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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.

ФОП Ключінська Л.Л.
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

� Апостиль
� Легалізація
� Документи для посольства

Адреса: м.Мукачево, вул.Достоєвського 6/2
(т.: 3+81+50)

ПРЕЗИДЕНТ Петро Порошенко підписав
закон, згідно якого мінімальний розмір  алі�
ментів на одну дитину  в Україні збільшено з
30 до 50 процентів  прожиткового мінімуму.

У МОСКВІ на 76�му році життя помер онук
Сталіна, син  Василя Сталіна, театральний ре�
жисер Олександр Бурдонський.

НА ЗЕМЛЮ надійшов таємничий радіосиг�
нал із космосу. Австралійські  астрономи, які
прийняли надпотужним  радіотелескопом цей
сигнал з сузір'я  Лева пробують  розгадати,
що він означає.

У ФРАНЦІЇ штраф за керування  автомобі�
лем напідпитку  становить  від 135 до 4 тисяч
євро. А за плювок на землю  доведеться зап�
латити 500 доларів.

У ОДНІЙ з приватних стоматологічних клінік
Санкт�Петербурга лікарка видалила пацієнтці
22 здорових зуба і примусила нещасну жінку
заплатити за це 15 тисяч доларів.

ДОСЛІДЖЕННЯ  за анкетою "Молодь  і про�
типравна поведінка" свідчать, що  кожен третій
учень 9�10�х класів  курить.

ДВОМ ЖИТЕЛЯМ США 20�річному  Закарі
Брауну і 21�річному Джосефу Ендрю пред'яв�
лені звинувачення  у знущанні над твариною –
хлопці з гумору напоїли  молодого крокоди�
ла, який мешкав у заповіднику на околиці міста
пивом. Шибеникам світить штраф по 300 до�
ларів.

У НІМЕЦЬКОМУ місті Віттенбергу з’явився
робот�священик, який виконує ряд церковних
"операцій"– благословляє віруючих і  читає
вслух Бібілію.

З 19 червня у картинній
галереї Мукачівського
історичного музею роз�
почала роботу виставка
картин «Boldogasszony»
(Богородиця), яку пред�
ставив науково�дослід�
ний інститут національної
стратегії м. Будапешт під
патронатом Президента
Угорщини Яноша Адера.
У експозиції представле�
но роботи 55 митців Кар�
патського регіону, серед
яких твори художників і
Мукачева.

В урочистому відкритті
виставки взяли участь:
Олександр Галай, заступ�
ник міського голови, ке�
руючий справами вико�
навчого комітету Мукачі�
вської міської ради, Йо�
жеф Бугайла, Генераль�
ний консул Угорщини в
Ужгороді, Єнев Сас, пре�
зидент науково�дослід�
ного інституту національ�
ної стратегії Угорщини,
Норберт Товт, директор
інституту мистецтва
«Форраш», куратор вис�
тавки, Бейла Попович,
краєзнавець, вчитель

Ó Ìóêà÷³âñüêîìó ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ ïðåçåíòîâàíî
âèñòàâêó êàðòèí «Áîãîðîäèöÿ»

угорської мови та літера�
тури, Антал Майнек,
єпископ�ординарій Му�
качівської дієцезії римо�
католицької церкви,
митці Янош Молнар та
Атілла Копріва.

Захід урочисто відкрив
Олександр Галай, зас�
тупник міського голови,
керуючий справами ви�
конавчого комітету Му�
качівської міської ради,
який щиро подякував
організаторам за чудову

нагоду мукачівцям та го�
стям міста переглянути
роботи, які неповторно
передають глибину по�

чуттів жінки�матері,
жінки�захисниці, чисто�
ти, святості та непороч�
ності Богородиці – по�

середниці у молитвах
мільйонів людей перед
Сином Божим.

Про ідею виставки, те�
матику презентованих
робіт  вели мову Єнев Сас,
президент науково�досл�
ідного інституту націо�
нальної стратегії Угорщи�
ни та куратор виставки
Норберт Товт, директор
інституту мистецтва
«Форраш».

Молитвою до Пречис�
тої Діви та благословен�
ня усім попросив Антал
Майнек, єпископ�орди�
нарій Мукачівської
дієцезії римо�католиць�
кої церкви.

Після офіційного від�
криття шанувальники ми�
стецтва переглянули
представлені творчі робо�
ти та мали можливість по�
спілкуватися з її організа�
торами.

Виставка, яка уособлює
безкінечну любов, добро
та ласку, діятиме у Мукач�
івському історичному
музеї до 6 серпня цього
року, її варто відвідати
всім, хто цікавиться сак�
ральним мистецтвом.

äëÿ ãîñòèíî¿ àáî ñïàëüíî¿ ê³ìíàòè
(îë³ÿ, ðîçì³ð  125x75 ñì).

Ñòàðò. ö³íà – 200 ó.î. Ìîæëèâèé òîðã.
Çâåðò. ïî òåë.:  050-68-50-818.
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Çàñ³äàííÿ Ðàäè Ïî÷åñ-
íèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà
äàâíî âæå ïåðåñòàëè
áóòè ôîðìàëüíèìè çáî-
ðàìè. Êîæíîãî ðàçó – öå
íîâèé ôîðìàò ñï³ëêóâàí-
íÿ â íîâèõ ëîêàö³ÿõ, ÿê
çâè÷íî íèí³ êàçàòè. ×åð-
ãîâå ç³áðàííÿ ðîçïî÷àëî-
ñÿ íà íàéâèùîìó ìàé-
äàí÷èêó Ìóêà÷åâà – â
çàìêó Ïàëàíîê. Íàóêî-
âèé ñï³âðîá³òíèê Îëåê-
ñàíäð Öèëüî âëàøòóâàâ
äëÿ øàíîâíèõ ãîñòåé ÷ó-
äîâó åêñêóðñ³þ òåðèòî-
ð³ºþ óí³êàëüíî¿ ôîðòåö³,
ùî ñòàëà ïåðëèíîþ äîñ-
òîæèòíîñòåé  ³ òóðèñòè÷-
íîþ ìåêêîþ. Ïàëàíîê
æèâå, ðåñòàâðóºòüñÿ, ïî-
ïîâíþºòüñÿ íîâèìè åêñ-
ïîçèö³ÿìè, ïàì’ÿòêàìè,
àðòåôàêòàìè. À ñê³ëüêè
íîâèõ çàäóìîê ³ ðîçïî÷à-
òèõ ïðîåêò³â! Ãîòåëüíèé
êîìïëåêñ äëÿ ëþáèòåë³â
ñòàðîâèííîãî àíòóðàæó,
ä³þ÷³ ìàéñòåðí³ äàâí³õ
ðåìåñåë, ìàéñòåð-êëàñè
äëÿ þíàöòâà, îðèã³íàëüí³
³íòåðàêòèâí³ åêñêóðñ³¿,
êîíöåðòí³ ïðîãðàìè. Ïðî
öå éøëà çàö³êàâëåíà ðîç-
ìîâà çà ãîðíÿòêîì êàâè
ó ïèøí³é Ëèöàðñüê³é çàë³,
ïåðåîáëàäíàí³é ç êîëèø-
íüîãî ëüîõó-çáðîÿðí³.

Êîëèøí³é «êîìåíäàíò»
çàìêó-ìóçåþ, à íèí³ Ïî-
÷åñíèé ìóêà÷³âåöü Âà-

ÏÎ×ÅÑÍÈÉ ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍ –
ÍÅ ÑÒ²ËÜÊÈ ÑÒÀÒÓÑ, ßÊ ÀÊÒÈÂÍÀ ÏÎÇÈÖ²ß

ñèëü Öèãàê â³äòâîðèâ ó
ñïîãàäàõ íåïðîñòó ³ñòî-
ð³þ â³äðîäæåííÿ ö³º¿ ñâÿ-
òèí³, ùî ïî÷èíàëàñÿ ç
ãðîìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè,
åíòóç³àçìó ³ ñàìîïîæåð-
òâè òàêèõ ïàòð³îò³â
ì³ñòà, ÿê â³í. Ãîñòÿì ïî-
äàðóâàëè ñóâåí³ðí³ íàáî-
ðè ñâ³òëèí ³ íîâ³ äîñë³ä-
íèöüê³ âèäàííÿ ïðî çàìîê
Ïàëàíîê. Áóëî âèñëîâëå-
íî ïðîïîçèö³þ â îäí³é ³ç
ìóçåéíèõ ê³ìíàò ïðî ñó-
÷àñí³ñòü ðîçì³ñòèòè äî-
â³äêîâèé ñòåíä ïðî Ïî-
÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì³ñòà.
Àäæå äåêîòð³ ç íèõ áåç-
ïîñåðåäíüî áðàëè
ó÷àñòü ó â³äíîâëåíí³ Ïà-
ëàíêó, éîãî îïîðÿäæåíí³
òà ïîïóëÿðèçàö³¿ â òâîðàõ
ìèñòåöòâà.

Ï³ñëÿ òîãî ç âèñîò
³ñòîðè÷íîãî äóõó ñïóñ-
òèëèñÿ íà çåìíó òåðèòî-
ð³þ, ÿêà âðàæàº íå ìåí-
øå. Öå óêðà¿íñüêî-àâñò-
ð³éñüêå ï³äïðèºìñòâî
«Ô³øåð-Ìóêà÷åâî»,
ÿêèì íåçì³ííî êåðóº Ïî-
÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Ìó-
êà÷åâà Âàñèëü Ðÿáè÷, ùî
ðîçïî÷àâ òóò êàð’ºðó ùå
ó÷íåì òîêàðÿ. Â³ä øêî-
ëè ñòàðèõ ìàéñòð³â äî
âåðøèí íàäñó÷àñíèõ
òåõíîëîã³é ³ îïòèì³çàö³¿
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â.
Íèí³ «Ô³øåð» – öå ïî-
òóæíèé ôëàãìàí åêîíîì-

³êè Óêðà¿íè, íàéá³ëüøèé
âèðîáíè÷èé êîëåêòèâ ç
íàéâèùèìè çàðïëàòàìè,
ãîëîâíå áþäæåòîíàïîâ-

íþþ÷å  ï³äïðèºìñòâî
Ìóêà÷åâà. Á³ëüøå òîãî,
öå ì³ñòå÷êî â ì³ñò³, ç³
ñâî¿ì óñòðîºì, òðàäèö³-
ÿìè, ñîö³àëüíîþ ïîë³òè-
êîþ, ç ïðîñòîðèìè ³
çðó÷íèìè öåõàìè, ðîçê³-
øíèìè ïàðêàìè, ðîçàð³-
ÿìè, êîðòàìè. Ï³äïðèºì-
ñòâî ïîñ³äàº ÷³ëüíå
ì³ñöå íà êàðò³ ñâ³òîâî¿
åêîíîì³êè. Òóò âèðîá-
ëÿºòüñÿ á³ëüøà ÷àñòèíà
çàãàëüíîãî îáñÿãó ëèæ
íàéâèùî¿ ÿêîñò³, à íàéâ³-
äîì³ø³ àâòîìîá³ëüí³ êîð-
ïîðàö³¿ ñòàþòü ó ÷åðãó ³ç
çàìîâëåííÿìè íà äåòàë³
ç íàäì³öíèõ ìàòåð³àë³â.

Áåç ñóìí³âó, «Ô³øåð» –
öå êë³òèíêà íîâî¿ ³íäóñ-
òð³àë³çàö³¿, ãîòîâà ìî-
äåëü çàâòðàøíüî¿ åêîíî-
ì³êè Óêðà¿íè. Òà ïåðå-

äóñ³ì – öå ìóäðî é òåð-
ïëÿ÷å ïîáóäîâàíà ñèñòå-
ìà ï³äõîä³â, ñòîñóíê³â,
ïðèíöèï³â æèâîãî âèðîá-

íè÷îãî îðãàí³çìó, â
öåíòð³ ÿêîãî ëþäèíà.
Âëàñíå, ñâîºþ ô³ëîñî-

ô³ºþ æèòòÿ, ïðàö³ ³ òâî-
ðåííÿ íîâîãî ïðîäóêòó â
öüîìó ñâ³ò³ é ä³ëèâñÿ ç
êîëåãàìè Âàñèëü Ðÿáè÷.
À â³í, äî âñüîãî, ùå é
â³äîìèé ãðîìàäñüêèé
ä³ÿ÷ òà ìåöåíàò. Ëþäè-

íà òâîð÷îãî, ºâðîïåéñü-
êîãî, äåìîêðàòè÷íîãî
ìèñëåííÿ. Ó íüîãî ñâîº
áà÷åííÿ ðîçâèòêó ãðî-
ìàäÿíñüêîãî æèòòÿ â
Ìóêà÷åâ³, áî ñàìå öå ³ º
³ìïóëüñîì íîâèõ ïåðå-
òâîðåíü, î÷³êóâàíèõ ðå-
ôîðì. ² âñå öå íàì
ï³äâëàäíå áåç ñòîðîííüî¿
äîïîìîãè. Ò³ëüêè ìè ãîñ-
ïîäàð³ é áóä³âíè÷³ ñâîãî
ì³ñòà ³ ñâîº¿ êðà¿íè.

Ó çàòèøí³é êîíôåðåíö-
çàë³ ê³ëüêà ãîäèí òðèâà-
ëà äóøåâíà áåñ³äà, ÿêà
÷àñîì ïåðåðîñòàëà â
ïàëêó äèñêóñ³þ. Âñ³ ñõî-
äèëèñÿ íà òîìó, ùî Ðàä³
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìó-

êà÷åâà ïîòð³áíî á³ëüøå
âïëèâàòè íà ïðîöåñè â
ì³ñò³, âèëîâëþþ÷è ñâîþ
ïîçèö³þ ³ îö³íêó. Ïî÷åñ-
íèé ì³ñòÿíèí – íå
ñò³ëüêè ñòàòóñ, ÿê àêòèâ-
íà ïîçèö³ÿ. Íå ïðîñòî

êëóá ïîâàæíèõ ëþäåé, à
äîðàä÷èé îðãàí ì³ñüêî¿
ãðîìàäè. Íà ÷àñ³ ïåðå-
ãëÿíóòè Ïîëîæåííÿ ö³º¿
îðãàí³çàö³¿. Ïåðåäóñ³ì
ïåðåäáà÷èòè íîâ³ êðè-
òåð³¿ âèñóíåííÿ ³ çàòâåð-
äæåííÿ Ïî÷åñíèõ ãðî-
ìàäÿí, ùîá íå çí³âåëþ-
âàëàñÿ âàãà öüîãî ³ìåí³.
² ïåðøîþ ³íñòàíö³ºþ
ñõâàëåííÿ ìàëà áè áóòè
ñàìà Ðàäà. Á³ëüøî¿
÷³òêîñò³ é â³äêðèòîñò³ âè-
ìàãàþòü ìóêà÷³âö³ ³ â
öàðèí³ ïðèñóäæåííÿ
òâîð÷èõ ïðåì³é, çîêðåìà
³ìåí³ Î. Äóõíîâè÷à.
Âëàäà çàïî÷àòêóâàëà
äóæå äîáðó ñïðàâó, àëå
íå äîïðàöüîâàíèé ìå-
õàí³çì ìîæå çíèçèòè ¿¿
åôåêòèâí³ñòü. Ñòîñîâíî
öüîãî òà ³íøèõ íàñóùíèõ
ïðîáëåì æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ì³ñòà âèñëîâèëèñÿ
ãîëîâà Ðàäè ïî÷åñíèõ
ìóêà÷³âö³â ªâãåí Ôåä³â,
Îëåêñàíäð ×óëåé, Âîëî-
äèìèð Âîëîíòèð, Ë³ä³ÿ
Ïèðîãîâà, ªâãåí³ÿ Äåð-
êà÷, Âàñèëü Öèãàê, ²âàí
Äàíêàíè÷, ²âàí Íàöèê,
Âàñèëü Øïåíèê.

