîì ñïîðòó,
ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ äî
ðåãóëÿðíèõ òðåíóâàíü, ð³ñò
ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ òà
âèÿâëåííÿ ÷åðåç ñèñòåìó
çìàãàíü êðàùèõ ñàìå â ö³é
â³êîâ³é êàòåãîð³¿. Â³äïîâ³äíî,
â ïðîöåñ³ â³äáîðó é ï³äãî-
òîâêè êàíäèäàò³â ó çá³ðíó
êîìàíäó Óêðà¿íè äî ÷åìï³-
îíàòó ªâðîïè, íà áîðö³âñü-
êèõ êèëèìàõ ñïîðòáàçè ì.
Áåðåãîâî â³äáóëèñü íàïðó-
æåí³ ñóòè÷êè ì³æ ïðåòåí-

ÍÅ ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍÀ ÏÎÄ²ß ÍÅ Ò²ËÜÊÈ
Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÆÈÒÒ² ÍÀØÎÃÎ Ì²ÑÒÀ!

äåíòàìè íà ïðàâî ïðåä-
ñòàâëÿòè íàøó äåðæàâó â
çàçíà÷åíèõ çàõîäàõ.

Í³, íåñïîä³âàíêè íå òðà-
ïèëîñü. ßê ³ î÷³êóâàëîñü,
ëàâðè ïåðåìîæöÿ çàñëóæå-
íî âèïàëè íà äîëþ âèõî-
âàíöÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÄÞÑØ
«Êîëîñ» ç ãðåêî-ðèìñüêî¿
áîðîòüáè Îëåãà Õàë³ëîâà
(òðåíåðè Îëåêñàíäð Öèô-
ðèíåöü òà ²âàí Êóêóøê³í).
Â õîä³ çìàãàíü ñåðåä îä-
íîë³òê³â ó âàç³ 38 êã Îëåæêà
ïîäîëàâ îï³ð ÷îòèðüîõ îïî-
íåíò³â, ï³äíÿâøèñü çà
ï³äñóìêàìè äâîáî¿â íà íàé-
âèùó ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó
ïîøàíè äëÿ îòðèìàííÿ íà-
ãîðîäè – çîëîòî¿ ìåäàë³, à
ðàçîì ç íåþ çâàííÿ ÷åìï³î-
íà Óêðà¿íè ñåðåä ï³äë³òê³â
2002-2003 ðîê³â íàðîäæåí-
íÿ.

² îñü äîâãîî÷³êóâàíèé
ñòàðò ×ª-2017, à ðàçîì ç
íèì ïðèðîäí³ õâèëþâàííÿ
òà âèõ³ä íà êèëèì ñó÷àñíî-
ãî ñïîðòêîìïëåêñó â ãîñ-

òèííîìó Áåëãðàä³ (Ñåðá³ÿ)
ïðåäñòàâíèêà Óêðà¿íè ç
ì³ñòà Ìóêà÷åâî. Ïîäîëàâøè
ñóïåðíèê³â ³ç çá³ðíèõ êî-
ìàíä Á³ëîðóñ³¿ òà Ñåðá³¿
(â³äïîâ³äíî 9-0; 8-0) òà ïî-
ñòóïèâøèñü ñïîðòñìåíó ç
Ðîñ³¿ çà âèõ³ä ó ô³íàë, ÷îòèð-
íàäöÿòèð³÷íèé Îëåã Õàë³-
ëîâ çóì³â âèáîðîòè ç ðàõóí-
êîì 5-4 áðîíçîâó ìåäàëü
÷åìï³îíàòó ªâðîïè â î÷íî-
ìó ïîºäèíêó ç ïðåäñòàâíè-
êîì ãðóçèíñüêî¿ êîìàíäè.

Íà çàâåðøåííÿ ñë³ä
â³äçíà÷èòè, ùî çá³ðíà êî-
ìàíäà Óêðà¿íè íà öüîìó
÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ïîñ³ëà
äðóãå (ï³ñëÿ Ðîñ³¿) çàãàëüíî-
êîìàíäíå ì³ñöå, çà íèìè
ðîçòàøóâàëèñü çá³ðí³ êîìàí-
äè Òóðå÷÷èíè òà Ãðóç³¿. À
Îëåæêà, ùî âí³ñ âàãîìèé
âêëàä ó ñêàðáíè÷êó íàøî¿

çá³ðíî¿, ïîâåðíóâñÿ äîäîìó
ç ïåðøîþ â ñâî¿é
ñïîðòèâí³é äîë³ òà ³ñòîð³¿
êîíòèíåíòàëüíèõ çìàãàíü ç
ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè
áðîíçîâîþ íàãîðîäîþ, ç
÷èì ìè éîãî ùèðî â³òàºìî!

P.S. ßê ñòàëî â³äîìî ç íà-
øèõ äæåðåë, ìåð ì.Ìóêà÷å-
âî Àíäð³é Áàëîãà ìàº íàì³ð
çóñòð³òèñü ç ô³ãóðàíòîì
ñòàòò³, ïðèçåðîì 1-ãî ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè ñåðåä ìî-
ëîäøèõ þíàê³â Îëåãîì Õà-
ë³ëîâèì. Ñïîä³âàºìîñü, ùî
öå áóäå äàëåêî íå ïåðøà é
îñòàííÿ çóñòð³÷ ç ïðèâîäó
ïåðåìîã âèõîâàíö³â ìàñòè-
ñòèõ òðåíåð³â ì³ñòà íàä Ëà-
òîðèöåþ íà çìàãàííÿõ âñ³õ
ð³âí³â.

Ãðèãîð³é  ÊÓÐÓÖ,
ìàéñòåð ñïîðòó,

ì . Ìóêà÷åâî

сирому вигляді, слід мити в проточній воді. Роз�
ливне молоко (а надто куплене на базарі) слід обо�
в’язково прокип’ятити.

У поширенні гострих кишкових інфекцій не остан�
ня роль належить мухам. Перелітаючи знадвору, де
вони кубляться в місцях, багатих на органіку (смітни�
ки, перегній, нечистоти), до житлових приміщень,
комахи сідають на харчові продукти і таким чином
заражують їх збудниками хвороб, яких переносять
на лапках та черевці.

Фактором передачі кишкових інфекцій може бути
вода, забруднена виділеннями хворого чи носія
інфекції. Найбезпечнішою є вода, що подається
централізовано водопроводом, бо її піддають очи�
щенню та знезараженню.. Замкнута система водо�
проводу виключає забруднення води хвороботвор�
ними мікроорганізмами.

Велику небезпеку становить вода відкритих во�
дойм: вона може бути забруднена нечистотами, що
з каналізаційних труб або змиваються з поверхні
грунту атмосферними опадами. Під час купання у
відкритих водоймах (річка, озеро, ставок і т. д.) на�
магайтеся не ковтати воду.

Криниці у сільських населених пунктах слід роз�
ташовувати якнайдалі від можливого джерела заб�
руднення (на відстані 20�30 метрів від дворових
вбиралень, вигрібних ям, смітників). Отвір криниці
слід щільно закривати кришкою і брати з неї воду
тільки громадським відром.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Успіх в профілактиці шлунково�кишкових захво�

рювань багато в чому залежить від населення, від
його свідомості, освіченості, дисциплінованості.
Кожна людина повинна відчувати себе відповідаль�
ною не лише за своє здоров’я, але і за здоров’я
тих, що її оточує.

П. РАКОВЦІ, завідувач відділення організації
епідеміологічних досліджень Мукачівської

міськрайонної філії ДУ «ЗОЛЦМОЗУ»

Îëåã Õàë³ëîâ ðàçîì ç
ñâî¿ì íàñòàâíèêîì,
çàñëóæåíèì òðåíåðîì
Óêðà¿íè, ÌÑÌÊ ²âà-
íîì Êóêóøê³íèì.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  22.05.2017 р.  по 27.05.2017 р.
1. Кепенач Світлана Михайлівна – 1978 р.н.
2. Барсуков Михайло Олексійович – 1970 р.н.
3. Керекеш Павло Петрович – 1947 р.н.
4. Кабаци Ірина Василівна – 1933 р.н.
5. Стрельбицька Олена Яківна – 1936 р.н.
6. Деченкова Єлізавета Георгіївна – 1938 р.н.
7. Мочар Надія Іванівна – 1952 р.н.
8. Ковач Тибор Іванович – 1949 р.н.
9. Кампій Вікторія Василівна – 1979 р.н.
10. Шимоня Ганна Петрівна – 1937 р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо в одну зміну. Оплата праці достойна.

 Зверт. по тел. 2<23<96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

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

тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

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

  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 3<кiм. квартира

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

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

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

Тел.: 067 849 62 61.

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

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

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

Тел.: 095<577<40<12.
 продається земельна ділян<

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

сот (14*50) по вул. Червоноармійсь�
ка, позаду 7 училища, cт. ціна 23000
ум. од. тел. 0509425800.
 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 будматеріа<
ли  і побутові речі:  Продається
шіфер 115х175 см (30 шт.); Прес
для давки винограда; бляха
цинкова 1х2 м, 0,8 мм; труби
водогазрві різної довжини діа�
метром: 60 мм х9мх3 мм � 5 шт.;
50 ммх9 мх3мм � 5 шт, 40 ммх4
мх3 мм � 3 шт.; Цемент марки 500
� 2 тонни; пиломатеріали, об�
різна дошка різної довжини і
ширини; пісок сірий 4 куб.м.;
"коцка" � 1 куб. м.; балона газо�
вий великий � 2 шт; телевізор
"Фотон" кольоровий діагональ
60 см; Плита 2�х камфорна га�
зова в хорошому стані; бочка
для вина дубова � 150 л, б/к;
опалювальний котел для на�
гріву води на твердому паливі
К.Ч.М � 2 (вугілля, дрова).
Ціна договірна.

Тел.:  066<822<74<07.

“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», ме<
талевий, 2 музичні колонки,
два побутових газових бало<
ни.швейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магніто<
фон фірмовий, самовар елек<
трични.  Зверт. 0669513492,
0997293571

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

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

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.Му<
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє<
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ
У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН

 в районі Росвигово.моб.0509145778

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3<54<96

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

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

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 робо<
чому стані.

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

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

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: 095<7559898.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ДЛЯ
 ПРОДАЖУ СУВЕНІРНИХ МАГНІТІВ

 Тел.: 066 32 86 715 (Василь)

ПОТРБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
 продовольчих
товарів в мага<

зині у Росвигові.

Телефон:
050<2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095<8640664.

ПОТРІБНІ  НА  РОБОТУ  ПРАЦІВНИКИ
в новий кондитерський заклад

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

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

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

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

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

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

Тел.: 050 550 62 45.

ПРОДЄТЬСЯ
будівельний контей<
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 козлятами<

перворічками.
Тел. 099 217 54 26

(Дмитро)

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
        Посвідчення особи, що проживає в населеному пункті,

якому надано статус гірського поселення А 795659  виданого
20 грудня 2013 року Пузняковецькою сільською радою за реє�
страційним № 713 на ім'я Христини  Василівни Граб, вважати
недійсним.
     Втрачений Державний Акт на право власності на земель�

ну ділянку (Серія ЗК 01400536), виданий на ім’я Івашко Воло�
димир Антонійович Мукачівською міськрадою від 17.10.1994 р.,
за № 246, вважати недійсним.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОН
АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТ<КЛУБИ.  Наявність

закордонного паспорта обовязкова.
Тел.: 066 594 8521

 Зварювальники   Обвальщики на м’ясокомбінат

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

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Í²ÌÅ××ÈÍÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3 (2 пов.),
тел.: (097) 55<00<127, (050) 135<73<73

ÏÎËÜÙÀ
 Будевельники  Зварювальники   Працівники

на меблеві фабрики  Швачки  Кухарі

ÏÎËÜÙÀ
 Монтажники металоконструкцій на завод
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999998  ÷åðâíÿ  2017 ð.
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ñò.

– А ось на неділю не вий�
де, – відповідає. – На моє
60�річчя прилетять донь�
ки з Америки, син з Угор�
щини, де тепер в Сегеді
проводяться важливі зма�
гання. Тож давайте сьо�
годні і поговоримо.

– Чудово. Сіли в затиш�
ному куточку шахово�
шашкового клубу, де ніко�
го не було, оскільки всі
змагалися під наметами в
центрі міста і повели роз�
мову.

– Розкажіть для почат�
ку коротко про себе. На�
родились у Мукачеві?

– Та, ні – в Тюмені.
– У Росії?
– Так. Коли прийшли

визволителі в 1944 році,
моїх батьків, які жили в Бе�
резинці, як німців висла�
ли на заслання в Сибір.
Під час хрущовської відли�
ги вони повернулися в
Мукачево. І я ще малий
настільки закохався в це
місто після Тюмені з її ба�
раками, привітних і гарно
одягнених людей, що кра�
щої батьківщини для себе
і не уявляю. Отож, після
багатьох років життя і ро�
боти в Німеччині та США
п’ять років тому повернув
собі українське громадян�
ство. Діти тепер в Аме�
риці, а друга дружина Ма�
р’яна працює вчителькою
початкових класів у ЗОШ
№ 16. А я в 1974 році закі�
нчив першу школи ім..
О.С.Пушкіна і того ж роки
ми з родиною виїхали до
Німеччини. Після закін�
чення економічного фа�

Íàøå ³íòåðâ’þ

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍ ÑÂ²ÒÓ
Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ï³ä òðüîìà âåëèêèìè øàòðàìè ç ñóáîòè íà

íåä³ëþ â³äáóëèñÿ äâà âåëèê³ øàõîâ³ òóðí³ðè. Ñïî÷àòêó òðàäèö³éíèé XI Êóáîê Éîçåôà Ðåøà,
â³äòàê Ìåìîð³àë çàñíîâíèêà øàõîâî-øàøêîâîãî Ìóêà÷³âñüêîãî êëóáó Ëîêêåðà. Ïåðøèé
òóðí³ð ç³áðàâ 56 êðàùèõ øàõ³ñò³â Çàêàðïàòòÿ. Âîíî é íå äèâíî, àäæå ïðèçîâèé ôîíä áóâ, õì,
íåïîãàíèé. Ïåðåì³ã ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð Ñåðã³é Îâñ³ºâè÷. Äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ ä³ñòàëèñÿ
Ìèõàéëîâ³ Áàëîãó òà Îëüç³ Þøêî. À â ìåìîð³àë³ Ëîêêåðà ïåðøå ì³ñöå âïåâíåíî çäîáóâ Àíäð³é
Âà÷³ëÿ. Çðåøòîþ, ÷åðâíåâà ïðîãðàìà øàõ³â ó Ìóêà÷åâ³ ïðîäîâæèòüñÿ ÷åìï³îíàòîì Çàêàðïàò-
òÿ ñåðåä þíàê³â ³ ä³â÷àò äî 12 ðîê³â. ² õòî öå îðãàí³çîâóº, ô³íàíñóº? Â³äïîâ³äàþ – Éîçåô Ðåø.
Õòî æ òàêèé ïàí Éîçåô, ùî çîâñ³ì íåäàâíî óâ³ðâàâñÿ â ñòàëå øàõîâå æèòòÿ Ìóêà÷åâà òàêèì
Ïðîìåòåºì? Ïðî öå ìîæíà ä³çíàòèñÿ õ³áà ùî â íüîãî ñàìîãî. Ïèòàþ, êîëè äëÿ íüîãî ï³äõî-
äèòü êîðîòêà ðîçìîâà ïðî éîãî ïîÿâó íà øàõîâîìó íåáîñõèë³ Ìóêà÷åâà? Íà òóðí³ð³ éîãî
³ìåí³ íå íàñì³ëþâàâñÿ â³äðèâàòè â³ä çìàãàííÿ. Òî æ ìîæå íà íåä³ëþ?