Äåíü áóâ äîâãèì,
ïë³äíèì íà âðàæåííÿ ³
äóìêè. Â³äêðèâ çàñëóæå-
íèì ìóêà÷³âöÿì íîâ³
ãðàí³ ð³äíîãî ì³ñòà.

Ì. ÄÎ×ÈÍÅÖÜ

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ
ТА ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ!

Мукачівська міська  виконавча дирекція Закар�
патського обласного відділення Фонду соціаль�
ного страхування з тимчасової втрати працез�
датності інформує, що відповідно до інформації
Департаменту охорони здоров’я Закарпатської
обласної державної адміністрації в закладах охо�
рони здоров’я області склалася критична ситуа�
ція із забезпеченням бланками листків непрацез�
датності. І тому розроблені заходи щодо тимча�
сового врегулювання даної проблеми – для
підтвердження випадків тимчасової непрацездат�
ності, вагітності та пологів застрахованим осо�
бам в закладах охорони здоров’я  буде видавати�
ся довідка про тимчасову непрацездатність, яка
підлягає обміну на листок непрацездатності
встановленого зразка.

З метою запобігання необґрунтованого витра�
чання коштів Фонду, повідомляємо, що відповід�
но до частини 1 статті 31 ЗУ «Про загальнообов�
’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 №1105: «Підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності, по ва�
гітності та пологах є виданий у встановленому
порядку листок непрацездатності», а тому, от�
римання матеріального забезпечення по тим�
часовій непрацездатності, по вагітності та по�
логах за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездат�
ності, можливе тільки після обміну довідок
на листки непрацездатності.

М. ЛАМБРУХ, директор Мукачівської міської
виконавчої дирекції Закарпатського обласного

відділення Фонду соціального  страхування з
тимчасової втрати працездатності

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ
 çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à åñòðàäè Óêðà¿íè,

õîðåîãðàôà-ïåäàãîãà,
ðåæèñåðà-ïîñòàíîâíèêà øîó-ïðîãðàì

Òåòÿíó Âîëîäèìèð³âíó
×ÅÐÍÅÍÊÎ

³ç çð³ëèì þâ³ëåºì òà 55-ð³÷÷ÿì â ïðîôåñ³¿!
Áàæàºìî Âàì, äîðîãà íàøà Òåòÿíî Âîëîäèìèð³â-

íî, ó Âàø ïðåêðàñíèé þâ³ëåé ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, îêðèëåíîãî íàòõíåí-
íÿ, âåëè÷åçíèõ çâåðøåíü, òâîð÷èõ ïåðåìîã òà íîâèõ
ïîêîë³íü â³ääàíèõ ãëÿäà÷³â!

55 ðîê³â â ïðîôåñ³¿ – öå äâ³ “ï’ÿò³ðêè”, íà ÿê³ Âè ïî-
ïðàâó çàñëóãîâóºòå. Ïåðøà ç öèõ âèñîêèõ îö³íîê – çà
ïðîôåñ³îíàë³çì, ïðàöåçäàòí³ñòü, òàëàíò ³ â³ääàí³ñòü
óëþáëåí³é ñïðàâ³, äðóãà “ï’ÿò³ðêà” – çà Âàøó ëþ-
äÿí³ñòü, ÷óéí³ñòü ³ òåðï³ííÿ äî ñâî¿õ âèõîâàíö³â. Òîæ
íåõàé ³ íàäàë³ óñå ó Âàøîìó æèòò³ çàâæäè áóäå íà
“â³äì³ííî”!

Âàø³ ðîêè – òî Âàø ñêàðá,
¯ì ö³íè íåìàº,
Êîæåí ð³ê áàãàòî âàðò,
Âñ³ ïðî öå ìè çíàºì.
Âàøó ìóäð³ñòü çíàºì ìè,
Ö³íèìî Âàø äîñâ³ä,
Øàíà â Âàñ ïîì³æ ëþäüìè
² ïîâàãè äîñèòü.
Òîæ ïðèéì³òü óêë³í â³ä íàñ,
Ùèð³ ñëîâà øàíè,
Âñÿêèé äåíü ³ âñÿêèé ÷àñ
Ïèøàºìîñü ìè Âàìè.

Ç ëþáîâ’þ, áàòüê³âñüêèé êîì³òåò
ÍÕÊ «Âàëåð³» òà ÄÂÊ «Îëåíêà»

ÏÀÌ’ßÒÍÈÉ  ÞÂ²ËÅÉ
Ó ö³ äí³ íà æèòòºâîìó âèäíîêîë³ òàëàíîâèòîãî

êåð³âíèêà ìèñòåöüêèìè êîëåêòèâàìè Ìóêà÷åâà,
çîêðåìà,  íàðîäíîãî õîðåîãðàô³÷íîãî êîëåêòè-
âó «Âàëåð³», çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà åñòðàäè
Óêðà¿íè

Òåòÿíè  Âîëîäèìèð³âíè
×ÅÐÍÅÍÊÎ

çàñÿÿëî ñóç³ð’ÿ ç äâîõ ï’ÿò³ðîê. Ñàìå ñò³ëüêè òðó-
äèòüñÿ öÿ ìèëà, ãàðíà, ïðàöüîâèòà, ðîçóìíà, ùèðà
³ ïî â³íöÿ çàêîõàíà ó ìèñòåöòâî íà íèâ³ êóëüòóðè
þâ³ëÿðêà. Ïðàöþº ùèðî, ïðèÿçíî, íà â³äì³ííî. Âàø³
äîñÿãíåííÿ, äîðîãà þâ³ëÿðêî,  ñâ³ä÷àòü ïðî âåëè-
êèé ïîòåíö³àë  òà íàÿâí³ñòü ÿêîñòåé ëþäèíè, ñïðî-
ìîæíî¿ íàïðàâèòè ñâî¿ âåëèê³ çíàííÿ ³ äîñâ³ä íà
âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ òà ìîëîä³.  Áà-
æàþ Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ó ðî-
áîò³ òà çä³éñíåííÿ óñ³õ ìð³é ³ çàäóì³â.
Çè÷ó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ ó æèòò³, ïîäàëüøèõ òâîð÷èõ
óñï³õ³â ó ä³ÿëüíîñò³.  Íåõàé Âàøå
æèòòÿ áóäå ñîíÿ÷íèì, à ìîëîä³ñòü
äóø³ ³ ò³ëà íå çàëèøàº Âàñ ùå äîâã³-
äîâã³ ðîêè!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿

ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè
â³éñüê, ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³,

(³ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)



Âèõîâàííÿ – âåëèêà ñïðàâà: íèì âèð³øóºòüñÿ äîëÿ ëþäèíè. (Â. Áºë³íñüêèé)Âèõîâàííÿ – âåëèêà ñïðàâà: íèì âèð³øóºòüñÿ äîëÿ ëþäèíè. (Â. Áºë³íñüêèé)Âèõîâàííÿ – âåëèêà ñïðàâà: íèì âèð³øóºòüñÿ äîëÿ ëþäèíè. (Â. Áºë³íñüêèé)Âèõîâàííÿ – âåëèêà ñïðàâà: íèì âèð³øóºòüñÿ äîëÿ ëþäèíè. (Â. Áºë³íñüêèé)Âèõîâàííÿ – âåëèêà ñïðàâà: íèì âèð³øóºòüñÿ äîëÿ ëþäèíè. (Â. Áºë³íñüêèé)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333322 ÷åðâíÿ  2017 ð.
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У п’ятницю в Мукачеві в приміщенні міського драм�
театру відбулися урочистості з нагоди Дня медич�
ного працівника. Кращих фахівців галузі охорони
здоров’я міста вітав міський голова Андрій Балога.
Цього року за ініціативи міського голови всі медичні
працівники міста отримали премію в розмірі поса�
дового окладу.  Це стосується не лише лікарів –
премії отримали й медсестри, допоміжний та техні�
чний персонал.

Також з нагоди Дня медичного працівника ряд ме�
диків міста отримав грамоти.

Почесними грамотами міськвиконкому нагород�
жено завідувача урологічним відділенням Олексан�
дра Бабілю, старшу сестру медичну онкологічного
відділення Марію Куруц, завідуючу амбулаторії за�
гальної практики сімейної медицини № 3 Центру
первинної медико�санітарної допомоги Ольгу Мух�
тарову, лікаря�кардіолога блоку інтенсивної терапії
кардіологічного відділення Вікторію Сидоран та
старшу сестру медичну амбулаторії загальної прак�
тики сімейної медицини № 8 Центру первинної ме�
дико�санітарної допомоги.

До вітань долучилися й керівник відділу охорони
здоров’я Любов Мандзич, головлікар Мукачівської
ЦРЛ Ярослав Луп’як та інші. Також для присутніх був
організований святковий концерт.

Â Ìóêà÷åâ³ â³òàëè ìåäèê³â ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì

Ó÷àñíèêè ïðîãðàìè
ìóêà÷³âñüêî¿ Øêîëè
ë³äåðñòâà öèìè äíÿìè
ïåðåáóâàþòü â ñòîëèö³
êðà¿íè, äå çíàéîìëÿòü-
ñÿ ç ðîáîòîþ öåíò-
ðàëüíèõ îðãàí³â âëà-
äè. Øêîëÿð³ âæå
â³äâ³äàëè Âåðõîâíó Ðàä
Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî
ìîëîä³ òà ñïîðòó òà
îô³ñ êîîðäèíàòîðà
ïðîåêò³â ÎÁÑª. Â îô³ñ³
øêîëÿð³  îçíàéîìèëèñü
ç ôîðìàòîì ðîáîòè òà
çàõîäàìè ùî âò³ëþþòü-
ñÿ îðãàí³çàö³ºþ, ïðî-
åêòàìè ÎÁÑª, ùî
ä³þòü â Óêðà¿í³.

Â ì³í³ñòåðñòâ³ ïî-
³íôîðìóâàëè øêîëÿð³â
ïðî íàéá³ëüø ö³êàâ³
ïðîåêòè òà êîíêóðñè, ó
ÿêèõ âîíè ìîæóòü âçÿ-

ÀÊÒÈÂ²ÑÒÈ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎ¯ ØÊÎËÈ
Ë²ÄÅÐÑÒÂÀ ÇÍÀÉÎÌÈËÈÑß Ç ÐÎÁÎÒÎÞ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÓ ÒÀ ÓÐßÄÎÂÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂ

òè ó÷àñòü âæå çàðàç.
Çîêðåìà àêòèâ³ñò³â çà-
ö³êàâèëè ïðîãðàìè
ì³æíàðîäíèõ ìîëîä³-
æíèõ îáì³í³â.

Íà çàâåðøåííÿ ñòàð-
øîêëàñíèêàì ïðåçåí-
òóâàëè ³íñòðóìåíò
âèâ÷åííÿ äóìêè ìî-
ëîä³ -ïðîåêò Äèòÿ÷îãî
ôîíäó ÎÎÍ (ÞÍ²-
ÑÅÔ) â Óêðà¿í³ “U-
Report.

²í³ö³þâàâ ïðîåêò
øêîëà Ë³äåðñòâà 
ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é
Áàëîãà. Öå   íàâ÷àëüíà
ïðîãðàìà äëÿ øê³ëüíî¿
ìîëîä³ Ìóêà÷åâà, ãî-
ëîâíîþ ìåòîþ ÿêî¿ º
ñòâîðåííÿ êîìàíäè
ìîëîä³æíèõ ë³äåð³â,
÷åðåç íåôîðìàëüíó îñ-
â³òó, ðîçâèòîê ë³äåðñü-
êèõ íàâè÷îê òà ñï³ëüíó
ä³ÿëüí³ñòü.

Íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè äåïóòàòè
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ñòâî-
ðèòè Ìóêà÷³âñüêå ì³ñüêå
êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî «Öåíòð ³íôîðìàö³é-
íèõ ñèñòåì» òà çàòâåð-
äèëè éîãî ñòàòóò.

Ï³äïðèºìñòâî ðîçðîá-
ëÿòèìå ïðîäóêòè, àíà-
ëîã³â ÿêèõ íåìà â Óê-
ðà¿í³. Ñåðåä íèõ – ³ âïðî-

Ñòâîðåíî íîâå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
«Öåíòð ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì»

âàäæåííÿ â ì³ñüêîìó
òðàíñïîðò³ åëåêòðîííîãî
êâèòêà. Ôàõ³âö³ âïðîâà-
äÿòü áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíó ID-êàðòêó ìóêà-
÷³âöÿ ç òðàíñïîðòíèì òà
ñîö³àëüíèì äîäàòêàìè.
Áóäå ñòâîðåíî ³ ì³ñüêèé
call-öåíòð, âïðîâàäæóâà-
òèìóòü ñåðâ³ñ «ªäèíå
â³êíî» äëÿ îòðèìàííÿ
ð³çíîìàí³òíèõ äîâ³äîê â

åëåêòðîíí³é ôîðì³, âïðî-
âàäÿòü êàðòêó ó÷íÿ. Òà-
êîæ ïëàíóþòü ðåàë³çóâà-
òè ïðîåêò Smart city.
Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðèòü
âëàñíèé data-öåíòð äëÿ
ì³ñòà. Êîæåí ìåøêàíåöü
ì³ñòà çìîæå îòðèìóâà-
òè ïîñëóãè  íà ì³ñüêîìó
ïîðòàë³, â åëåêòðîííîìó
êàá³íåò³ ìóêà÷³âöÿ.

Ôàõ³âö³ ï³äïðèºìñòâà
çàéìàòèìóòüñÿ ðîçðîá-
êîþ àïàðàòíî-ïðîãðàì-
íèõ êîìïëåêñ³â àâòîìà-
òèçîâàíèõ ñèñòåì êåðó-
âàííÿ,  áåçïåêè;  àâòî-
ìàòèçîâàí³ ñèñòåìè óï-
ðàâë³ííÿ; àâòîìàòèçîâàí³
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ çàê-
ëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà îñâ³òè; ðîçðîáêîþ àâ-
òîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì
óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì; ïðîêëà-

Ç 12 ïî 17 ÷åðâíÿ â àâñòð³éñüêîìó ì³ñò³ Òåëüñô
ïðîõîäèâ ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç ïàóåðë³ôòèíãó
Ôåäåðàö³¿ WUAP. Ó÷àñòü â çìàãàííÿõ áðàëè
ïîíàä 400 ñïîðòñìåí³â ç Àâñòð³¿, Ôðàíö³¿, Øâåé-
öàð³¿, ²òàë³¿, Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³, ×åõ³¿, Óãîðùè-
íè, Ñëîâà÷÷èíè, Ðîñ³¿ òà Óêðà¿íè. Ìóêà÷³âñüêèé
ñïîðòñìåí, êåð³âíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà «Ìóêà÷åâîïðîåêò» ²âàí ×åðåïàíÿ âèñòó-
ïèâ ó ñòàíîâ³é òÿç³ áåç åê³ï³ðóâàííÿ ó âàãîâ³é
êàòåãîð³¿ äî 125 ê³ëîãðàì òà çäîáóâ ïåðøå ì³ñöå
â êàòåãîð³¿ òà äðóãå ì³ñöå â àáñîëþòíîìó çàë³êó.