культету університету
став працювати в по�
тужній фірмі і майже 20
років був її представником
у Москві. А потім створив
власну фірму.

– У заголовку до цього
інтерв’ю я написав, що ви
є громадянином світу.
Впевнений, що не поми�
ляюся, адже побували в
багатьох країнах майже
всіх континентів, знаєте
багато мов. Після
стількох років життя за
кордоном чудово володі�
єте українською, добре
знаєте російську, англ�
ійську, ні�мецьку. А ще
які?

– Якщо і не розмовляю,
то добре розумію угорсь�
ку. А ось мої доньки є
справжніми поліглотами.
Вчилися в Барселоні, Па�
рижі, Венеції, добре зна�
ють вже  і не знаю скільки
європейських мов.

– Рідну також?
– Якщо маєте на увазі не

тільки німецьку, але і ук�
раїнську, російську, то
так.

– Цими днями в Ужго�
роді з концертом побував
мукачівець родом Свя�
тослав Вакарчук. Як
знаю, і Ви були на його
концерті. Поспілкували�
ся?

– Аякже. Він справив на
мене надзвичайне вра�
ження, не могли нагово�
ритися. Гордий, що маю
такого талановитого зем�
ляка.

– Ну, а тепер, пане Йо�
зефе, перейдемо власне

до шахів. Як на мене, то
тепер Мукачево перетво�
рюється на такі собі Ва�
сюки незабутнього Оста�
па Бендера в кращому ро�
зумінні слова. Якщо
зовсім недавно обласний
центр був шаховою сто�
лицею Закарпаття, то те�
пер і самі ужгородці виз�
нають, що повністю
віддали пальму першості

містові над Латорицею.
Про це мені сказав, зок�
рема, і голова обласної
шахової федерації Юрій
Мошак, визнавши, що
завдяки не в останню
чергу і Вам,  проводиться
щорік тільки 28 обласних
шахових турнірів, не раху�
ючи міських та районних.
Подумалося, свого часу
спортом № 1 в Мукачеві і
області був футбол. Де він
тепер? Команд нашого
міста немає тепер ні в
вищій і навіть не в першій
обласних футбольних

лігах. Немає чомусь спон�
сорів ні серед місцевих
можновладців, ні серед
вихідців із Мукачева та
Закарпаття. Згоден, що
витрати на шахи не такі
великі, як, приміром, на
футбольну команду. Але
ж знову таки порахуймо:
Всеукраїнські чемпіонати
серед юнаків і дівчат, які
збирають понад сотню

учасників, турніри
«Різдвяне Мукачево»,
«Мукачівське літо», «Біла
тура», матчі «Мукачево�
Краків», «Мукачево�
Стрий». Це ж треба прий�
няти таку кількість учас�
ників, поселити в готелях,
забезпечити харчуван�
ням. А що говорити про
те, що Ви повністю
фінансуєте функціону�
вання Мукачівського ша�
хово�шашкового клубу. А
згадаймо ще і про зустрічі
українських світових
гросмейстерів Іванчука,

Єфименка із знову ж таки
світовими знаменитостя�
ми Найджелом Шортом,
Петером Леко, Аркадієм
Найдічем…

– Так, але я все життя
закоханий в шахи і не
шкодую для їх популяри�
зації грошей. І знаєте, що
мені надзвичайно при�
ємно: коли буваю в тій же
Німеччині, інших євро�
пейських країнах, то бачу,
що в турнірах грають в ос�
новному люди за 50 років,
а у нас, зокрема, в Мука�
чеві, та зрештою в по всій
Україні, дуже багато дітей.
Це майбуття шахів в Ук�
раїні. У нашій шаховій
школі виростають юні да�
рування, які обов’язково з
часом стануть міжнарод�
ними майстрами і грос�
мейстерами. Тому гро�
шей на це мені не шкода,
вони повернуться славою
для мого рідного міста.

– А з ким із світових
гросмейстерів Ви знай�
омі?

– Практично з усіма.
Приміром, Захар Єфи�
менко мені як син. Чудові
стосунки з Петером Леко,
Крамніком, навіть один
турнір йому організував. І
Каспаров на мене за це
хмуриться, бо ж програв
Крамніку звання чемпіона
світу. Гарні стосунки і з
Анандом. А загалом скажу,
що між гросмейстерами
дружби не існує. Здорова�
ються між собою просто,
а інколи і ворогують. Такий
вже характер у непересіч�
них особистостей.

– Знаю, що в Всесвітній
шаховій федерації (ФІДЕ)
Ви з усіма добре знайомі,
чи не маєте бажання ув�
ійти до складу правління?

– Мені не один раз про�
понували, але поки що не
збираюся, може через
якийсь час погоджуся.

– А насамкінець, пане
Йозефе. Саме під час
турніру Вашого імені
відбулося свято Остан�
нього дзвоника. Чи є
щось подібне в Європі,
Америці?

– Щоб так дівчатка в
гарній шкільній формі,
хлопчики гуляли вулиця�
ми з гучними речівками,
співали такого немає. Там
зовсім інший менталітет,
в шкільній актовій залі
проводиться офіційний
ритуал із запрошеними
батьками, родичами і
потім додому. У нас наба�
гато гарніше, світліше.

А мені подумалося: сво�
го часу Почесними грома�
дянами Мукачева призна�
чили політиків, які були
халіфами на час і відійшли
в політичне небуття, а по�
ряд з нами люди, які тво�
рять славу Мукачева сьо�
годні – Ірина Галай, Йозеф
Реш, Святослав Вакар�
чук… Чи не варто замис�
литися?

P.S. Атор і редакція
щиро поздоровляють Йо�
жефа Реша з 60�річним
ювілеєм і зичать ювіляру
найкращі побажання.

Микола  РІШКО

РАКОШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС:
З проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають

передачі у власність шляхом викупу:

Користувач 
земельної ділянки 

Адреса земельної 
ділянки 

Площа, 
кв.м. 

Цільове  
призначення 

 ТОВ «Едельвейс-
Лего» 

с.Ракошино, 
вул.Європейська 

(Леніна), 163 
1598 Для  обслуговування 

швейного цеху 

Для участі у конкурсі претенденти надають таку конкурсну документацію:
� Заява на участь у конкурсі за формою;
� Копія установчих документів претендента;
Копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які працюють або будуть залучені до про�

ведення оцінки та підписання звіту про оцінку; у випадку залучення інших оцінювачів до
виконання робіт з оцінки земельної ділянки та підписання звітів про оцінку земельної
ділянки – надати письмові згоди на виконання робіт, завірені їхніми особистими підписа�
ми;

Копія сертифіката суб’єкта ліцензійної діяльності, виданого відповідними органами;
Інформація про претендента (резюме): досвід роботи на ринку послуг.
Копії документів завірити в установленому порядку.
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаних конвертах і мають містити

пропозиції щодо вартості виконаних робіт (калькуляції витрат) пов’язаних з виконанням
робіт і термін виконання робіт.

Термін подання заяв на конкурс з  8 червня  по  18 червня 2017 року.
Конкурс відбудеться  «20» червня 2017 р. о 10 год. в приміщенні Ракошинської

сільської ради за адресою  с.Ракошино, вул.Дружби,20,  в актовому залі, тел. 74�1�01

16 червня 2017 року об 11.00 серти�
фікований інженер — землевпорядник
Сентімрей Н.В., представник Мукачі�
вської міської ради в особі в.о.началь�
ника управління комунальної влас�
ності та архітектури виконавчого ком�
ітету Мукачівської міської ради Лав�
ренко О.О., а також представники
Комісії із здійснення контролю за ви�
користанням та охороною земель ко�
мунальної власності, додержанням
земельного та екологічного законо�
давства на території Мукачівської
міської ради в присутності власників
(користувачів) суміжних земельних
ділянок будуть здійснювати погоджен�
ня меж земельної ділянки комуналь�
ної власності, яка знаходиться в м.Му�
качево по вул. Коцаки б/н (Об’їздна,31)
площею 4,1922га. Прохання до всіх
власників (користувачів) суміжних зе�
мельних ділянок, в т.ч. представників
Мукачівського районного управління
ГУМНС України в Закарпатській об�

До відома власників (користувачів) земельних ділянок,
суміжних із земельною ділянкою, яка знаходиться

за адресою: м. Мукачево, вул. Коцаки б/н (Об’їзна,31)

ласті; ПП “Селена”; Мукачівського ви�
щого професійного училища №3; гро�
мадян Дзьобак В.П., Боднар І.І., Павлій
Г.І., Сидоран Р.І., Кушнір Р.Б., Пашко
М.Ф., Мучичка М.А., Бейса І.А., Марг�
ітич В.Ю., Фегер В.А., Безега М.В.,
Безега Ф.Ф., Мартин М.В., Фучко О.Л.,
Бубещук Г.Ф. � бути присутніми у вка�
заний день та годину за адресою:
м.Мукачево по вул. Коцаки б/н (Об�
’їзна,31).

У разі не з’явлення власників (кори�
стувачів) суміжних земельних ділянок
або їх законних представників, буде
прийнято рішення про мовчазну згоду
вказаних фізичних та юридичних осіб
на погодження меж даної земельної
ділянки.

Телефон для узгодження організац�
ійних питань: 050�968�54�30.

Управління комунальної власності
та архітектури виконавчого комітету

Мукачівської міської ради
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 12 ×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¿ îñî-
áè.  7 .20 ,  23 .25  Íà ñëóõó.
8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò
îí ëàéí. 15.35 Ä/ñ "Ñìà÷í³
ïîäîðîæ³". 16.05, 3.20 Â³êíî
â Àìåðèêó. 16.30 Ñòðèáêè ó
âîäó.  ×åìï ³îíàò  ªâðîïè .
Öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ. 17.00,
2.00 Ñòðèáêè ó âîäó. ×åìï-
³îíàò  ªâðîïè .  Êîìàíäí ³
çìàãàííÿ,  3ì. /10ì.  18.30,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 19.00,
1 .45  Íîâèíè .  Êóëüò óðà .
19.20 Ïåðøà øïàëüòà. 19.55
Âåðåñåíü. 20.20 Ïðî ãîëîâ-
íå .  21 .30  Íîâèíè.  Ñïîðò.
21.50 Â³éíà ³ ìèð. 22.50 Ç
ïåðøèõ  âóñò.  22 .55 ,  5 .50
Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè. 0.15
Òåëåìàãàçèí .  1 .18
"UA:ÏÅÐØÈÉ". Í²×ÍÈÉ ÊÀ-
ÍÀË. 3.40 Ä/ñ "Ñåðåäçåìíî-
ìîð'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, 1.35 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.50
"Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20 Êî-
ìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2". 14.30, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà". 20.15, 21.15, 22.20
Êîìåä³ÿ "Ñâàòè - 4". 23.20,
2.00 Õ/ô "Óáèòè Á³ëëà".

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.10, 5.20 "Ïîäðî-
áèö³". 6.00 Ì/ô. 6.20, 13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 12.30
Ò/ñ "Êðàïëèíà ñâ³òëà" (16+).
15.15 "Æäè ìåíÿ". 18.00,
19.00, 4.35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.40 Ò/ñ
"1942" (16+). 22.30 Ò/ñ
"Ìåññ³íã: Õòî áà÷èâ êð³çü
÷àñ". 2.50 Äîê.ïðîåêò "Âåëèê³
óêðà¿íö³". 3.15 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.55 "Ãîòóºìî ðàçîì".

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05,  4.50 Äèâèòèñü óñ ³ì!
5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.10 Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àí-
òèçîìá³. 11.10, 13.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.10, 16.10 Õ/ô "Ó
ñìåðòåëüí³é íåáåçïåö³"
(16+). 16.35 Õ/ô "Ïîâ³òðÿíèé
ìàðøàë" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ "Ïåñ"
(16+). 22.35 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.35 Õ/ô "Ëþäèíà-âîâê"
(18+). 2.25 Ñòîï-10. 4.30 Ôàê-
òè.

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.40 "Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 9.40
Õ/ô "Ìàíäð³âêà ó çàêî-
õàí³ñòü". 11.45 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6". 13.50 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â 13". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.30 "Êîõà-
íà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
22.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.15, 3.50 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.50 Õ/
ô "Âàëüñ - áîñòîí". 14.45 Ò/ñ
"Áóäèíîê ³ç ñþðïðèçîì" 1, 2 ñ.
15.30 Ò/ñ "Áóäèíîê ³ç ñþðïðè-
çîì". 19.45, 2.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ" 1, 2 ñ. (16+).
23.30 Õ/ô "Ñïèñ äîë³" (16+).
5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+).

Ò Å Ò
6.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2. 6.20
Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå íàøå-
öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³âêà. 7.15
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ "Ëèñ
Ìèêèòà". 7.45 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áó-
ðóíäóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.10 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.40 Ò/ñ "Áàôô³-

ÑÂ²ÒËÀ  ÏÀÌ’ßÒÜ
6 ÷åðâíÿ ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå äîáðî¿, ÷óé-

íî¿, øàíîâàíî¿ â ì³ñò³ ëþäèíè, äîñâ³ä÷åíîãî
ôàõ³âöÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñïðàâè, êîëèøíüîãî çàñ-
òóïíèêà äèðåêòîðà ïî âèõîâí³é ðîáîò³ Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÇÎØ  ¹ 20 ³ì. Î. Äóõíîâè÷à

ÌÀÃÄÀËÈÍÈ  ²ÂÀÍ²ÂÍÈ
ÔÅÍÖÈÊ

Ó ñåðöÿõ êîëåã, ó÷í³â, óñ³õ,õòî çíàâ Ìàãäàëè-
íó ²âàí³âíó, íàçàâæäè çáåðåæóòüñÿ ñâ³òë³ ñïî-
ãàäè ïðî ¿¿ çåìíå æèòòÿ.

Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ òà âåòåðàíè ïðàö³ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 20 ³ì. Î. Äóõíîâè÷à ãëèáîêî
ñóìóþòü ³ âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì
³ áëèçüêèì ïîê³éíî¿. Íåõàé Áîã ïðèéìå ¿¿ â Öàð-
ñòâî íåáåñíå.

Ïðèºäíóºòüñÿ ³ ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Ìóêà÷åâî”

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß

ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè «Ïðî çàñíóâàííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðåì³¿
³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äóõíîâè÷à (íîâà ðåäàêö³ÿ)»

Çâåðòàºìî óâàãó íà òå, ùî ïðîåêò ðåãóëÿòîð-
íîãî àêòà ç óñ³ìà äîäàòêàìè, â³äïîâ³äíèì àíàë³-
çîì ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó ìîæíà çíàéòè çà ïîñè-
ëàííÿì http://mukachevo-rada.gov.ua  (îô³ö³é-
íèé ñàéò Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè; Ðîçä³ë ðåãó-
ëÿòîðíà ä³ÿëüí³ñòü. Ïðîåêòè ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â
òà ÀÐÂ).