Ñïîðòñìåí ç Ìóêà÷åâà çäîáóâ ïåðåìîãó
íà ×åìï³îíàò³ ªâðîïè ç ïàóåðë³ôòèíãóÂ ì³êðîðàéîí³ «Øèïêà» â Ìóêà÷åâ³

ïðîäîâæóþòü ïðîâîäèòè êàï³òàëüíèé
ðåìîíò äàõ³â áàãàòîïîâåðõ³âîê ïî âó-
ëèö³ Êîñìîíàâò³â. Òóò ïëàíóþòü îíî-
âèòè ïëîñêèé äàõ íà áóäèíêó ¹ 33,

Íà «Øèïö³» ðåìîíòóþòü äàõ áàãàòîïîâåðõ³âêè
ÿêèé âæå ðîêàìè ïðîò³êàâ. Ç â³äïîâ-
³äíèìè çâåðíåííÿìè äî ì³ñüêî¿ âëà-
äè íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ ìåø-
êàíö³ áàãàòîïîâåðõ³âîê – ³ ¿õ ïðîõàí-
íÿ áóëè âðàõîâàí³ ïðè ïðèéíÿòò³ áþä-
æåòó, âèä³ëèâøè äëÿ öèõ ïîòðåá êîø-
òè.

Íà áàãàòîïîâåðõ³âö³ çàì³íÿòü 1243
ìåòð³â êâàäðàòíèõ ïîêðèòòÿ. Äëÿ öüî-
ãî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî 572
òèñ. ãðèâåíü.

Ìèíóëîð³÷ âæå êàï³òàëüíî â³äðåìîí-
òóâàëè äàõè íà áàãàòîïîâåðõ³âêàõ ïî
âóëèö³ Êîñìîíàâò³â 32,34,36.

äàííÿ îïòè÷íèõ êàíàë³â
ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿; ðîç-
ðîáêîþ òà âïðîâàäæåí-
íÿì íîâ³òí³õ ñèñòåì
çâ’ÿçêó; ïðîåêòóâàííÿì
âóçë³â äîñòóïó äî ìå-
ðåæ³ ³íòåðíåò; áóä³âíèö-
òâîì òà îáëàøòóâàííÿ
âóçë³â äîñòóïó äî ìå-
ðåæ³ ³íòåðíåò; íàäàí-
íÿì ïîñëóã äîñòóïó äî
ìåðåæ³ ³íòåðíåò; âïðî-
âàäæåííÿì òà åêñïëóà-
òàö³ºþ åëåêòðîííèõ ñè-
ñòåì îïëàòè âñ³õ âèä³â
ïîñëóã; âïðîâàäæåííÿì
òà ï³äòðèìêîþ àâòîìà-
òèçîâàíî¿ ñèñòåìè îï-
ëàòè ïðî¿çäó â òðàíñ-
ïîðò³ (åëåêòðîííèé êâè-
òîê); çä³éñíþâàòèìóòü
ðåêëàìíó ä³ÿëüí³ñòü ³ç
çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîí-
íèõ ³íôîðìàö³éíèõ çà-
ñîá³â.



Íè÷îãî íå ðîáëÿ÷è, ëþäè â÷àòüñÿ ðîáèòè ïîãàíå. (Àíò. àôîðèì)Íè÷îãî íå ðîáëÿ÷è, ëþäè â÷àòüñÿ ðîáèòè ïîãàíå. (Àíò. àôîðèì)Íè÷îãî íå ðîáëÿ÷è, ëþäè â÷àòüñÿ ðîáèòè ïîãàíå. (Àíò. àôîðèì)Íè÷îãî íå ðîáëÿ÷è, ëþäè â÷àòüñÿ ðîáèòè ïîãàíå. (Àíò. àôîðèì)Íè÷îãî íå ðîáëÿ÷è, ëþäè â÷àòüñÿ ðîáèòè ïîãàíå. (Àíò. àôîðèì) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 22 ÷åðâíÿ 2017 ð.
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Той буденний для
ліцеїстів день став вод�
ночас і урочистим. Мир�
не червневе сонечко
своїми ніжними про�
мінцями висвітлювало
на погонах парадної
форми велику літеру
«Л». Вони, стрункі, міцної
статури юнаки�красені,
карбували стройовим
кроком хід від стін ліцею,
де вони успішно пройш�

ÌÓÊÀ×²ÂÖ² ÁËÀÃÎÑËÎÂÈËÈ
Ë²ÖÅ¯ÑÒ²Â ÍÀ ÌÈÐÍ² Ä²ËÀ

ли дворічне випробуван�
ня на стійкість, фізичне
й моральне загартуван�
ня, до центра міста. Тут,
на площі Кирила і Мефо�
дія, відбулися урочис�
тості з нагоди 17�го ви�
пуску. Без перебільшен�
ня скажу, що цього разу
Мукачево розквітло
людськими обличчями
присутніх, стало веселі�
шим, душевно теплі�
шим, помолоділим.
Грав духовий оркестр,
під марш якого прапо�
роносці підполковник
Юрій Францішко, віце�
сержанти Ярослав Ба�
лог, Віталій Ковач та
ліцеїст Олексій Степа�
нов внесли стяг ліцею.

Свято розпочалося.
Його відкрив Начальник
Закарпатського облас�
ного ліцею�інтернату з
посиленою військово�
фізичною підготовкою
полковник Юрій Михай�
лович Захаров. Він з
приємним враженням
повідомив, що за 17
років з навчального зак�
ладу в самостійне життя
вийшли 1463 випускни�
ки, з яких понад 1300
стали кадровими офіце�
рами Збройних Сил Ук�
раїни. Інші поповнили
ряди Управління служби
з надзвичайних ситуацій
області.

З побажаннями успіхів
в обраній професії за�
хисника Вітчизни і мир�
ного неба над головою
дав у напуття ліцеїстам
міський голова Мукаче�
ва Андрій Балога. Він
закликав випускників
бути гідними продовжу�
вачами справи своїх
офіцерів�наставників.

Тепло вітали і в добрий
путь благословляли ви�
пускників секретар Му�
качівської православної

Єпархії отець Віктор від
імені Високопреосвя�
щеннішого Феодора,
генерал�майор у від�
ставці Іван Васильович
Дьомін, голова Мукачі�
вської райдержадміні�
страції Сергій Гайдай,
депутат міської ради
Олександр Переста, на�
чальник відділу по ро�
боті з персоналом Уп�
равління ДСНС в Закар�

патській об�
ласті полков�
ник Олександр
Безпалько, від
імені команду�
вання 128�ї
М у к а ч і в с ь к о ї
бригади — ка�
пітан Лілія
Петрів та зас�
тупник началь�
ника Мукачі�
вського від�
ділення поліції
В о л о д и м и р
Круцан.

На урочистій
лінійці були не тільки
добрі слова вшанування
ліцеїстам, а й багато
заслужених відзнак. За
високі успіхи в навчанні
Грамотами обласного
Управління Державної
служби з надзвичайних
ситуацій нагороджені
віце старший сержант
Владислав Віраг, ліцеї�
сти Петро Савка та
Юрій Худинець. У свою
чергу Начальник ліцею
полковник Юрій Заха�
ров вручив цінний пода�
рунок віце старшині
Максиму Гецько  та на�
городив відзнакою Все�
українського громадсь�
кого об,єднання «Краї�
на» — « Гордість школи
— надія України» віце
сержанта Ярослава Ба�
лога.

Приємно повідомити,
що цього разу Грамота�
ми облуправління з над�
звичайних ситуацій
були відзначені за висо�
ку професійну май�
стерність, активну участь
у вихованні морально
загартованого, мужньо�
го  підростаючого поко�
ління та з нагоди черго�
вого випуску ліцеїстів
полковник Юрій Заха�
ров, підполковник Ігор
Ободовський та капітан

Павло Бобуський.
Завершилося при�

ємне свято, яке подару�
вали багато чисельним
присутнім мукачівцям
ліцеїсти, випускним
вальсом з нарядними в
національні плаття вишу�
каними партнершами з
танцювального колекти�
ву « Рондо».

Урочистості, як і по�
винно бути, вселили в

святкову гармонію кож�
ного присутнього бага�
то приємних вражень. А
мене все ж таки непокої�
ло одна відповідь на за�
питання:

— Чим все�таки від�
різнявся цьогорічний
випуск від 16�ти попе�
редніх? На нього
відповідь дав Начальник
ліцею полковник Юрій
Захаров:

— Насамперед, хотів
би відзначити, що в дітях
більшає і множиться
чуття патріотизму. Впев�
нений: сьогоднішні ви�
пускники глибоко усві�
домили, що повинні в
майбутньому стати
гідними захисниками
Вітчизни. Вони не ляка�
ються труднощів, готові
піти на все, аби відстоя�
ти недоторканість украї�
нського кордону. Своя
земля, своя родина,
своя Україна для них —
святі поняття. По�друге,
помітно підвищився
рівень навчання. Викла�
дачі�наставники стали
вимогливішими до
себе і до оцінювання на�
вчального процесу.
Зросла повага до пред�
метних дисциплін,
фізичної і військової
підготовки. Ви тільки�но

пригляньтеся: до нас
приходять такі собі —
сільські хлопчаки, а ви�
ходять з ліцею струнки�
ми, підтягнутими і кра�
сивими юнаками. Сьо�
годні добра половина
випускного курсу, а це —
87 ліцеїстів, не погано
володіє елементами ру�
копашного бою.Багато
наших випускників стали
інструкторами з цього

виду бойової підготов�
ки. А це ознака того, що
викладацький рівень і
вимогливість підвищи�
лися.

— Ще на одній обста�
вині я хотів би звернути
увагу. Не секрет, що в Ук�
раїні іде війна, а там, де
ведуться бойові дії, як
правило, гинуть люди. В
тому числі — і молоді
солдати. Та попри страх
і застереження батьків,
кількість бажаючих по�
ступити в ліцей юнаків,
не зменшилась. Це зас�
відчує очевидність того,
що патріотичний рівень
серед молоді досить ви�
сокий. Якщо — про бой�
ову підготовку, то вона
завжди у нас була і є на
вимогливому часом
рівні. У нас — сильний
викладацький склад:
троє серед них — учас�
ники бойових дій в Аф�
ганістані. Їм є що пере�
дати ліцеїстам у життє�
ву дорогу. Хай Все�
вишній рясно благосло�
вить любов і відданість
мукачівських ліцеїстів
служінню народу Украї�
ни!

             ІВАН  КОПЧА,
член Національної

спілки журналістів
 України.

Â ÎÊÎÏÀÕ
ÀÒÅÈÑÒÎÂ ÍÅÒ

Íå âñå, êîíå÷íî, âåðÿò â áîãà,
Íå ñòðîÿò ñ íèì ñâîåé ñóäüáû,
Ó íèõ ñâîé ïóòü, ñâîÿ äîðîãà,
À  ïî äðóãîé øàãàåì ìû.
Êîãäà áåäà, ïîòåðè, ñëåçû,
Êîãäà  ïðåãðàäû âïåðåäè,
Ìû  ãîâîðèì: “Ñïàñè íàñ Áîæå,
Íà âåðíûé ïóòü  íàñ íàâåäè”.
Êîãäà ëåæèøü ïîä âðàæüèì  îáñòðåëîì,
Èëè  àòàêóåøü â íàñòóïàòåëüíîì áðîñêå,
Òû âåñü â áîþ, äóøîé è òåëîì,
À æèçíü âèñèò íà âîëîñêå.
Âîéíà íà êðåïîñòü èñïûòàíüå
Òðóäíû ïîáåäíûå øàãè,
Íî êðîìå ñèë, íóæíî ñîçíàíüå,
Ñîçíàíüå â âåðíîñòè ïóòè.
Âñå, êòî ïðîøåë âîåííûìè ïóòÿìè,
Óâèäåë  èç îêîïà Áîæèé ñâåò
Îíè âñå ñòàëè âìåñòå ñ íàìè —
Â îêîïàõ àòåèñòîâ íåò!

24 ÷åðâíÿ ñâ³é ñâ³òëèé  þâ³ëåé – 70-ð³÷÷ÿ
ç äíÿ íàðîäæåííÿ  çóñòð³÷àº

ÃÓÇÈÍÅÖÜ
Àíòîí³é

Âàñèëüîâè÷.
Äîðîãèé, øàíîâíèé

íàø þâ³ëÿðå!
Âàø þâ³ëåé – íå ò³ëüêè

Âàøå ñâÿòî:
Ðàä³þòü âñ³ – ³ äðóç³,
                              é ð³äí³ òåæ.
Õàé Áîã ïîøëå ùå ðîê³â áàãàòî,
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ áåç ìåæ!
Íåõàé äîáðîì íàïîâíþºòüñÿ õàòà,
Äîñòàòêîì, ùèð³ñòþ ³ ñîíÿ÷íèì  òåïëîì,
Õàé áóäå â³ðíèõ äðóç³â  â í³é  áàãàòî
Ùàñòÿ  äîëÿ  îãîðòà êðèëîì.
À ðîêè áóäóòü ñâ³òë³, ëåãêîêðèë³,
Íå áóäå âòîìè ëàã³äíèì ðóêàì.
Íåõàé çä³éñíèòüñÿ òå,ùî íå çáóëîñÿ,
² äîáðå ñåðöå íå ï³äêîðèòüñÿ ðîêàì.
Ëþáëÿ÷à ðîäèíà – äðóæèíà ²ðèíà, ñè í Àíòîí,

äîíüêà Â³òà, íåâ³ñòêà Íàòàøà, çÿòü Â³òàë³ê, îíóêè
Àíãåë³íà, Åä³ê, Ë³ëÿ, ðîäè÷³ ç Óæãîðîäà, Ðàõîâà,
Í³ìå÷÷èíè, êîëèøí³   êîëåãè ïî ðîáîò³, ñóñ³äè, äðóç³,
ñâàòîâå.  (Äî öèõ â³òàíü ³ ïîáàæàíü  ïðèºäíóºòüñÿ
ðåäàêö³ÿ ãàçåòè "Ìóêà÷åâî").