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêòó ðåãó-
ëÿòîðíîãî àêòà, àíàë³çó ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó
ïðîñèìî íàäñèëàòè íà àäðåñó ðîçðîáíèêà -
â³ää³ëó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ éîãî îïóá-
ë³êóâàííÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ àáî åëåêòðîííîþ
ïîøòîþ.

Àäðåñà ðîçðîáíèêà:
89600, ì. Ìóêà÷åâî, ïë. Äóõíîâè÷à, 2, â³ää³ë

êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, êàá. ¹54, òåë. 2-20-03, 2-31-78; e-
mail: v.cul@mukachevo-rada.gov.va

Â³ää³ë êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.05,
12.25, 20.40 Ò/ñ "1942" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4.35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.10,
5.20 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Ò/ñ
"Ìåññ³íã:  Õòî áà÷èâ êð³çü
÷àñ". 2.50 Äîê.ïðîåêò "Âåëèê³
óêðà¿íö³". 3.15 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.55 "Ãîòóºìî ðàçîì".

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.50
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 10.50 Õ/ô
"Ó ñìåðòåëüí³é íåáåçïåö³"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.20, 16.10 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.40, 21.25
Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.20 Õ/ô "Íàïå-
ðåê³ð ñìåðò³" (16+). 0.25 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 1.50 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 "Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ³-
êîì..." 10.55 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-6". 13.50 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 13". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.30, 22.45 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 22.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåä-
ëèâîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
19.00, 23.00, 4.00 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 4.45 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 14.45, 15.30
Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+).
15.00 Ïîä³¿. 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ" (16+). 23.30
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+). 2.00 Õ/ô
"Ñïèñ äîë³" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
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".
10.10 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.40 Ò/ñ "Áàôô³-
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.20, 16.45 Êàçêè Ó Ê³íî.
12.45, 17.50, 22.00, 2.30 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, 4.10
Â³òàëüêà. 18.50 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 23.00 Íàéã³ðøèé âîä³é
êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ "Òè-íàéã³ð-
øèé" (18+). 1.00 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.20 Øï³ë³â³ë³. 1.40 Òå-
îð³ÿ çðàäè.

  «Ì-ñòóä³î»
 7:00 -10:30 - ïðîãðàìà "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05-
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 13.00 - ïðîãðàìà "Òîï
Õ³ò 20". 14:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45
- Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 15.40
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16.40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18.05 - Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20.00 - Òåëåñåð³àë.
20.45 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-

ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.40 Çîíà íî÷³. 4.00, 7.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+).
4.50, 18.00 Àáçàö. 5.39, 6.55
Kids Time. 5.40 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 11.50 Ñåðöÿ
òðüîõ. 15.10 Ñåðöÿ òðüîõ.
Ïîñò-øîó. 19.00 Ñóïåðìî-
äåëü ïî-óêðà¿íñüêè. 21.40 Õ/
ô "Êîõàííÿ ç ïîïåðåäæåí-
íÿì". 23.40 Õ/ô "Ñïóñê 2"
(18+).

ÑÅÐÅÄÀ, 14 ×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 Ò/ñ "Àðèñòîêðàòè".
9.55 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àí-
òèòåðîð". 11.00 Çàñ³äàííÿ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.40 Ä/ô "Äèõàé".
14.10 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 15.35
Ñâ³òëî. 16.30, 1.20 Ñòðèáêè
ó âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè.
Ñèíõðîí. Æ³íêè. 10ì. Ô³íàë.
18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó âîäó.
×åìï³îíàò ªâðîïè. ×îëîâ³êè.
1ì. Ô³íàë. 19.30 Ä/ñ "Äèê³
òâàðèíè". 19.55 Ñë³äñòâî.
²íôî. 20.20 Ïðî ãîëîâíå.
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/
ñ "Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
22.40 Ìåãàëîò. 22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè. 0.15
Òåëåìàãàçèí. 4.05 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 4.30
Ò/ñ "Òðàâìà".

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.25 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.45 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20
Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2". 13.00,
14.00, 15.00 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè
- 4". 16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ.  Ðîêñîëàíà".
20.15, 21.15, 22.20 Êîìåä³ÿ
"Ñâàòè - 5". 23.20, 1.50 Êî-
ìåä³ÿ "×îòèðè ê³ìíàòè".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.05,
12.25, 20.40 Ò/ñ "1942" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî".  20.00,
2.10, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 22.30
Ò/ñ "Ìåññ³íã: Õòî áà÷èâ êð³çü
÷àñ". 2.50 Äîê.ïðîåêò "Âåëèê³
óêðà¿íö³". 3.15 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.55 "Ãîòóºìî ðàçîì".

ICTV
5.35, 10.05, 4.55 Ãðîìàäÿíñü-
êà îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âå-
ëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 11.00, 13.20 Õ/ô "Íà-
ïåðåê³ð ñìåðò³" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30,
16.05 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà,
15" (16+). 17.45, 21.25 Ò/ñ
"Ïåñ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 22.25 Õ/ô "Âîãîíü ³ç
ïåêëà" (16+). 0.30 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 2.00 Ñòîï-10.
4.30 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.35
Ôàêòè.

ÑÒÁ
5.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
7.40 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí".
10.45 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5".
13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30, 22.45 "Êîõàíà, ìè âáè-
âàºìî ä³òåé". 23.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè".

âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â"
(16+). 12.20, 16.45 Êàçêè Ó
Ê³íî. 12.45, 17.50, 22.00 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 Â³òàëü-
êà. 18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
23.00 Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè.
0.00 Ò/ñ "Òè-íàéã³ðøèé" (18+).
1.00 Ïðîô³ëàêòèêà.

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.30 Çîíà íî÷³. 4.30 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.40,
18.00 Àáçàö. 6.39, 8.49 Kids
Time. 6.40 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.50 Õ/ô
"C³ìåéêà âàìï³ð³â" (16+).
10.50 Õ/ô "Ìàðìàäþê". 12.40
Õ/ô "Ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü"
(16+). 14.30 Õ/ô "Ïî äîðîç³"
(16+). 16.10 Õ/ô "Âàâ³ëîí í.å."
(16+). 19.00 Ðåâ³çîð. 22.00
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 0.30 Õ/
ô "Ñïóñê" (18+). 2.25 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 13 ×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, 15.35 Ò/ñ "Àðèñ-
òîêðàòè". 9.55 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 10.50 Ä/
ñ "²ñòîðè÷í³ ðîçñë³äóâàííÿ".
11.45 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
12.10 Ñòðèáêè ó âîäó. ×åì-
ï³îíàò ªâðîïè. Öåðåìîí³ÿ
â³äêðèòòÿ. 12.40, 21.30 Íî-
âèíè. Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.40
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿ-
íàìè. 14.10 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü".
16.30, 1.20 Ñòðèáêè ó âîäó.
×åìï³îíàò ªâðîïè. Ñèíõðîí.
Çì³øàí³  ïàðè.  3ì.  Ô³íàë.
18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó âîäó.
×åìï³îíàò ªâðîïè. Æ³íêè.
10ì. Ô³íàë. 19.30 Ïåðøèé íà
ñåë³. 19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20
Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Îïî-
â³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ". 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
0.15 Òåëåìàãàçèí. 4.05 Ä/ñ
"Ñåðåäçåìíîìîð'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". 10.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20 Êîìå-
ä³ÿ "Ìàòóñ³-2". 13.00, 14.00,
15.00, 20.15, 21.15, 22.15 Êî-
ìåä³ÿ "Ñâàòè - 4". 16.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 23.20, 1.50 Õ/ô "Óáèòè
Á³ëëà 2".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
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(12.06.2017 - 18.06.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 -
Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 7.02 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè" (16+). 4.50, 18.00 Àáçàö.
5.39, 7.00 Kids Time. 5.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
16.10 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.  19.00
Ñóïåðìîäåëü ïî-óêðà¿íñüêè.
21.40 Õ/ô "Ïîêî¿âêà ç Ìàíõåò-
òåíó". 23.40 Õ/ô "Âèïóñêíèé
³ñïèò" (18+). 1.40 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 1.45 Çîíà íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 16 ×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 Õ/ô "Îñòàíí³é òàíåöü
Êàðìåí". 10.25 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 11.20 Ä/ñ
"²ñòîðè÷í³ ðîçñë³äóâàííÿ".
12.15 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.40 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.10 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 15.35 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ/ 16.30, 1.20 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè. Ñèí-
õðîí. Çì³øàí³ ïàðè. 10ì.
Ô³íàë. 18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè. ×îëî-
â³êè. 3ì. Ô³íàë/ 19.30 ×îëîâ³-
÷èé êëóá. Ñïåöâèïóñê. Ôð³-
ôàéò. 20.20 Ïðî ãîëîâíå. 21.50
Ò/ñ "Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 0.15
Òåëåìàãàçèí. 4.05 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 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". 10.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20 Êîìå-
ä³ÿ "Ìàòóñ³-2". 13.00 Êîìåä³ÿ
"Ìàòóñ³". 14.00, 15.00 Êîìå-
ä³ÿ "Ñâàòè - 5". 16.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.15, 22.25 "Ë³ãà ñì³õó
2". 0.30 "Âå÷³ðí³é êè¿â". 4.25
"Ìàëåíüê³ ã³ãàíòè".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.20

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.05, 12.25
Ò/ñ "1942" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 22.00 Õ/ô "Ïðà-
âî íà Íàä³þ". 23.55 Õ/ô "Ðî-
ìàíñ ïðî çàêîõàíèõ". 2.20 Õ/
ô "Ïðîùåííÿ" (16+). 3.45
"Æäè ìåíÿ".

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, 13.20 Õ/ô
"Íåáåçïå÷íà ëþäèíà" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.30, 16.10 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.45 Ò/ñ
"Ïåñ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³.
21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ". 0.35 Õ/
ô "Ìåðåõòëèâèé" (16+). 2.10
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 3.30
Ñòîï-10. 4.15 Ôàêòè. 4.35 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
8.10 Õ/ô "Íå³äåàëüíà æ³íêà".
10.05 Õ/ô "Ùîäåííèê ë³êàðÿ
Çàéöåâî¿". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.30 Õ/ô "Ìð³ÿòè íå
øê³äëèâî". 20.20, 22.45 Õ/ô
"Ñïðàâæíº êîõàííÿ". 23.15
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
19.00, 23.00, 3.10 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50,
4.00 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 "Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ. Ïðîäîâ-
æåííÿ" 5, 6 ñ. (16+). 23.20
"ñë³äàìè Ãðàíòî¿ä³â. ×àñòèíà
2" .0.00 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Ëèñ Ìèêèòà". 7.45 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.40 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".

10.05 Õ/ô "Ñïðàâæí³ ³íä³éñüê³
õëîïö³". 12.20, 16.45 Êàçêè Ó
Ê³íî. 12.45, 17.50, 3.05 Êðà¿íà
Ó. 13.20 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîë-
òàâîþ. 13.45 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.25 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.30, 3.55 Â³òàëüêà. 18.50
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 20.00 Õ/ô
"Áëîíäèíêà â çàêîí³". 21.35 Õ/
ô "Áëîíäèíêà â çàêîí³ 2. ×åð-
âîíå, á³ëå ³ áëîíäèíêà". 23.25
Õ/ô "Äî÷êà çåìëåêîïà". 1.25 Õ/
ô "Âàâ³ëîí ÕÕ".

«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, 7.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè"
(16+). 4.45, 18.00 Àáçàö. 5.39,
6.55 Kids Time. 5.40 Ì/ñ "Ïðè-
ãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 10.00,
19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-óêðà¿-
íñüêè. 21.20 Õ/ô "Ñåðöå¿äêè".
0.00 Õ/ô "×îòèðè Ð³çäâà" (16+).
1.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 1.45
Çîíà íî÷³.

ÑÓÁÎÒÀ, 17 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòÿ. 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". 9.50 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.15 Õî÷ó áóòè. 10.55
Ôîëüê-music. 12.00 Ò/ñ
"Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
16.00 Êíèãà.ua. 16.30, 1.20
Ñòðèáêè ó âîäó. ×åìï³îíàò
ªâðîïè. Ñèíõðîí. ×îëîâ³êè. 3ì.
Ô³íàë. 18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè. Æ³íêè.
1ì. Ô³íàë. 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. 4.05 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³
ðîçñë³äóâàííÿ".

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.50 "Ãðîø³",
237 ñ. 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Òàºìíèé êîä â³ðè".
11.00 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 11.45,
23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 12.45
Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâà â ìå-
ëîäðàì³ "ß òåáå í³êîìó íå
â³ääàì". 16.35, 21.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì-
³êà 2017". 20.15 Êîìåä³ÿ "Çíàé
íàøèõ". 0.15, 2.20 "Ë³ãà ñì³õó
2".

IÍÒÅÐ
5.35 Õ/ô "Çâè÷àéíå äèâî". 8.10
Õ/ô "Ñ³ì íÿíüîê". 9.30 Õ/ô
"Áåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ". 11.30
Õ/ô "Ñóºòà ñóºò". 13.15, 3.10
Õ/ô "Ïîêðîâñüê³  âîðîòà".
16.00, 20.30 Ò/ñ "Øëþá çà çà-
ïîâ³òîì".  20.00, 1.50, 5.15
"Ïîäðîáèö³". 22.15 Ò/ñ "Îäðó-
æèòè Êàçàíîâó". 2.20 Äîê.ïðî-
åêò "Êîñòÿíòèí Ìåëàäçå.
Ñ³ðèé êàðäèíàë".

ICTV
6.10 Äèâèòèñü óñ³ì!7.00 Áåç
ãàëüì. 8.00 ß çíÿâ!. 9.00 Ò/ñ
"Íà òðüîõ". 12.00, 13.00 Õ/ô
"Ìåðåõòëèâèé" (16+). 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.00 Õ/ô "Ãîä-
çèëà" (16+). 16.40 Õ/ô "Óï³é-
ìàé øàõðàéêó, ÿêùî çìîæåø"
(16+).  18.45 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Îñ-

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè

ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 19.00, 23.00, 2.40
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 "Êëþ÷³ â³ä
ùàñòÿ. Ïðîäîâæåííÿ" 1, 2 ñ.
(16+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïî-
ðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"
(16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
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 "Ëèñ Ìèêèòà". 7.45 Ì/ñ
"Åëâ³í ³  áóðóíäóêè". 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 Êàçêè Ó Ê³íî.
12.45, 17.50, 22.00, 2.30 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, 4.10
Â³òàëüêà. 18.50 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 23.00 Íàéã³ðøèé âîä³é
êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ "Òè-íàéã³ð-
øèé" (18+). 1.00 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.20 Øï³ë³â³ë³. 1.40 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
3.00, 1.15 Çîíà íî÷³. 3.10,
7.02 Ò/ñ "Òàòóñåâ³  äî÷êè"
(16+).  4.50, 18.00 Àáçàö.
5.49, 7.00 Kids Time. 5.50 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
16.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿí-
êè. 19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðà¿íñüêè. 21.45 Õ/ô "Ì³æ
íåáîì ³ çåìëåþ" (16+). 23.40
Õ/ô "Ïàñòèð" (18+).  1.10
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

×ÅÒÂÅÐ, 15 ×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 Õ/ô "Êàçêà ïðî
ùóðîëîâà". 10.25 Ò/ñ "Íà
ìåæ³.  Ãðóïà "Àíòèòåðîð".
11.20 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³ ðîçñë³-
äóâàííÿ". 12.15 Áàêëàíè íà
Áàëêàíè. 12.40, 21.30 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).  13.40
Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.10 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 15.35 Íàäâå÷³-
ð'ÿ. Äîë³/ 16.30, 1.20 Ñòðèá-
êè ó âîäó. ×åìï³îíàò ªâðî-
ïè. Ñèíõðîí. ×îëîâ³êè. 10ì.
Ô³íàë. 18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè.
Æ³íêè. 3ì. Ô³íàë. 19.30 Ä/ñ
"Äèê³ òâàðèíè". 19.55 "Ñõå-
ìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ.
20.20 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 22.55,

 Êàíàë «1+1»
6.15 ÒÑÍ. 7.15 "Óêðà¿íñüê³

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-
õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.40 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 9.55 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà". 10.55, 12.10 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 6". 14.00, 15.10,
16.15, 17.20, 18.30 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ". 19.30,
5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
Ìåëîäðàìà "Òàíåöü ìåòåëè-
êà". 0.55 "Àðãóìåíò êiíî". 1.50
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 4.35 "Òàºì-
íèé êîä â³ðè".