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

²Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!
×àð³âíó,  óëþáëåíó, íåïîâòîðíó, ùåäðó äóøåþ,

ìóäðó, ðîçóìíó,  íàäçâè÷àéíî äáàéëèâó äðóæè-
íó, íàéêðàùó,  í³æíó, ëàñêàâó ìàìî÷êó, åíåðã³é-
íó, äîáðó, ùèðó, òóðáîòëèâó äîíå÷êó, íåâ³ñòêó, ñå-
ñòðè÷êó

Ñâ³òëàíó  Â³êòîð³âíó  ÊÀÌÏÎÂ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåí-

íÿ! Òè äàðóºø íàì ùàñòÿ, ñ³ìåéíèé çàòèøîê òà ëþ-
áîâ, à Òîá³ ðîêè, àæ äî ñòîð³÷÷ÿ, õàé íåñóòü ò³ëüêè
ðàä³ñòü òà ïðèºìí³ íåñïîä³âàíêè. Áàæàºìî ùàñòÿ,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â, íàòõíåííÿ â
ðîáîò³, ³ íåõàé çáóäóòüñÿ âñ³ Òâî¿ íàé-
ïîòàºìí³ø³ ìð³¿ òà ñïîä³âàííÿ. Íåõàé
Ãîñïîäü áåðåæå Òåáå Ñâî¿ì Áîæå-
ñòâåííèì ñåðöåì ó çäîðîâ’¿ òà óäà÷³, äî-
ïîìàãàº òðèìàòèñÿ íà â³ñòð³ ÷àñó, ó êîë³
ð³äíèõ òà äðóç³â, ãàðíîìó íàñòðî¿ òà ðà-
äîñò³ â³ä óñ³õ, õòî Òåáå îòî÷óº.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå  – ÷îëîâ³ê, äîíüêà Àíí³÷êà,
ñèí Âàäèì, ìàìè Í³íà, Ãàííà, áàòüêî, ñåñòðà

Íàòàøà, áðàòè Ñåðã³é, Îëåêñàíäð,
Äìèòðî ç ñ³ì’ÿìè, ð³äí³, ïîäðóãè…



Ïðàâî – öå ìèñòåöòâî äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³. (Àíò. àôîðèçì)Ïðàâî – öå ìèñòåöòâî äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³. (Àíò. àôîðèçì)Ïðàâî – öå ìèñòåöòâî äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³. (Àíò. àôîðèçì)Ïðàâî – öå ìèñòåöòâî äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³. (Àíò. àôîðèçì)Ïðàâî – öå ìèñòåöòâî äîáðà ³ ñïðàâåäëèâîñò³. (Àíò. àôîðèçì)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555522  ÷åðâíÿ  2017 ð.
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Більше сорока меш�
канців міста прийшло зі
своїми проблемами на
прийом до керівництва
міста. Приймали грома�
дян міський голова
Андрій Балога, його за�
ступники, керівники
структурних підрозділів
міськвиконкому.   Біль�
шість питань стосували�
ся житлово�комунально�
го господарства. Так,
мешканець вулиці Я.
Мудрого скаржився на
тиск у водомережі. На�
разі за інформацією во�
доканалу триває зону�
вання міста для забез�
печення містян водою
цілодобово. В даному
випадку тиск знижуєть�
ся через влаштування в
деяких квартирах підви�
щувальних насосних ус�
тановок. Як повідомляє
адміністрація комуналь�
ного підприємства «Му�
качівводоканал»  в місті
загальна кількість ву�
лиць з централізованим
водопостачанням�280,
із них 176 вулиць з ціло�

ÊÅÐ²ÂÍÈÖÒÂÎ  ÌÓÊÀ×ÅÂÀ  ÏÐÎÂÅËÎ
ÏÐÈÉÎÌ  ÃÐÎÌÀÄßÍ

добовим водопоста�
чанням, що становить
64%. Влада ставить
амбітні плани – забезпе�
чити мешканців всіх ву�
лиць цілодобовим водо�
постачання. В деяких
мікрорайонах прово�
диться тестування ме�
реж, тому й бувають ви�
падки зниження тиску
води.

Інвалід II групи, яка
мешкає в багатопо�
верхівці звернулася із
заявою на встановлення
газового котла. Жінка
має право на встанов�

лення котла коштом
міської програми. Таким
правом скористалося
більше 20 соціально не�
захищених родин отри�
мали такі котли коштом
міської програми. Пра�
во на звернення для ус�
тановки безкоштовного
газового та електрично�
го обладнання для об�
ігріву та систем
фільтрації води газо�
вих котлів мають гро�
мадян, які потребують
додаткового соціально�
го захисту:

� інваліди І та ІІ групи

по хворобі всіх кате�
горій;

� ліквідатори аварії на
ЧАЕС І та ІІ категорії;

� пенсіонери, які кори�
стуються пільгою “діти
війни”;

� багатодітні сім’ї;
� учасники, інваліди

війни та ветерани
військової служби;

� вдови загиблих учас�
ників війни та бойових
дій.

Кілька скарг стосува�
лося припинення робо�
ти ліфтів у багатоповер�
хівках. Зокрема йдеться
про будинки на вулицях
Університетській та І.
Франка. Цьогоріч місто
планує оголосити кон�
курс на їх утримання. Та�
кож коштом міста 11
ліфтів ремонтуються.
Такі заходи дозволять
частково вирішити цю
проблему.

Всі озвучені проблеми
взяті на контроль керів�
ництвом міста, з кожно�
го питання було дано до�
ручення виконавцям.

КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МУКАЧІВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

ДИРЕКТОРА Мукачівського СОК ДЮСШ
Кваліфікаційні вимоги:
� громадянство України;
� вільне володіння державною мовою;
� вища освіта за спеціальністю “Фізична культура і

спорт” та кваліфікація “викладач�тренер”;
� стаж роботи за фахом не менш як три роки;
� високі моральні якості та стан здоров”я, що дає

змогу виконувати професійні обов”язки.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі до7
кументи:

� заява про участь у конкурсі;
� особову картку або особовий листок з обліку

кадрів, автобіографію;
� копію диплома про освіту;
� копію трудової книжки;
� копію довідки про присвоєння ідентифікаційного

номера;
� копію паспорту;
� копію військового квитка;
� згоду кандидата на збір і обробку персональних

даних;
� декларація про майно, доходи, витрати і зобов’я�

зання фінансового характеру за минулий рік за фор�
мою, передбаченою Законом України “Про засади
запобігання і протидії корупції”;

� пропозиції кандидата щодо подальшого розвитку
Мукачівського СОК ДЮСШ, викладені у довільній
формі.

� фотокартку розміром 4х6 см.
Особи можуть подавати додаткову інформацію сто�

совно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня
і репутації (характеристики, рекомендації, документи
про підвищення кваліфікації).

Відповідальність за достовірність поданих доку�
ментів несе заявник.

Всі документи подаються державною мовою.
Інформація щодо  проведення конкурсного відбору

надається  управлінням освіти виконавчого комітету
Мукачівської міської ради: м. Мукачево, площа Духно�
вича, 2, каб. 13�14, тел. 21367,

e7mail: osvitamvk@gmail.com
Документи для участі у конкурсному відборі

приймаються протягом 30 календарних днів
з дня опублікування у газеті “Мукачево” від
22.06.2017 року за адресою: м.Мукачево,

площа Духновича, 2,  каб.13714.

14 червня, у малому залі виконавчого комітету Мукачівсь�
кої міської зустріч відбулася зустріч міського голови Анд�
рія Балоги та секретаря міської ради Івана Маняка з пред�
ставниками релігійної спільноти Мукачева.

Метою зустрічі була подальша координація зусиль міської
влади з представниками поліконфесійної релігійної спільно�
ти міста над Латорицею з тим, щоб системно, ефективно та
оперативно вирішувати питання, які хвилюють мукачівців.
“Влада для того, щоб вирішувати ті чи інші питання, які
виникають у прихожан, бо вони незалежно від своєї конфе�
сійної приналежності є членами нашої громади і наш обо�
в’язок опікуватися ними”, – підкреслив на початку зустрічі
міський голова Мукачева Андрій Балога.

Значна увага була зосереджена навколо питань соціаль�
ного захисту, охорони здоров’я та освіти, то ж керівники
відповідних підрозділів виконавчого комітету Мукачівської
міської ради, зокрема Наталія Зотова, Любов Мандзич та
Катерина Кришінець�Андялошій у своїх виступах докладно
розповіли про найголовніше, що зроблено для мукачівців
за останній час, відповіли на запитання присутніх.

Можна з упевненістю стверджувати, що всі присутні за�
лишилися задоволені від такого предметного спілкування,
яке сприятиме більшій поінформованості і шанованого ду�
ховенства, і представників громадськості  у тих питаннях
над якими працює міська влада, де потрібна координація
спільних зусиль і системність у роботі. Саме тому учасни�
ками була підтримана пропозиція міського голови Андрія
Вікторовича Балоги про необхідність подібних зустрічей і в
майбутньому.

Відділ інформаційно7аналітичних комплексів
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Âëàäà äëÿ òîãî, ùîá âèð³øóâàòè ò³ ÷è
³íø³ ïèòàííÿ, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðèõîæàí…

15 червня 2017 року, делегація
з Німеччини у складі мера  Лахен�
Шпейендорфа п.Клауса Шіка, ке�
рівника товариства  “Україна �
Пфальц” п.Руді Йобба, пастора
реформатської церкви п.Штефа�
на Оберлінгера та інших поваж�
них гостей відвідали Мукачівську
ратушу, де мали зустріч з першим
заступником міського голови Ро�
стиславом Федівим та секрета�
рем міської ради Іваном Маня�
ком.

Керівник товариства “Україна —
Пфальц” п.Руді Йобб познайо�
мив присутніх з основними на�
прямками роботи очолюваної
ним громадської організації,
підкресливши, що саме цього
року виповнюється 25 років з
часу її заснування. Пан Йобб зо�
середив увагу присутніх на
трьох основних напрямках
діяльності організації, а саме:
благодійна робота з колишніми
остарбайтерами України, які під
час Другої світової війни пра�
цювали в їхній місцевості,
співпраця з медичними та осві�
тніми закладами, що грунтуєть�
ся на організації практик украї�
нських лікарів у Німеччині, на�

ÏÎÂÀÆÍ² ÃÎÑÒ² Ç Í²ÌÅ××ÈÍÈ
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вчальних практик на�
ших студентів, а також
надання медичним та
освітнім закладам гума�
нітарної допомоги.

Пан Клаус Шік від імені
делегації висловив
вдячність за прийом та
співпрацю між нашими
містами, наголосивши
на важливості залучення
до цього процесу мо�
лоді, а також обмін  дос�

відом роботи, який сприятиме
ефективній та взаємовигідній
співпраці між нашими містами,

встановлення особистісних
зв’язків між мешканцями, що та�
кож дуже важливо.

Перший заступник міського го�
лови Ростислав Федів висловив
вдячність  нашим німецьким дру�
зям за візит та роки плідної
співпраці, розповів про масш�
табні зміни, які відбуваються у
нашому місті протягом останніх
років у царині медицини та осві�
ти, соціальної сфери, створення
належних умов для роботи
підприємств з іноземними інве�
стиціями. Склалося враження, що

гостям із землі Пфальц (ФРН)
було приємно чути про позитивні
зміни, які  відбуваються в нашо�
му місті, яке потроху наближаєть�
ся до тих стандартів життя, які
вже давно міцно утвердилися в
наших сусідів.

Гостей цікавили і питання
військового конфлікту на Сході, і
реабілітація воїнів�учасників АТО,
як вирішуються проблеми з пе�
реселенцями інші питання сусп�
ільного життя, на які вони отри�
мали вичерпні відповіді.

Приємною та хвилюючою  для
всіх була участь у зустрічі Костян�

тина Бурлаки, якого вря�
тували багато тому
німецькі лікарі, завдячу�
ючи  підтримці Товари�
ству та мешканців Лахен�
Шпейендорфа, які щиро
відгукнулися на заклик
місцевої газети “Костян�
тин з України хоче жити”.
Пройшло вже багато
років, але для матері
Кості ця подія назавжди
залишиться в пам’яті як
взірець людяності та го�

товності прийти на допомогу в
найважчу хвилину.

Герб  Лахен�Шпейендорфа в
дарунок Мукачеву, щирі вітання
від гостей  на адресу народного
депутата Віктора Балоги, який
стояв біля витоків зародження
нашої співпраці та міському го�
лові Андрію Балозі, який  робить
все для того, щоб Європа була у
Мукачеві і бажано не через деся�
тиліття...

Зустріч завершилась так як і
починалась – з оптимізмом та
гарним настроєм.



Ðåöåïò å  ̧ìîëîäîñòè!
26 èþíÿ ñâîé þáèëåé

îòìå÷àåò õîðåîãðàô-ïåäàãîã,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü

ýñòðàäû Óêðàèíû –
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

×ÅÐÍÅÍÊÎ.
È íà ðàáîòå, è äîìà
Òû îäíà, êàê 7 «ÿ»
È ðàáîòà è äîì
Äëÿ òåáÿ âñå ñåìüÿ
Äîðîãàÿ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
Ìû æåëàåì íà âåêà
Âëàäåé ìèðîì! Íà âåêà!
Ìû êëÿíåìñÿ, äîâåðüñÿ íàì ñìåëî
Î áîëåçíÿõ ÷òîá äóìàòü íå ñìåëà,
Äåòèøåê îò 3 äî 8
Ðàç 200 íà ðóêè âîçüìè
È ïîêëîí òåáå äî çåìëè
îò òàíö. ãðóïïû «Âàëåðè»
Äîëãèõ ëåò ÷åðïàé è ñèë
Èç àãåíòñòâà ìîäû «Ñòèëü».
Âîáùåì áóäü ñàìà ñîáîé
Ìû ïîìîæåì, ìû ñ òîáîé!
Ñ þáèëååì äîðîãàÿ íàøà Ìóëüêà!

Äðóçüÿ, êîëëåãè, ó÷åíèêè,
ïîêëîííèêè.

Ðåöåïò å  ̧ìîëîäîñòè!

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД культработника,
хореографа�педагога, общественного
деятеля, председателя СЖТУ, заслу�
женного работника эстрады Украины �
Татьяны Владимировны Черненко.

26 июня отмечает свой юбилей предсе�
датель СЖТУ, руководитель НХК «Валери» и
ДОК «Оленка», хореограф� педагог и пре�
красная женщина Татьяна Владимировна
Черненко!

Речь пойдет о замечательной женщине,
культработнике, заслуженном деятеле эст�
рады, председателе мукачевского союза
женщин «За будущее детей Украины» и во�
обще, танцовщице и просто красавице! Все,
что сделала Татьяна Владимировна Чернен�
ко поистине прекрасно. Это не только исто�
рия города Мукачева и его культуры, это
свет ее щедрого, самоотверженного и по�
настоящему благородного сердца.

Тысячи родителей в нашем городе и за
его пределами могут низко поклониться и
сказать огромное спасибо Татьяне Влади�
мировне Черненко за то, что она «слепила»
из их детей сильных и уверенных в себе
личностей, дала им основы творческих на�
чал для дальнейшего пути развития в океа�
не жизни.

55 лет служить людям, 55 лет нести
свет культуры народу, 55 лет тяжелого,
но благородного труда –это подвиг. Но
Татьяна Черненко не считает это своей
особой заслугой, потому что она любит
свою работу, она занимается тем, что
ей интересно и, что доставляет огром�
ное удовольствие ей лично. Это неот�
делимо от ее естества. Если бы таких
людей было больше, то сбылись бы
предсказания Ф.М.Достоевского: «Кра�
сота – спасет мир» Огромная заслуга
Татьяны Владимировны в том, что она
прошла с этим девизом сквозь годы!

Татьяне еще не было двух лет, когда она
осталась без отца. Семья была многодет�
ной, но дружной: у Татьяны уже был родной
брат, двое детей было у отчима и двое ро�
дились после второго замужества матери.
Детей воспитывали трудом, прививали им
трудолюбие и нетерпимость ко всякому про�
явлению лжи. Мать учила их иметь соб�
ственное мнение и до конца отстаивать свою
позицию, чего бы это ни стоило.Она могла
многое простить своим ученикам в классе,
но ничего не прощала собственным детям.
Особенно нетерпимо относилась ко лжи,
приспособленничеству и подхалимажу, по�
этому от детей в школе она требовала не
оценок, а знаний: учила их мыслить, раз�
мышлять, доходить своим умом, а не зуб�
рить программный материал. С 15 лет Та�
тьяна стала работать заведующей сельс�
ким клубом, и это определило ее судьбу и
смысл жизни.

С тех пор Татьяна Владимировна прочно
связала свою жизнь с культурой и осталась
в ней навсегда. А вот, что она сама говорит
о своей профессии: «Культработник – са�
мая прекрасная профессия на земле. Имен�
но она дает чудеснейшие лекарства для че�
ловеческой души. Лично я ни разу не пожа�
лела, что выбрала и прошла этот нелегкий
путь. Если бы мне пришлось начать свою
жизнь с начала, я бы прожила ее так же, не
взирая на низкую зарплату и наше полубед�
ное существование.» Не каждый может ска�
зать о своей жизни такое.

В Мукачеве все начиналось прозаически,
со школы бальных танцев при «Доме офи�
церов». Все создавалось с нуля: с непри�
хотливой обстановки – первые костюмы �
отцовские рубашки и солдатские кальсоны.
Но было сильное желание танцевать и со�
здать хореографический коллектив, и этим
сильным желанием Татьяна заразила всех
окружающих, всех тех, кто был рядом. С са�
мого начала проявились неутомимость и
неукротимость духа. Окончила культпросвет

училище, сама отлично поет, танцует, очень
любит помогать коллегам. Есть у нее для
этого и терпение, и такт, и художественный
вкус». Интеллигентное воспитание, внутрен�
нее сознание собственного достоинства и
врожденный аристократизм не могли позво�
лить ей совершить неблаговидные поступ�
ки.

После благородного, но опасного инце�
дента, стараниями Татьяны Владимировны

был создан Центр культуры и досуга «Бере�
гиня». Трудные подростки с р�на Пидгоря�
ны, так называемые, «дети улицы» на глазах
преображались, приходя в «Берегиню».
Здесь они не только научились танцевать,
здесь они стали целеустремленными и об�
рели жизненные ориентиры. Именно, из
этих «детей улицы» был создан хореогра�
фический коллектив «Валери», В 1992 году
этот коллектив был готов защитить звание
«Народный», что было сделано с огромным
успехом и подтверждается на протяжении
многих лет. На базе «Берегини» был создан
Театр мод, впоследствии переросший в
агентство моделей «Стиль», известное по
всей Украине и за ее пределами. Именно
здесь, по инициативе Татьяны Черненко и с
ее легкой руки, впервые на Украине стали
проводиться конкурсы красоты: «Мисс Кар�
паты», «Мини�мисс Карпаты», «Чаривна го�
рянка», которые были подхвачены повсюду
и проводятся везде и каждый год. При НХК
«Валери», для самых маленьких был создан
детский хореографический коллектив
«Оленка». Огромная заслуга Татьяны Вла�
димировны в том, что в Мукачевском город�
ском доме культуры проводились конкурсы
«Любовь с первого взгляда» и конкурсы�фе�
стивали двойников «Зироньки Карпат». Этот
конкурс, надолго останется в памяти мука�
чевцев, харьковчан, киевлян и жителей дру�
гих городов Украины, принявших самое ак�
тивное участие в фестивале. Не следует за�
бывать, что Т.Черненко стала основателем и
духовным вдохновителем «Вечеров над Ла�
торицей» и многих других начинаний в сфе�
ре культуры нашего города. Это только не�
полный перечень мероприятий, которые
стали обычаем и прочно вошли в культур�
ную жизнь города Мукачева. А «Ветеранс�
кий бал» к дню освобождения города, «Ник�
то не забыт и ничто не забыто» к годовщине
Победы советского народа в Великой Оте�
чественной войне», концертная программа
«Сердце отдаю людям», в которой самые
талантливые люди города могли проявить
свои способности и подарить радость мно�
гочисленным зрителям, литературный ве�
чер�капустник «Нас водила молодость…» и
другие концертные, хореографические и
литературно�художественные программы,
проведенные совсем недавно, но которые
надолго останутся в памяти людей. Все эти
концерты, конкурсы, фестивали и другие

культурные мероприятия записаны на ви�
део, запечатлены в множестве альбомов с
фотографиями газетными статьями, в ко�
торых благодарные зрители выражают свое
восхищение, желают новых начинаний, твор�
ческих успехов, выражают свою любовь и
преклонение перед прекрасным. А все, что
сделала Татьяна Владимировна поистине
прекрасно. Это не только история города
Мукачева и его культуры, это свет ее щед�

рого, самоотверженного и по�настоящему
благородного сердца. Она может сорвать�
ся, накричать или наказать ученика, она
может достать друзей и знакомых упрека�
ми или обвинениями, но она справедлива:
всегда признает свои ошибки, если не пра�
ва и легко прощает друзей за мелкие оби�
ды. Она не помнит зла и не может, по своей
природе, носить его с собой. Иногда ее ох�
ватывает мнительность, но недоверие она
проявляет именно к тем, кто не станет ей
возражать. По ее мнению, не может быть
порядочным человек, который соглашается
со всем, особенно с заведомой ложью. Это
принцип определения прекрасных людей и
большинство людей, общаясь с ней, стано�
вятся лучше, прекраснее. Ее эстетический
вкус перенимало и перенимает не одно по�
коление благодарных воспитанников. Может
быть в этом счастье жизни? Это и есть са�
мый яркий пример самоотверженного слу�
жения народу, служения культуре нашего
государства и нашего города.

Кроме работы в культуре и созданных
ею коллективах, Татьяна Владимиров�
на ведет активный образ жизни и зани�
мается общественной деятельностью.
Уже более 20 лет она возглавляет «Союз
женщин�тружениц «За будущее детей
Украины». Три года волонтерской дея�
тельности: собирали средства, медика�
менты, теплую одеж�
ду для фронта. За об�
щественную деятель�
ность Татьяна Влади�
мировна награждена
двумя медалями: «Ча�
ривна Сила Украины» и
«Краща жинка Украи�
ны».

Женщины, играют са�
мую важную роль в куль�
турной жизни общества,
и СЖТУ принимает са�
мое активное участие в
воспитании молодого
поколения, проявляет за�
боту о детях и молоде�
жи. А это надо делать не
на словах, а когда жизнь
молодого поколения об�
ретает смысл и форму,
такого молодого человека или девушку не
столкнуть с пути истинного. Их уже не потя�
нет к игровым автоматам, алкоголю, нарко�
тикам и всему злу, которое подстерегает их
на улице. Целеустремленного человека, име�
ющего твердые взгляды и идеалы, ничто не
сможет подтолкнуть совершить неблаговид�
ный поступок или правонарушение. В этом
основная задача СЖТУ, каждого порядочно�
го человека, гражданина и патриота своей
Родины. Поэтому СЖТУ и делает работу в
этом направлении.

Часто многие жители нашего города стал�
киваются с несправедливостью, порой, пе�
реходящей в открытый беспредел, с нару�
шениями законности и другими проблема�
ми. Все они знают: «Черненко поможет» и
идут к ней с самыми различными вопроса�
ми. Не было еще случая, чтобы  Татьяна Вла�
димировна не вмешалась и не помогла.
Именно это стремление помочь всем нуж�
дающимся в помощи и поддержке, защи�
тить незаслуженно и безвинно униженных и
оскорбленных, вызвало бурную неприязнь
и давление со стороны власть имущих. Но
Татьяна никогда не склоняла колен, никогда
не сдавалась и не шла на компромиссы с
собственной совестью.

«Отдавать сердце людям» – это не только
девиз, это жизненное кредо Татьяны Чер�
ненко. Если к этой популярности добавить
еще известность и популярность на сцене,
талант педагога и воспитателя, славу ЧЕ�
ЛОВЕКА с большой буквы, получается
страшный коктейль, порождающий зависть,
ненависть и злобу со стороны никчемных
упырей и прыщей, осознавших свое ничто�
жество, но не желающих смириться со сво�
ей жалкой участью. Давно известна неоспо�
римая истина, что всем, кто достиг успехов

и славы на своем поприще; всем, кто заслу�
жил любовь детей и уважение людей; всем,
кто вознесся над серой массой и имеет чув�
ство собственного достоинства, вставляют
палки в колеса. Такова жизнь! Этой участи
не удалось избежать Татьяне Черненко и ее
коллективам «Валери» и «Оленка». Пришел
успех –посыпались шишки! Клевета, злоба,
черная зависть – вот вечный спутник лю�
дей незаурядных, истинных талантов. Поэ�

тому я задал два естественных вопро�
са, порожденных всем вышесказан�
ным: «Есть ли у Вас друзья?» и Татьяна
Владимировна ответила: «Их немного,
но они настоящие! Такие, которые ни�
когда не подведут в беде, не предадут,
на которых можно во всем положить�
ся». Вторым вопросом было: «Есть ли у
Вас враги?» Сначала я получил однознач�
ный ответ: «Да! Без врагов живут только ду�
раки и серые людишки: не рыба, не мясо».
В этом вся ТАТЬЯНА и это дает ей огромные
силы, мужество и твердость духа.

– А что дальше? — задал я вопрос.
– А дальше концерты,концерты, концер�

ты!!! Фестивали, конкурсы, репетиции… В
общем вся рутина жизни.

– Вы счастливы?
– «Да! — ответила Т.В.—Я счастливая жен�

щина и самая многодетная мать. Кроме сво�
их детей Валерии и Геннадия, кроме трех
красавиц�внучек, у меня есть еще более ста
больших и маленьких незаурядных и талан�
тливых детей, которым я помогаю найти
свой путь в жизни. Благодаря помощи лю�
дей добрых, открытых и верящих в меня,
коллективы обуты и одеты. Разве можно пос�
ле этого быть несчастной и считать себя
бедной? Я счастлива и богата!»

– А сколько у вас было учеников?
– Около 20 тысяч. Многие из них будут

отмечать со мной мой юбилей.

– А как будете праздновать?
– 26 июня — ответила юбилярка — Я при�

глашаю всех своих учеников, начиная с 1978
года и по 2017�й. Хочу чтобы все они, люди
разных поколений встретились на моем
юбилее, познакомились, поговорили,
вспомнили о своих успехах и достижениях.
ТАТЬЯНА ЖДЁТ ДРУЗЕЙ!!!

– Если все поместятся – с недоверием
заметил я.

– Поместятся! В тесноте, да не в обиде.
– Разрешите от имени всех поздра�

вить Вас с юбилеем и от всей души, по�
желать Вам побольше приятных момен�
тов в жизни, радости и улыбок, и конеч�
но, крепкого здоровья и благополучия!
Пусть на Вашем пути встречаются как
можно больше приятных людей и как
можно меньше преград. Всегда дости�
гайте новых вершин и никогда не оста�
навливайтесь на достигнутом! А от себя
лично желаю огромного Счастья в жиз�
ни! Чтобы все Ваши желания сбылись, и
Удача никогда не оставляла Вас в покое!
А еще желаю творческих успехов, заме�
чательного настроения, лада в семье и
Большой Любви! ЖЕЛАЮ МНОГО СВЕТ�
ЛЫХ И РАДОСТНЫХ ДНЕЙ В ЖИЗНИ!

– И от меня тоже пожелания. Прежде все�
го, всем желаю от души крепкого здоровья
и мира на нашей земле! Молодежи и детям
хочется пожелать огромных успехов, твор�
ческого подъема и вдохновения и сказать:
«Дерзайте и у вас все получится!»

Это и есть самый яркий пример самоот�
верженного служения народу, служения куль�
туре нашего государства и нашего города�
. ТАТЬЯНА ЖДЁТ ДРУЗЕЙ!

Ваш верный друг
Калеяза КАТЕЧИЧИ.
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ÂÅÍÅÖÈß
Íàçâàíèå çâó÷èò, êàê æåì÷óã
Ðàññûïàÿñü:³
Âå - íå - öèÿ, Âå - íå - öèÿ
Íå óñòàþ ÿ ïîâòîðÿòü,
×òîáû ïîâåðèòü â ÷óäî - ãîðîä,
Êîòîðûé ðàñêðûâàåòñÿ
Â ÷àðóþùèõ êðàñîòàõ.
È õî÷åòñÿ, õîòÿ á íà ìèã
Îñòàíîâèòüñÿ,
Çàïå÷àòëåòü âñþ ïðåëåñòü ýòîãî
Òâîðåíüÿ,
Ãîíäîëà íàøà ïëûâåò ïî ãëàâíîìó
Êàíàëó,
Âñå äàëüøå, äàëüøå, äàëüøå,
È ÷óäî-ãîðîä ïðåïîäíîñèò
Íîâûå ïîäàðêè,
Êîòîðûå, êàê ïÿòèáàëüíàÿ âîëíà,
Â âîñòîðã ïðèâîäÿò ñ íîâîé ñèëîé.
È âîò îíî - òî ÷óäî!
×óäî - ïëîùàäü Ñâÿòîãî Ìàðêà!
Äà, ýòî âîñòîðã, ýòî èçóìëåíüå,
Ýòî íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìîå
ïîòðÿñåíèå. Âåíåöèÿ, Âå - íå - öèÿ,
Âå - íå - öèÿ, È òàê äî
áåñêîíå÷íîñòè!

Ëþäìèëà  Ëàéêîâà Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Íàøîìó êîëåç³ ³ òîâàðèøó

âèïîâíþºòüñÿ, ³ ÿêîñü íå
â³ðèòüñÿ, ö³ëèõ 65 ðîê³â.
Ãàðíèé þâ³ëåé äëÿ òàêî¿
ìîëîäî¿ äóøåþ ³ ò³ëîì ëþ-
äèíè.

Âàñèëü ²âàíîâè÷
ÁÎÐÀ,

çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè, äåïó-
òàò Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè áàãàòüîõ ñêëè-
êàíü, áàãàòîð³÷íèé äèðåêòîð ÇÎØ ¹ 6
â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåé.

Ìè, éîãî äðóç³ ³ êîëåãè, ùèðî áàæàºìî þâ-
³ëÿðó íàñàìïåðåä ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ äëÿ ïî-
äàëüøèõ çäîáóòê³â íà ïåäàãîã³÷í³é íèâ³, ðî-
äèííîãî ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ òà Áîæî¿ áëà-
ãîäàò³.

 Ç þâ³ëåºì, äîðîãèé Âàñèëþ!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ñó÷àñíó, ä³ëîâó, êðàñèâó, æèòòºðàä³ñíó, ùåä-

ðó, øàíîâàíó æ³íêó
Êëàðó  ²âàí³âíó  ÊÀÁÀØÒÓÐ

â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ, ÿêèé óîñîáëþº æ³íî÷ó ìóäð³ñòü,
ïîñò³éí³ñòü, â³ääàí³ñòü Õðèñòîâ³é öåðêâ³. Òè
äëÿ íàñ  – äæåðåëî òåïëà, ëàñêè ³ äîáðà. Ìè
áàæàºìî Òîá³ ðîê³â ³ äí³â áåç ë³êó, ùîá ùàñ-
òÿì ïîâíèëàñü æèòòºâà êîæíà
ìèòü, íà ðàä³ñòü íàì óñ³ì, õòî ëþ-
áèòü Òåáå îäâ³êó. Õàé áóäóòü ç
Òîáîþ çäîðîâ’ÿ ³ ñèëà, õàé æè-
âåòüñÿ Òîá³ ùàñëèâî ùå äîâãî-
äîâãî ï³ä Ãîñïîäí³ì áëàãîñëî-
âåííÿì.

Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Òåáå – ÷îëîâ³ê,
ñèí Êîðíåë³é, áðàò Éîñèï ç ñ³ì’ºþ, äâî-

þð³äí³ ñåñòðè Ð³ÿ ³ Ñ³ëüâ³ÿ ç ñ³ì’ÿìè…

Ïðî ñïîñòåðåæíó êîì³ñ³þ ïðè ðàéîíí³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿

Видавник: Мукачівська районна державна адміністрація;
Номер документа: 220;
Тип документа: розпорядження;
Дата прийняття: 12 червня 2017 року.

Відповідно до статті 6, пункту 14 статті 25, пункту 9 статті 39 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету
Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429  „ Про  затвердження
положень про спостережні комісії та піклувальні  ради при спеціаль#
них виховних установах”:

 1. Утворити спостережну комісію при районній державній адміні#
страції із строком повноважень на три роки у складі, згідно з додат#
ком.

2. Спостережній комісії у своїй роботі керуватися Положенням про
спостережні комісії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 1 квітня 2004 року № 429.

3.  Відділу організаційної та інформаційної роботи апарату рай#
держадміністрації    забезпечити    опублікування   цього розпоряд#
ження на офіційній веб#сторінці районної державної адміністрації
протягом одного тижня  після  його прийняття.

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на зас#
тупника голови державної адміністрації Богіва О.Я.

С. ГАЙДАЙ, голова державної адміністрації

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ
Ç ÎÄÐÓÆÅÍÍßÌ!

Ùîéíî ïîºäíàëè ñâî¿ äîë³ ãàðí³, ìèë³, çàêîõàí³  ïî â³íöÿ Òåòÿ-
íà ³ Þð³é ÔÅÍ×ÀÊÈ. Ùèðî â³òàºìî ìîëîäó ïàðó! Õàé
âàøà ñï³ëüíà æèòòºâà äîð³æêà ñòåëèòüñÿ ãàðíèì âèøèòèì ðóø-
íèêîì íà ÿêèé âè ñòàëè, à âàøîìó êîõàííþ íå áóäå ê³íöÿ, ÿê íå
ìàþòü çîëîò³ îáðó÷êè, ùî îäÿãëè îäèí îäíîìó. Ùàñòÿ âàì, äîâ-
ãîë³òòÿ, â³ðíîãî, íåçðàäëèâîãî êîõàííÿ. Æèâ³òü ó çëàãîä³, ìèð³,
ëþáîâ³, ïðîäîâæóéòå ³ çâåëè÷óéòå ñâ³é ð³ä íà çåìë³ ó ñèíàõ ³ äîíü-
êàõ. ²ä³òü ùàñëèâî ó íîâå æèòòÿ, ùîá íåãàðàçäè ³ íåâäà÷³ âàñ ìèíà-
ëè,  àáè ãàðÿ÷³ é ùèð³ ïî÷óòòÿ í³êîëè ó âàøèõ äóøàõ íå çãàñàëè.
Ùàñòÿ âàì áàæàºì,  ìèë³ ìîëîäÿòà,  ³ êîõàííÿ – ö³ëèé îêåàí, ùîá
äîáðà íàæèëè âè áàãàòî òà ïî ä³òÿõ âèêîíàëè ïëàí,
ùîá ñâîº ãí³çäå÷êî ìàëè ³ ëþáèëèñü, íà÷å ãîëó-
áè. Áàæàºìî çäîðîâ'ÿ ì³öíîãî ³ ìèðó â ðîäèí³,
ùîá ùàñòÿ â³äâ³äóâàëî âàñ ïðè êîæí³é ãîäèí³.
Õàé ñì³õîì ³ âåñåë³ñòþ ïîâíèòüñÿ õàòà, õàé
áóäå ðîäèíà çäîðîâà é áàãàòà. Ìè ïîñè-
ëàºìî ö³ âäÿ÷í³ ñëîâà, à Ãîñïîäü õàé äàðóº
âàì  ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ ÂÊÏ "Ìóêà÷³âñüêèé
ì³ñüêêîîïòîðã" ³ ð³äíîãî  êàôå "Êîîïåðàòîð"

Виконавчий комітет Мукачівської
міської ради  оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантної  посади:
&  головного спеціаліста уп&

равління освіти, молоді та спорту.
Вимоги до посад: громадянство Ук#

раїни, вільне володіння українською
мовою, повна вища освіта відповідно#
го професійного спрямування за ос#
вітньо#кваліфікаційним рівнем спец#
іаліста або магістра, стаж роботи за
фахом в органах місцевого самовря#
дування або державній службі на по#
саді провідного спеціаліста не мен#
ше 1#го року, або стаж роботи за фа#
хом в інших сферах не менше 3#х
років.

Для участі в конкурсі необхідно
подати такі документи:

# заяву про участь у конкурсі ;
# особову картку форми П#2 ДС, ав#

тобіографію;
# копії документів: про освіту з до#

датками, підвищення кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присуд#
ження наукового ступеня;

# копію документа, який посвідчує
особу (паспорт);

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

& копію військового квитка (для
військовослужбовців або військво&
зобов’язаних)

# електронну декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самовряду#
вання, за минулий рік (згідно Закону
України “Про запобігання корупції”), за
встановленою формою, що визна#
чається Національним агентством з
питань запобігання корупції (далі –
НАЗК) шляхом її заповнення на офіц#
ійному веб#сайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздру#
ковану з офіційного веб#сайту у папе#
ровому вигляді. Е#декларація запов#
нюється власноруч за допомогою
власного електронного цифрового
підпису (ЕЦП).

& довідку про допуск до держав&
ної таємниці (у разі його наявності).

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

інформацію  стосовно  своєї осві#
ти,  досвіду роботи, професійного
рівня і репутації (характеристики,
рекомендації, наукові публікації
тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі приймаються
протягом 30 календарних днів з дня опублікування в газеті

“Мукачево” від 15.06.2017 р.  за адресою:  м.Мукачево
пл. Духновича, 2,  каб.№ 43, тел. 2&14&17.

# Сільвая Івана;
# Лебедєва Сергія;
# Василя Русина;
# Свалявська;
# Космонавтів;
# Кооперативна;
# Першотравнева Набережна
# Гуртова Олексія;
# Свалявська;
# Росвигівська;
# Томаша Масарика;
# Митрополита Володимира;
# Данила Галицького;
# Ужгородська;
# Садова;
#  Немировича#Данченка Володимира;
# Осипенка Олександра;
# Береша Андрія;
# Грушевського Михайла;
# Чехова Антона;
# Панаса Мирного;
#  Морозова Миколи академіка;
# вул.Університетська;
# перехрестя вул. Парканія Івана#вул.Бе#

ляєва Павла космонавта;
# перехрестя вул.Росвигівська#вул.Митро#

полита Володимира;
# перехрестя вул.Росвигівська#бульвар

Гойди Юрія;

Â Ìóêà÷åâ³ âæå â³äðåìîíòîâàíî
23 âóëèö³. Çàïëàíîâàíî ùå 31

Майже два мільйони гривень вже використано на поточний
ремонт перехресть та вулиць міста. Завдяки фінансуванню

в місті оновлено покриття на 23 вулицях та трьох перехрестях.
Зокрема відремонтовано вулиці:

Заплановані роботи до кінця року
Поточний ремонт вулиць:
# Небесної Сотні;
#  Севастопольська;
#  Пуччіні Джакомо;
#  Спартака;
# Іоана Павла ІІ;
# Некрасова Миколи;
# Коструба Георгія;
# Лаборця;
# Чубинського Павла;
#  Коцки Андрія;
# Гавелки Йосипа;
# Драгули Миколи;
#  Боршоша#Кум’ятського Юлія;
#  Цібере Василя;
# Хмельницького Богдана;
#  Маміна Сибіряка Дмитра;
#  Набережна#бічна;
#  Гашека Ярослава;
# Лобачевського Миколи;
#  Вауленчука Григорія;
# Павловича Олександра;
# Шишковича В’ячеслава;
#  Ставровського#Попрадова Юлія;
#  Гуртова Олексія (Жовтнева);
#  Герцена Олександра
До кінця року також завершать капремонт

та реконструкцію вулиць: Зелена, Римсько#
го#Корсакова, Стара, Поневача, Загоскіна,
Підгордська.



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

з  18.06.2017 р.  по  26.06.2017 р.
1. Турис Василь Євгенович  –1946  р.н.
2. Балаж Варвара Матвіївна  –1950   р.н.
3. Іршков Олександр Васильович  –1946   р.н.
4. Сень Віктор Вікторович  –1983   р.н.
5. Совіна Ганна Василівна  –1932   р.н.
6. Туз Петро Авксентійович  –1938   р.н.
7.  Галущак Валентин Васильович  –1980   р.н.
8. Коваленко Марія Юріївна  –1936   р.н.
9. Чихоляс Світлана Семенівна  –1966   р.н.
10. Чехмар Людмила Федорівна  –1951   р.н.
11. Давидич Ганна Миколаївна  –1977   р.н.

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

 Зверт. по тел. 2A23A96
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 2A
кімн. квартира на 4Aму поA
версі чотириповерхового
цегляного будинку. ЗАГАЛЬA
НА ПЛОЩА – 61 КВ.М. в ЗЕA
ЛЕНІЙ ЗОНІ МІСТА БІЛЯ  ОБA
ЛРАДИ.Автономне опаленA
ня, металопластикові вікна,
лоджія, підвал. Можлива доA
будова мансарди. Ціна догоA
вірна.
Тел.:  050A6761171

  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 3Aкiм. квартира

без ремонта, на 2Aму поверсі
цегляного будинку по вул. БеA
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 приA
садибною ділянкою (загальна
площа 0,0572 га по вул. СтанісA
лавського. Звертатися
0507689031.
     Продається будинок по вул.

Набережній, двоповерховий
особняк 150 кв.м., камінна зала,
літня веранда, 2 ванни, 3 кімнаA
ти, сад, город 5 соток. Ціна 99
тис. ум.од. Тел.: 099 028 76 44.
 Продається під забудову зеA

мельна ділянка 10 сотин на вул.
Великогірній. Від зупинки автоA
буса до дачі 350 м . Є своя вода,
поруч електрика, газ,є дозвіл на
будівництво жилого будинку.
Деталі – по тел.  050A203A6778,
099A208A66A78
 Продається  під забудову ділян�

ка 10 сотин, приватизована по вул.
Ів. Франка, до дачі 3 50 метрів. Своя
вода, поруч еелктрика, газ, є дозвіл
на будівництво жилого будинку, на�
впроти ділянки удується спортивний
комплекс з басейнами. Тел. 050 203
67 78, 099 208 66�78
 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.
 ДПродаєтьс я земельна ділянка

17  сотин в с. Ключарки, вул. Духно�
вича�12. Тел. 066�8368158
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

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

ка 0,23 га з старим будинком;
приватизована, є світло, газ в
с.Ракошино. Т.: 095A577A40A12.
 продається земельна ділянA

ка під  будівництво та обслугоA
вування жилого будинку плоA
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
цегляного будинку, нового плануван�

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

  Êóïëþ

22 ÷åðâíÿ 2017 ð.
24 (1177)24 (1177)24 (1177)24 (1177)24 (1177)

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

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

 Продаються будматеріаA
ли  і побутові речі:  Продаєть�
ся шіфер 115х175 см (30 шт.);
Прес для давки винограда;
бляха цинкова 1х2 м, 0,8 мм;
труби водогазрві різної довжи�
ни діаметром: 60 мм х9мх3 мм �
5 шт.; 50 ммх9 мх3мм � 5 шт, 40
ммх4 мх3 мм � 3 шт.; Цемент
марки 500 � 2 тонни; пилома�
теріали, обрізна дошка різної
довжини і ширини; пісок сірий 4
куб.м.; "коцка" � 1 куб. м.; бало�
на газовий великий � 2 шт; те�
левізор "Фотон" кольоровий
діагональ 60 см; Плита 2�х кам�
форна газова в хорошому
стані; бочка для вина дубова �
150 л, б/к; опалювальний ко�
тел для нагріву води на твердо�
му паливі К.Ч.М � 2 (вугілля, дро�
ва). Ціна договірна.

Тел.:  066A822A74A07.
 ПРОДАЄТЬСЯ холодильA

н и к A м о р о з и л к а
“SAMSUNG”? дерев’яний
кухонний уголок 1,5х1,5 м.
Спальне розкладне крісло.
Тел. 050 203 67 78, 099 208
66 78.

“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», меA
талевий, 2 музичні колонки,
два побутових газових балоA
ни.швейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магнітоA
фон фірмовий, самовар елекA
трични.  Зверт. 0669513492,
0997293571

     Куплю акордеон. ЗвертаA
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     �Продається  холодиль�
ник�морозилка "Самсунг",
деревяний кухонний кутик
1,5 Х 1,5 м. і спальне розк�
ладне крісло. Зверт. 050�203�
6778,099�208�66�78

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3A54A96

ня, загальна площа 39 кв.м., є ав�
тономне отоплення, металопласти�
кові 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 робоA
чому стані.

Тел.  050A372A50A88.
     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: 095A7559898.

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

     Продається б/к
пральна машина ARDO
(з боковим завантаженA
ням – 6 кг.). Ціна – 2700
грн. Т.: 050 550 62 45.

ПРОДАЄТЬСЯ
будівельний контейA
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 козлятамиA

перворічками.
Тел. 099 217 54 26

(Дмитро)

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
      Втрачений  Атестат про середню  освіту № 038966, виданий

у 1990 р Сільвії Аладарівні Йонаш вечірньою середньою шко�
лою у м. Мукачево, вважати недійсним.

      Втрачений  Сертифікат про право власності  на земельну
частку (пай) члена колективного  С/Г  підприємства  на  ім’я  То�
роні  Марії Василівні, виданого Мукачівською РДА  вважати не�
дійсним.

      Втрачений  Атестат про закінчення  вечірньої середньої
школи в Мукачеві № 236368, серія – Р, виданий  на  ім’я  Лісогор
Василь Васильович  20. 04. 1989 р, вважати недійсним.

ПРОГРАМИСТЫ НА РОБОТУ
Требуемые знания и умения на разработку: опыт

роботы с JS, HTML+CSS  по серверной части –
язык и БД на выбор разработчика, можно

PHP+Mongo. Зарплата 10000грн. +380664897683
payboxultra@gmail.com

 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) 55A00A127, (050) 135A73A73

ÏÎËÜÙÀ
 Будевельники  Зварювальники   Працівники

на меблеві фабрики  Швачки  Кухарі

ÏÎËÜÙÀ
 Монтажники металоконструкцій на завод

РОБОТА
Потрібні на роботу кондитери для роботи в ноA

вому кондитерському цеху.  Гарантуємо гідні умоA
ви праці та високу заробітну плату.

Тел. : 050 676 50 08

ОС ББ ШУКАЄ
БУДІВЕЛЬНИКІВ
по ремонту  дахів
багатоповерхоA
вих будинків, які
мають ліцензію на
виконання таких
робіт.

Звертатися:
 0955640999.

 Продається набір меблів
для кухні «Парма» у хорошому
стані по договірній ціні.  Зверт.
050�23�63�584.

     Продається  холодильник�
морозилка «Самсунг», деревя�
ний кухонний кутик 1,5 Х 1,5 м. і
спальне розкладне крісло.
Зверт. 050�203�6778,099�208�
66�78
     Продається  б/к етерніт для

покрівлі дахів — 150 кв.м. Зверт
0954229962.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
Таксистами водії з власними

автівками. Зверт 099A6648085.
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ПРИЄДНУЙСЯ ДО КОМАНДИ!
Подати анкету http://80.91.161.100

Дізнатися більше http://patrol.police.gov.ua/jobs

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО:
�заробітна плата від 8 000 грн.,
�щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів,
�безоплатне обслуговування поліцейського та членів

його сім’ї у закладах охорони здоров’я МВС,
�компенсація 75% вартості санаторно�курортного

лікування та відпочинку для поліцейського та 50% для
членів його сім’ї,

�гарантована матеріальна допомога у разі ушкоджен�
ня здоров’я під час несення служби,

�можливість отримання вищої освіти у вищих на�
вчальних закладах системи МВС за державним замов�
ленням.

ОБОВ’ЯЗКИ ІНСПЕКТОРА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
�патрулювання визначеної території для забезпечен�

ня публічної безпеки і порядку,
�швидке та ефективне реагування на правопорушен�

ня,
�виїзд на виклики громадян по лінії 102,
�забезпечення безпеки дорожнього руху,
�надання невідкладної допомоги громадянам,
�здійснення заходів, спрямованих на розкриття зло�

чинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
�громадянство України,
�вік від 20 до 35 років,
�повна загальна середня або вища освіта,
�наявність посвідчення водія категорії В,
�готовність до служби в будь�якому місті України у

зв’язку зі службовою необхідністю.

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ ТА НАВИЧКИ:
�висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в дер�

жаві,
�прагнення допомагати людям,
�вільне володіння українською мовою,
�здатність швидко приймати рішення та діяти в ек�

стремальних ситуаціях,
�дисциплінованість, організованість, відпові�

дальність,
�комунікабельність, ввічливість, стриманість,
�вміння аргументовано висловлювати свою думку.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
(детальна інформація та зразки документів будуть

надіслані в електронному листі після заповнення елек�
тронної заяви на участь у конкурсі)

�заява про участь у конкурсі,
�паспорт,
�особова картка визначеного зразка,
�автобіографія,
�3 фотокартки 9х12 см (анфас),
�декларація за попередній рік, визначена ЗУ «Про

запобігання корупції»
�копія трудової книжки (за наявності),
�копії документів про освіту,
�копії військового квитка чи посвідчення особи

військовослужбовця (для військовозобов’язаних або
військовослужбовців),

�медична довідка про стан здоров’я (надається після
проходження ВЛК).

Òðèâàº íàá³ð äî ïàòðóëüíî¿
ïîë³ö³¿ ó ì³ñòàõ Óæãîðîä³

òà Ìóêà÷åâ³!

ПАМ’ЯТАЄМО!
Легко згадати яким ти був, та

неможливо  повірити, що вже
ніколи не будеш з нами.

ВОЛОДИМИР

ЮРІЙОВИЧ СТРІЛЕЦЬ
Минає рік з дня передчасної

смерті  чудової людини, висоF
копрофесійного керівника,
люблячого чоловіка, дідуся,

надійного товариша.
Світла пам’ять про Володимира Юрійовича наF

завжди залишиться  у наших серцях. Хто пам’яF
тає його, хай разом з нами пом’яне.

Люблячі тебе дружина, онучка, трудовий
колектив, численні друзі.

Ìóêà÷³âñüêèé ÖÍÀÏ íàäàº 191 àäì³íïîñëóã

ХРІН
КОНКУРЕНЦІЇ
НЕ БОЇТЬСЯ

За один сезон ґазда
заробляє на цій культурі

до 20 тисяч гривень
Шість сотих землі. Що зазвичай
вирощують селяни? Традиційну
городину. А найчастіше – картопF
лю. Натомість Петро Гулько всю
площу засадив хроном.

Темнозелене лапате листя виблис�
кує на сонці. Стоїмо на межі поля і не
приховуємо подиву: навіщо стільки
хрону? Невже ґазда збирається про�
давати? Хіба не вигідніше садити кар�
топлю?

“Я вже звик до такої реакції гостей,
– каже Петро. – Дехто навіть нама�
гався брати на кпини. Мовляв, дивак,
та й годі. А тепер он біжать наввипе�
редки: Петре � порадь чи проконсуль�
туй”...

Він переїхав у село з міста. Коли?
П’ять років тому. Хотів підремонтува�
ти стареньку батьківську хату й вигі�
дно продати. Але так і залишився –
назавжди. “Картоплю я вирощував
лише один сезон, – пояснює. – Вро�
дило стільки, що не зміг продати –
зігнила. Зрозумів: для успішного
бізнесу треба шукати іншу культуру.
Зацікавився хроном і не прогадав.
Уявляєте, ось із цього поля за один
сезон я заробляю до 20 тисяч гри�
вень”.

На кожному квадратному метрі
ґазда висаджує V�6 кущів, не більше.
А збирає – майже два кілограми то�
варних коренів. Де продає свій вро�
жай? Переважно в столиці: там за
один кілограм можна вторгувати
навіть тридцять гривень.

“Спершу я не вірив, що хрін дуже
вигідна культура, – пояснює. – Відтак
для експери менту висадив лише на
невеличкій площі – одна сота гекта�
ра. Думав, якщо не зможу збу ти, роз�
дам сусідам і знайомим. Але мій хрін,
а це майже 200 кілограмів, розкупи�
ли за три дні. Тобто на тій сотці я за�
робив майже 4 тися-чі гривень. Ось
відтоді й вирощую � масово. Ця куль�
тура невибаглива й не вимагає вели-�
ких затрат праці. Перекопав грунт,
підживив і висадив корінці. А потім
бодай один раз просапав. От і все.
Коли листя хрону розростеться, вже
ніяке зілля не зможе конкурувати з
цією рослиною”.

Петро Гулько зізнається, що площу
для хрінової плантації він збільшив аж
у шість разів. Думаєте, у нього стало
менше вільного часу? Ні. Найбільше
клопотів � навесні та восени.

“А протягом літа спокійно ремон�
тую хату, – розповідає, – будую хлів.
Хочу придбати живність. За які гроші?
За вторговані на хроні. Не повірите,
але за три останні сезони я заробив
майже сімдесят тисяч гривень. Це
дуже вигід-на культура. Просто тре�
ба думати й рахувати. Наразі ринок
пропозицій невеликий. Відтак хрін
купують охоче й досить дорого”.

“Чи не боїтеся конкуренції? – запи�
тую. – Прочитають, дізнаються про
вашу арифмети-ку й почнуть засад�
жувати плантації хроном”...

“Нехай, – усміхається. – А я тим
часом знайду щось інше. Вже вивчаю
ринок і придивляюсь. Аякже, дрімати
не можна – обженуть. Переконаний:
перспективних варіантів є багато.
Відкрив для себе хрін, відкрию і щось
інше. Люблю експериментувати – так
цікавіше жити. Та й результат кра�
щий".

"А до міста не тягне?" – цікавлюся.
"Ні, – заперечливо хитає головою, –
я вже прижився у селі. Вкорінився, як
хрін. Тут і спокійніше, і повітря чисті�
ше, і гроші маю. Наразі мені виста�
чає".

Володимир ІСАЄВ

41. Надання містобудівних умов і обмежень на забудову земельної ділянки;
( будівництво, реконструкція, завершення будівництва)
42. Надання паспорту відкритого майданчику (тераси) біля стаціонарного

закладу ресторанного господарства на власній земельній ділянці в м.Мукаче�
во;

43. Надання паспорту відкритого майданчику (тераси) біля стаціонарного
закладу ресторанного господарства на землях комунальної власності м.Мука�
чево;

44. Продовження дії паспорту відкритого майданчику (тераси) біля стаціо�
нарного закладу ресторанного господарства в м.Мукачево;

45. Укладання договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно�
транспортної та соціальної інфраструктури м. Мукачево;

46. Видача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї повторно (у разі втрати
або пошкодження);

47. Надання статусу багатодітної сім’ї та видача посвідчення дитини з ба�
гатодітної сім’ї;

48. Продовження терміну дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;
49. Надання матеріальної допомоги на придбання гігієнічних підгузок
50. Ндання матеріальної допомоги на дороговартісне лікування;
51. Надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних

життєвих обставинах;
52. Надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та

на момент смерті не працювала і не була зареєстрована у центрі зайнятості,
як безробітна;

53. Надання грошової допомоги літнім людям з нагоди ювілею 85,90,95,100
років;

54. Щодо продовження статусу багатодітна сім”я та видати посвідчення
дитині (навчання або народження);

55. Надання матеріальної допомоги на оплату транспортних послуг служби
таксі особам з інвалідністю, які через специфіку захворювань і фізичного
стану здоров’я не можуть користуватись не облаштованим для їхніх потреб
громадським транспортом (особи, які пересуваються на візочках та незрячі);

56. Взяття громадян на квартирний або кооперативний облік за місцем
проживання, включення в загальний, першочерговий та позачерговий спис�
ки черговості;

57. Видача довідки про перебування або не перебування на квартирному
або кооперативному обліку потребуючи покращення житлових умов за місцем
проживання;

58. Видача ордерів на службову житлову площу;
59. Внесення змін до облікових справ для отримання адміністративної по�

слуги по внесенню змін в квартирно�облікову справу;
60. Внесення змін до облікових справ для об’єднання облікових справ;
61. Внесення змін до облікових справ для надання адміністративної послу�

ги для включення в пільгові списки;
62. Внесення змін до облікових справ для надання адміністративної послу�

ги по розділу облікової справи при розірванні шлюбу;
63. Внесення змін до облікових справ для отримання адміністративної по�

слуги по виключенню членів родини з облікових справ;
64. Внесення змін до облікових справ для переоформлення облікової спра�

ви на іншого члена родини;
65. Внесення змін до облікових справ для надання адміністративної послу�

ги по зміні прізвища в обліковій справі;
66. Внесення змін до облікових справ для надання адміністративної послу�

ги по перезатвердженню списків черговості громадян, які перебувають на
квартирному обліку за місцем роботи;

67. Для отримання ордеру на проведення земляних робіт;
68. Для отримання листка�погодження на отримання дозволу на виконання

земляних робіт;
69. Зняття статусу службового житла з жилого приміщення та виключення

його з складу службових житлових приміщень;
70. Надання дозволу на укладення договору житлового найму на квартири;
71. Надання жилому приміщенню статусу службового житла та включення

жилого приміщення до складу службових житлових приміщень;
72. Надання житлової площі та видача ордера на квартиру;
73. Обмін жилими приміщеннями в будинках державного і громадського

жилого фонду і фонду ЖБК;
74. Укладення договору житлового найму за рішенням суду;
75. Для отримання ордеру на видалення зелених насаджень;
76. Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню;
77. Погодження паспортів вивісок у місті Мукачево;
78. Дозвіл на вчинення правочинів щодо рухомого і нерухомого майна, пра�

во користування ким або право власності на яке мають діти;
79. Розв’язання спору, що виник між батьками щодо способу участі у вихо�

ванні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї;
80. Реєстрація народження підкинутої чи знайденої дитини, а також дитини

, реєстрацію якої з різних причин не мають можливості зробити батьки дити�
ни, за наявності довідки про народження дитини;

81. Розв’язання спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища,
імені, по�батькові дитини;

82. Надання дитині статусу дитини�сироти або дитини, позбавленої бать�
ківського піклування;

83. Роз’яснення спору, що виник між батьками щодо визначення місця про�
живання дитини;

84. Встановлення режиму роботи автозаправочних станцій;
85. Встановлення режиму роботи виробничих підприємств;
86. Встановлення режиму роботи для суб’єктів господарської діяльності,

які здійснюють діяльність в торгово�сервісних комплексах та на ринках;
87. Встановлення режиму роботи закладів побутового обслуговування на�

селення;
88. Встановлення режиму роботи закладів ресторанного господарства;
89. Встановлення режиму роботи закладів роздрібної торгівлі;
90. Встановлення режиму роботи медичних закладів;

Закінчення в наступному номері

ТОВ “Мукачівський міськкоопторг”
прийме на роботу дистриб’юторів і торгових представників.

Вимоги: вік 30�45 років,  комунікабельність.
Оплата праці  договірна. Звертатись по телефону  0504321004.,

або в офіс за адресою: м.Мукачево, вул.Купальна, 2.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
      Втрачений Державний Акт на право

приватної власності  на землю сер. ІІІ–ЗК
№ 003014, виданий Лавківською Сільрадою
18 жовтня 1993 року на ім’я Когутич Ганна
Трофимівна, вважати недійсним.

Р О Б О Т А

Ïðîäîâæåííÿ. ïî÷àòîê â ïîïåðåäíüîìó íîìåð³ ãàçå-
òè çà 15 ÷åðâíÿ 2017 ð.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

24 (1174)24 (1174)24 (1174)24 (1174)24 (1174)
1010101010 22 ÷åðâíÿ 2017 ð.
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Íå ñåðöå, à ñëîâî íåñå íåíàâèñòü. (Øóìåðñüêà ïîãîâ³ðêà)Íå ñåðöå, à ñëîâî íåñå íåíàâèñòü. (Øóìåðñüêà ïîãîâ³ðêà)Íå ñåðöå, à ñëîâî íåñå íåíàâèñòü. (Øóìåðñüêà ïîãîâ³ðêà)Íå ñåðöå, à ñëîâî íåñå íåíàâèñòü. (Øóìåðñüêà ïîãîâ³ðêà)Íå ñåðöå, à ñëîâî íåñå íåíàâèñòü. (Øóìåðñüêà ïîãîâ³ðêà)

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". 10.10,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Êàòÿ" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4.30 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 1.15,
5.15 "Ïîäðîáèö³". 23.30 Ò/ñ
"Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø"
(16+). 2.00 Õ/ô "Ëþáî÷êà".
3.10 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.50
"Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 20.20, 4.50 Ãðîìàäÿíñü-
êà îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 9.40 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
10.35 Õ/ô "Òþðÿãà" (16+).
12.35, 13.20 Õ/ô "Àëàí Êâîòåð-
ìåéí. Ó ïîøóêàõ Çîëîòîãî
ì³ñòà". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.55, 16.10 Õ/ô "Ñàõà-
ðà". 17.45, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.20 Õ/ô "Í³íäçÿ-óáèâ-
öÿ" (18+). 0.20 Õ/ô "Í³íäçÿ: Ò³íü
ñëüîçè" (18+). 1.50 Ñòîï-10.
4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³".
10.20 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-7".
12.55 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-2 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 13.50 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 14". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30,
23.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 20.30, 22.45 "Âàã³ò-
íà ó 16"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (16+). 7.00, 8.00,
9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 4.15
Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 9.15, 5.00 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
14.45, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó" 3, 4 ñ..
23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+). 2.00
Õ/ô "Õàëê" (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. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40 Ò/ñ
" Á à ô ô ³ - â è í è ù ó â à ÷ ê à
âàìï³ð³â" (16+). 12.20, 18.50
Êàçêè Ó Ê³íî. 12.45, 19.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.45
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.25 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.30, 4.05
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00 Êðà¿íà
Ó. 20.55 Ðÿò³âíèêè. 23.00 Íàé-
ã³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ
"ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
âáèâñòâî" (18+). 0.55 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³.
1.35 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.25 Êàçêè
Ó

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

20.45 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë

3.00 Çîíà íî÷³. 4.40, 18.00
Àáçàö. 5.30 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà
â ÷îáîòÿõ". 7.00 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè" (16+). 19.00 Ñó-
ïåðìîäåëü ïî-óêðà¿íñüêè.
21.20 Õ/ô "Âàñàá³". 23.10 Õ/ô
"Ñ³í³ñòåð 2" (18+). 1.10 Õ/ô
"Ëåìîí³ Ñí³êåò: 33 íåùàñòÿ"
(16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 28 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.05, 8.05 ÀãðîÅðà. 6.10 Êîí-
öåðò "Óêðà¿íöÿì - óêðà¿íñü-
êå". 7.05, 8.10, 23.00 Íà ñëó-
õó. 7.35, 23.35 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 8.40 Ïàñïîðò.Ua. 8.45
Ñâ³ò îí ëàéí. 9.00 Ä/ô "Óê-
ðà¿íñüêà Ãåëüñ³íñüêà ñï³ëêà-
âåêòîð âèçíà÷åíî". 10.05 Ä/
ô "Ëþáîìèð. Áóòè ëþäèíîþ".
13.30 Ôîëüê-music.  14.35
Ñâ³òëî. 15.50 Ñâÿòêîâèé
êîíöåðò ÁÅÇÂ²Ç. 16.50 Ä/ô
"Ãîëîä äî ïðàâäè". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Ä/ñ "Äèê³  òâàðèíè".  19.55
Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20 Ä/ñ
"Ïîðÿòóíîê ôåðìè". 21.00
Íîâèíè. 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Îïîâ³äàí-
íÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ". 22.40 Ìåãà-
ëîò. 22.55, 5.50 Â³÷íå. 0.15
Êîíöåðò "Ëèøå ó íàñ, íà Óê-
ðà¿í³". 2.10 Ò/ñ "Òàêñ³". 3.30 Ä/
ô "Âàñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí
ñóòîê". 4.25 Ò/ñ "Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.00 Õ/ô "Êèðèëî ³ ìåôîä³é".
7.35, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 8.20
Ìåëîäðàìà "²íøà æ³íêà".
12.20 Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ".
13.35, 14.55, 20.15 Êîìåä³ÿ
"Ñâàòè - 5". 16.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà". 21.20 Êîìåä³ÿ "Ñëóæáî-
âèé Ðîìàí. Íàø³ ÷àñè". 23.10,
2.00 Áîéîâèê "Ðîí³í". 1.35
"Áàéêè ì³òÿÿ"

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". 10.10,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Êàòÿ" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.30 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî".  20.00,
1.20, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 23.30
Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìî-
æåø" (16+). 2.05 Õ/ô "Âåñü
ñâ³ò â î÷àõ òâî¿õ".  3.10
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.45 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 9.45 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.35 Õ/ô "Àëàí Êâîòåð-
ìåéí. Ó ïîøóêàõ Çîëîòîãî
ì³ñòà". 12.30, 13.20 Õ/ô "Ñà-
õàðà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.10 Ì/ô "Í³ê÷åìíèé ß".
16.55 Ì/ô "Í³ê÷åìíèé ß-2".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 21.05 Õ/ô
"Øèðîêî êðîêóþ÷è" (16+).
22.35 Õ/ô "Øèðîêî êðîêóþ÷è-
3. Ïðàâîñóääÿ îäèíàêà"
(16+). 0.25 Õ/ô "Í³íäçÿ-óáèâ-
öÿ" (18+). 1.55 Ñòîï-10. 4.15
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.20 Ôàê-
òè. 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.40
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-7". 11.55
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-2 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 13.45 "Áèòâà åê-

"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40 Ò/ñ
" Á à ô ô ³ - â è í è ù ó â à ÷ ê à
âàìï³ð³â" (16+). 12.20, 18.50
Êàçêè Ó Ê³íî. 12.45, 19.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.45 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.25 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.30,
4.05 Â³òàëüêà. 17.50, 22.00
Êðà¿íà Ó. 20.55 Ðÿò³âíèêè.
23.00 Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè.
0.00 Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêà-
ðàííÿ çà âáèâñòâî" (18+).
0.55 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 1.15
Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.25 Êàçêè Ó

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - ïðîãðàìà "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè.  9:05 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30
- 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

3.50 Çîíà íî÷³. 5.00, 18.00
Àáçàö. 6.00 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.20 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.20 Õ/ô
"Ìàñêà Çîððî". 10.00 Õ/ô "Ëå-
ãåíäà Çîððî". 12.45 Õ/ô "Ñà-
ìîòí³é ðåéíäæåð" (16+).
15.45 Õ/ô "Øàíõàéñüê³ ëè-
öàð³". 19.00 Ðåâ³çîð. 22.10
Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ³çîðó. 0.50
Õ/ô "Ñ³í³ñòåð" (18+). 3.00
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 27 ×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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua.  8 .45 Ñâ³ò  îí
ëàéí. 9.00, 3.30 Ä/ô "Êð³çü
÷àñ ³ ñëîâî. ²âàí Äðà÷". 9.55
Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àíòè-
òåðîð" .  10.45 Ä/ñ  "Ìàðê
Òâåí". 11.50 Ä/ñ "Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê". 12.25, 20.20
Ä/ñ "Ïîðÿòóíîê ôåðìè".
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.40 Óðÿä íà çâ'ÿç-
êó ç ãðîìàäÿíàìè. 14.10 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 15.35 Ôîëüê-
music .  16.35 Ìèñòåöüê ³
³ñòîð³ ¿ .  16.50 Ò/ñ "Ïëîùà
Áåðêë³" .  17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50, 22.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.00, 1.55 Íîâè-
íè. Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøèé
íà ñåë³. 19.55 Íàø³ ãðîø³.
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50
Ò/ñ "Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòî-
ë ³òòÿ" .  23.00,  0 .00,  1 .00
Ï³äñóìêè. 2.10 Ò/ñ "Òàêñ³".
4.25 Ò/ñ "Òðàâìà". 5.50 Â³÷íå

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 - 2". 10.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.20 Êî-
ìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ". 13.35,
14.55, 20.15, 21.15 Êîìåä³ÿ
"Ñâàòè - 5". 16.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà". 22.20 Ìåëîäðàìà "Ï³çíº
êàÿòòÿ". 23.20, 2.05 Äðàìà
"×îðíå ìîðå". 1.40 "Áàéêè
ì³òÿÿ".

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 26 ×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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.30
Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ñ .  8 .45
Ñâ³ò îí ëàéí. 9.00 Ò/ñ "Ïëî-
ùà Áåðêë ³ " .  9 .50  Ò /ñ  "Íà
ìåæ³ .  Ãðóïà "Àíòèòåðîð" .
10 .45  Ä /ñ  "Ìàðê  Òâåí" .
11.50 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïó-
ò ³ âíèê " .  12 .25 ,  20 .20  Ä /ñ
"Ïîðÿòóíîê ôåðìè". 13.00
Íîâèíè ( ³ç  ñóðäîïåðåêëà-
äîì).  13.40,  2.10 Áîðõåñ.
14.10 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 15.35
Õ/ô "Îñòàíí³é ïîäàðóíîê".
17 .50  Â ³ êíî  â  Àìåðèêó.
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòó-
ðà. 19.20 Ïåðøà øïàëüòà.
19.55 Âåðåñåíü. 21.30 Íî-
âèíè. Ñïîðò. 21.50 Â³éíà ³
ìèð .  22 .55 ,  5 .50  Â ³÷íå .
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
2.40 ×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò.
3.50 ×îëîâ³÷èé êëóá. 4.25 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 - 2". 10.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.20, 1.05
Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ" .
14.30, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15,
21.15 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè - 5".
22.20 Ìåëîäðàìà "Ï³çíº êà-
ÿòòÿ". 23.20, 2.10 Áîéîâèê
"Ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü - 3:
òèë"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.30
"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 Õ/ô
"Á³äíà Liz" (16+). 11.10, 12.25
Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà". 15.15
"Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.25
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Ò/ñ "Êàòÿ" (16+). 23.30
Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìî-
æåø" (16+). 1.20 Õ/ô "²íòåðä³-
â÷èíêà" (16+). 3.45 "Ãîòóºìî
ðàçîì"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05, 4.55 Äèâèòèñü óñ³ì!.
5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.10 Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àí-
òèçîìá³ .  11.05 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 11.50, 13.20 Õ/ô "Òþ-
ðÿãà" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.20, 16.10 Õ/ô
"13-é ðàéîí. Öåãëÿí³ ìàºòêè"
(16+). 16.25 Õ/ô "Ó ïàñòö³
÷àñó". 18.45, 21.00 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà. 21.20 Ò/ñ "Ïåñ" (16+).
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà. 0.25 Õ/
ô "Í³íäçÿ: Ò³íü ñëüîçè" (18+).
2.10 Ñòîï-10. 4.35 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.55, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
7.55 "Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 8.55
Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî äðóãà".
11.00 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-
7".  13.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 14".  18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 23.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 20.30, 22.45 "Õàòà íà
òàòà"

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, 2.10 Ñüîãîäí³.
9.15, 3.00 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50
Ò/ñ "ß áóäó æèòè". 14.45, 15.30
Ò/ñ "Äîëþ íå îáäóðèø". 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Äîðîãà â ïîðîæíå-
÷ó" 1, 2 ñ.. 23.30 Õ/ô "Õàëê"
(16+). 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
5.20 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. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/ñ

Ïðèì³ùåííÿ ç

ìèíóëîãî ðîêó êà-

ï³òàëüíî ðåìîí-

òóþòü. Áóä³âåëü-

íèêè âæå îáëàø-

òóâàëè øàòðîâèé

äàõ, çàì³íèëè ñè-

ñòåìè îïàëåííÿ,

âîäîïîñòà÷àííÿ

òà êàíàë³çàö³¿.

Äëÿ îá³ãð³âó çàêëàäó çâîäèòèìóòü êîòåëüíþ, ÿêà

ïðàöþâàòèìå íà òâåðäîìó ïàëèâ³. Òàêîæ ïåðåä-

áà÷àºòüñÿ ïðîâåñòè êàïðåìîíò âíóòð³øí³õ ïðè-

ì³ùåíü ïåðøîãî òà äðóãîãî ïîâåðõ³â, ï³äâàëó, óòåï-

ëåííÿ ôàñàäó. Îáëàøòóþòü àêòîâèé çàë, ôîòîëà-

áîðàòîð³þ, ðàä³îòåõí³÷íèé ãóðòîê, õîðåîãðàô³÷íèé

çàë.

Áóäå ïðîâåäåíî ³ áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿. Òåðèòî-

ð³þ âèìîñòÿòü òðîòóàðíîþ ïëèòêîþ. Ïðîâåäóòü é

îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ – âèñ³þòü ïàðêîâèé ãàçîí,

âèñàäÿòü äåðåâà òà êóù³. 

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÒÐÈÂÀª ÌÀÑØÒÀÁÍÈÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÁÓÄÈÍÊÓ ØÊÎËßÐÀ
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(26.06.2017 - 2.07.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

«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 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 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.. 17:05 - Ìóëüòñå-
ð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.45 Çîíà íî÷³. 3.50, 7.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³  äî÷êè" (16+).
4.50, 18.00 Àáçàö. 5.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-óêðà¿-
íñüêè. 21.40 Õ/ô "Êîïè íà
ï³äõâàò³" (16+). 23.45 Õ/ô "Ñó-
ïåðôîðñàæ" (16+). 1.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 30 ×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. 7.20, 23.25 Íà ñëóõó.
8.30 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí ëàéí.
9.00, 16.30 Ò/ñ "Ïëîùà
Áåðêë³". 9.50 Êîíöåðò ÁÅÇÂ²Ç.
10.45 Ä/ñ "Ìàðê Òâåí". 11.50
Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê".
12.25, 20.20 Ä/ñ "Ïîðÿòóíîê
ôåðìè". 13.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 13.40 "Ñõåìè"
ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.10
Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 15.35 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 17.25 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50, 22.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.15 Ä/ñ "Óâåñü öåé
äæàç". 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ
ñòîë³òòÿ". 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 2.10 Ò/
ñ "Òàêñ³". 3.25 Ôîëüê-music.
4.25 Ò/ñ "Òðàâìà". 5.05 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 5.30
Â³êíî â Àìåðèêó

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 -  2".
10.45 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.20
Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ". 13.35,
14.55 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -  6".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15,
22.45 "Ë³ãà ñì³õó 2".  0.50
"Âå÷³ðí³é êè¿â".  4.35 "Ìà-
ëåíüê³ 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". 10.10, 12.25
Ò/ñ "Êàòÿ" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.30
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 22.00 Õ/ô
"Äèòèíà íà ëèñòîïàä". 23.50
Õ/ô "Äàìà ç ïàïóãîþ". 1.50
"Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ". 4.10

"Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.10, 13.20 Õ/ô
"Øèðîêî êðîêóþ÷è-3. Ïðàâî-
ñóääÿ îäèíàêà" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35,
16.10 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà,
15" (16+).  17.45 Ò/ñ "Ïåñ"
(16+).  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.25
Ò/ñ "Íà òðüîõ". 0.35 Õ/ô "×åð-
âîíà ñïåêà" (16+). 2.15 Õ/ô
"Â³ðóñ" (16+). 3.45 Ñòîï-10

ÑÒÁ
8.10 Õ/ô "Ñåñòðîíüêà". 10.05
Õ/ô "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöå-
âî¿". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 18.30 Õ/ô "Çíàê äîë³".
20.45, 22.45 Õ/ô "Ëàá³ðèíòè
êîõàííÿ". 23.05 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 3.10 Ñüî-
ãîäí³. 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+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó". 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. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Õ/ô
"Áîéîâèê Äæåêñîí" (16+). 12.20,
18.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 12.45 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.45
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.25 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.30, 3.55
Â³òàëüêà. 17.50 Êðà¿íà Ó. 20.00
Õ/ô "Ì³ñ³ñ Äàóòôàéð". 22.15
Õ/ô "