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô Ì/ô. 6.10 Õ/ô "Áå-
ðåæèñü àâòîìîá³ëÿ". 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 "Êîõàííÿ ç
ïåðåøêîäàìè". 14.10 Õ/ô "Ñóº-
òà ñóºò". 16.00, 20.30 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì". 20.00,
1.50 "Ïîäðîáèö³". 22.15 Ò/ñ
"Îäðóæèòè Êàçàíîâó". 2.20
Äîê.ïðîåêò "Ìåðë³í Ìîíðî.
Íåïðèêàÿíà".

 ICTV
5.15, 3.20 Ò/ñ "Ñë³ä÷³" (16+).
6.55 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 10.05
Õ/ô "Ãîäçèëà" (16+). 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 Õ/ô "Óï³éìàé
øàõðàéêó, ÿêùî çìîæåø" (16+).
15.00 Õ/ô "Îñòàíí³é ðóá³æ"
(16+). 16.55 Õ/ô "Åôåêò
êîë³áð³" (16+). 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 100 õâèëèí. 20.30 Õ/ô "Ä³ì
âåëèêî¿ ìàòóñ³" (16+). 22.35 Õ/
ô "Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³-2" (16+).
0.25 Õ/ô "Ì³é õëîïåöü-ê³ëåð"
(18+). 2.00 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ"
(16+).

ÑÒÁ
7.05 "Âñå áóäå äîáðå!" 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!" 9.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³" .  10.50
"Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 11.50 Õ/ô
"Ëþáîâ íå ä³ëèòüñÿ íà äâà".
15.20 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 19.00, 2.05 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 22.50
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.50 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ.
Ïðîäîæåíèå" 1, 6 ñ. (16+).
15.00 Õ/ô "Á³ëà ñóêíÿ". 17.00,
20.00 Ò/ñ "Áàãàòòÿ íà ñí³ãó"
(16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 21.40 Ò/ñ
"Íå éäè" (16+). 1.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 2.45 Òàºìíèé êîä
çëàìàíèé. Ñìåðòü. 3.30
Òàºìíèé êîä çëàìàíèé.
Ëþáîâ. 4.15 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Ëèñ Ìèêèòà". 7.45 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.25 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
9.55 Ì/ô "×åðâîíà Øàïêà ïðî-
òè çëà". 11.15 Õ/ô "Ëàñêàâî
ïðîñèìî íà áîðò" (16+). 13.00,
3.20 Â³òàëüêà. 19.50 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.50 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00 Ðÿò³âíèêè.
0.00 Õ/ô "Âàâ³ëîí ÕÕ". 1.40 Õ/
ô "Äî÷êà çåìëåêîïà".

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.39, 8.49 Kids
Time. 5.40 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.50 Õ/ô
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40 Õ/ô
"Ïîêî¿âêà ç Ìàíõåòòåíó". 12.40
Õ/ô "Ñåðöå¿äêè". 15.00 Õ/ô
"×àñ" (16+). 17.10 Õ/ô "Äæàì-
ïåð" (16+). 19.00 Õ/ô "×åðâî-
íà Øàïî÷êà". 21.00 Õ/ô "Çíà-
ðÿääÿ ñìåðò³: Ì³ñòî ê³ñòîê"
(16+). 23.40 Õ/ô "Ñìàê íî÷³"
(18+). 1.25 Õ/ô "Ïîí³âå÷åíèé"
(18+).

5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
0.15 Òåëåìàãàçèí. 4.05
Êíèãà.ua. 4.30 Ò/ñ "Òðàâìà".

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.40 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.50 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20
Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2". 13.00,
14.00, 15.00, 20.05, 21.05 Êî-
ìåä³ÿ "Ñâàòè - 5". 16.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 22.10 "Ïðàâî íà âëàäó
2017". 23.40, 2.05 Äðàìà
"Õ³÷êîê".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ".  11.05,
12.25, 20.40 Ò/ñ "1942" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4 .35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.10,
5.20 "Ïîäðîáèö³".  22.30 Ò/ñ
"Ìåññ³íã :  Õòî áà÷èâ êð ³çü
÷àñ". 2.50 Äîê.ïðîåêò "Âåëèê³
óêðà¿íö³". 3.15 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.55 "Ãîòóºìî ðàçîì".

ICTV
6.35 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 10.55,
13.15 Õ/ô "Âîãîíü ³ç ïåêëà"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.25, 16.05 Ò/ñ "Âîëî-
äèìèðñüêà, 15" (16+). 17.45,
21.25 Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 22.25 Õ/ô "Íåáåç-
ïå÷íà ëþäèíà" (16+). 0.30 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 1.55 Ñòîï-
10. 4.25 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.30 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.35 Ôàêòè. 4.55 Äèâèòèñü
óñ³ì!

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!" 10.45
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 13.55
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 22.50 "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, 2.40 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 "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà".  21.00 Ò/ñ
"Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" 3, 4 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Çà-
êîí ³  ïîðÿäîê:  Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
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".
10.10 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.40 Ò/ñ "Áàôô³-
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.20, 16.45 Êàçêè Ó Ê³íî.
12.45, 17.50, 22.00, 2.30 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, 4.10
Â³òàëüêà. 18.50 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 23.00 Íàéã³ðøèé âîä³é
êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ "Òè-íàéã³ð-
øèé" (18+). 1.00 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.20 Øï³ë³â³ë³. 1.40 Òå-
îð³ÿ 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.

òàíí³é ðóá³æ" (16+). 22.00 Õ/ô
"Åôåêò êîë³áð³" (16+). 23.50 Õ/
ô "Ì³é õëîïåöü-ê³ëåð" (18+).
1.35 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+).
2.55 Ñòîï-10. 4.45 Ôàêòè.

ÑÒÁ
6.05 "Âñå áóäå äîáðå!" 8.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³" 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!" 11.35 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
15.00 Õ/ô "Ìð³ÿòè íå øê³äëè-
âî". 16.50 Õ/ô "Ñïðàâæíº êî-
õàííÿ". 19.00 Õ/ô "Ëþáîâ íå
ä³ëèòüñÿ íà äâà". 22.45 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 0.35 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.10 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùà-
ñòÿ" (16+). 13.00 Ò/ñ "Áàáèíå
ë³òî" 1, 2 ñ.. 15.20 Ò/ñ "Áàáè-
íå ë³òî". 17.00 Ò/ñ "Íå éäè"
1, 2 ñ. (16+). 19.40 Ò/ñ "Íå
éäè" (16+). 21.20 Õ/ô "Á³ëà
ñóêíÿ". 23.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 2.50 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëè-
êè. Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/
ñ "Ëèñ Ìèêèòà" .  7 .45 Ì/ñ
"Åëâ³í ³  áóðóíäóêè" .  8 .00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ" .  10.10 Ì/ñ
"Äîðà ³  äðóç ³ .  Ïðèãîäè â
ì³ñò ³ " .  11.00 Ì/ô "Ò ³òîô".
12.40, 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ.  14.15 Êàçêè Ó
Ê³íî. 16.25 Õ/ô "Áëîíäèíêà â
çàêîí³". 18.00 Õ/ô "Áëîíäèí-
êà â çàêîí³ 2. ×åðâîíå, á³ëå ³
áëîíäèíêà". 20.50 Ãîòåëü Ãà-
ë³ö³ÿ. 22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00 Õ/
ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî íà áîðò"
(16+).  1.40 Õ/ô "Ñïðàâæí³
³íä ³éñüê ³  õëîïö³" .  3 .20
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, 2.40 Çîíà íî÷³. 4.40 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.29,
6.49 Kids Time. 5.30 Ì/ñ "Ïðè-
ãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 6.50 Àá-
çàö. 9.45 Ðåâ³çîð. 12.50
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 15.10 Õ/
ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 17.00
Õ/ô "Ì³æ íåáîì ³ çåìëåþ"
(16+). 18.50 Õ/ô "×àñ" (16+).
21.00 Õ/ô "Äæàìïåð" (16+).
22.45 Õ/ô "Ïîí³âå÷åíèé" (18+).
0.40 Õ/ô "Âèïóñêíèé ³ñïèò"
(18+).

ÍÅÄ²Ëß, 18 ×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". 10.00
Õ/ô "Áðåõàòè, àáè áóòè ³äå-
àëüíîþ". 12.00 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè.  12.30 Ä/ñ  "Áëþç.
Ìàðò³í Ñêîðñåçå ïðåäñòàâ-
ëÿº". 14.05 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿.
14.20 Ôîëüê-music. 15.35 Ä/ñ
"Ñàäîâ³ ñêàðáè". 16.30, 1.20
Ñòðèáêè ó âîäó. ×åìï³îíàò
ªâðîïè. Ñèíõðîí. Æ³íêè. 3ì.
Ô³íàë. 18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè. ×î-
ëîâ³êè.  10ì.  Ô³íàë.  19.30
×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ïåðåòÿ-
ãóâàííÿ êàíàòó. 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. 4.05
Ïîçà ÷àñîì. Òåëåâèñòàâà "Íà-
òàëêà-Ïîëòàâêà".
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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12.06.2017 –  18.06.2017

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 21
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 10 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). Важливим мо�
ментом виявиться
правильно обрана

реалізація ваших планів, а
ще важливо не втрачати
швидкості реакції. Прора�
ховуйте кожний крок заз�
далегідь.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Удача буде
с у п р о в о д ж у в а т и
вас у діловому

спілкуванні. Прислухайте�
ся до голосу своєї інтуїції,
і вона підкаже найвірніше
рішення у створеній ситу�
ації.

БЛИЗНЮКИ (22.
05�21.06). Настро�
юйтеся на краще,
можуть відбутися
важливі та цікаві

події, що обіцяють прибу�
ток. Якщо ви втихомирите
свою гординю та не�
рвозність, то досягнете
великого успіху.

РАК (22.06�23.07).
Ініціатива та ак�
тивність можуть ви�
явитися несвоєчас�
ні. Зараз краще

плисти за течією. Якщо
встане питання про понад�
нормову роботу, бажано не
відмовлятися.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ваша невгамовна
енергія не дозво�
лить сидіти на

місці. У вас з'явиться мож�
ливість обернути собі на
користь будь�який збіг
обставин, якщо тільки вам
не перешкодить поспіх і
непевність у собі.

ДІВА (24.08�23.
09). Роботи буде
багато, вас просто
можуть закидати

різноманітними доручен�
нями і завантажити не�
відкладними справами.
Може з'явитися шанс пе�
ремінити роботу.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Ви відчуєте
силу для нових
здійснень, що доз�

волить вам взяти участь у
рішенні самих незвичай�
них питань, про які ви
навіть і думати раніше не
могли. Можливо, прийшов
час для підвищення по
службі.

СКОРПІОН (24.1
0�22.11). Запорука
успіху – не втрача�
ти оптимізму та ум�

іти зберігати щиросер�
дечну рівновагу в будь�
якій обстановці. Початок
тижні може бути присвя�
ченим якимсь турботам і
проясненню непорозумінь.

СТРІЛЕЦЬ (23.
11�21.12). Зробіть
що�небудь для се�
бе та свого майбут�
нього. Ділові зус�

трічі виявляться досить
успішними. Вам знадо�
биться вміння домовляти�
ся і шукати нову інформа�
цію.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Постарайте�
ся не квапити події
та сприймати їх та�

кими, які вони є насправді,
намагаючись не занадто
прикрашати картину. Го�
ловне – не метушитися.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ви з легкі�
стю розберетеся з
проблемами на ро�

боті та в особистому житті.
Головне – бути уважнішим
до нових ідей. Вдалий пе�
ріод для змін.

РИБИ  (20.02�20.
03). Віддайте борги
та підведіть якийсь
підсумок. На вас

можуть очікувати цікаві
зустрічі та поїздки. Мож�
ливі нові ділові пропозиції,
але поспішати з ними не
варто.

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

ВИКОНУЄМО
ЯКІСНИЙ

КОМПЛЕКСНИЙ
ВНУТРІШНІЙ

ЄВРОРЕМОНТ ЗА
ДОСТУПНУ ЦІНУ.
Т.: 095 1314432

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

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.

1 червня в Мукачівському драма�
тичному театрі відбулась благо�
дійна акція на честь Міжнародного
дня захисту дітей. При підтримці
відділу культури виконавчого комі�
тету Мукачівської міської ради та
директора�художнього керівника
театру Глеби Ю.Ф. актори зробили
для дітей неймовірне свято з квес�
тами, загадками, аквагримом,
флешмобом та казкою «Жила�була
Сироїжка». Всі,  хто завітав в цей
день в стіні нашої театральної дом�
івки, опинився в чудовій казці та
відчув себе справжнім казковим ге�

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÀ ÀÊÖ²ß
роєм. А завдяки небайдужим до
дітей спонсорам – магазин дитя
чих мрій «Лампа Аладдіна», ма
газин канцтоварів та іграшок
«Любимий» та ресторанний ком
плекс «Графський двір» – всі ма�
ленькі шанувальники  театру отри�
мали подарунки.

Ще раз велика подяка всім, хто
вірить в нас і небайдужий до дітей,
тому що діти – наше майбутнє,
майбутнє нашої України!

Колектив Мукачівського
драматичного театру.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

В Мукачеві створено
новий НВК

Відповідне рішення прийнято депутатським
корпусом. Так, схвалено рішення «Про реоргані�
зацію Мукачівської загальноосвітньої школи  І�ІІІ
ступенів №10 Мукачівської  міської ради Закар�
патської області шляхом перетворення у Мукачі�
вський навчально�виховний комплекс “Загально�
освітня   школа І�ІІІ ступенів  –  дошкільний на�
вчальний заклад” №10 Мукачівської міської ради
Закарпатської області».

Наразі в місті вже створено шість НВК.
Комісію з реорганізації очолила начальник уп�

равління освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету Мукачівської міської ради Катерина Кри�
шінець.

äëÿ ãîñòèíî¿ àáî ñïàëüíî¿ ê³ìíàòè (îë³ÿ,
ðîçì³ð  125x75 ñì). Ñòàðò. ö³íà – 200 ó.î.

Çâåðòàòèñÿ ïî òåë.:  050-68-50-818.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÇÀÎ×ÍÈÌ
ÀÓÊÖ²ÎÍÎÌ ÊÀÐÒÈÍÀ


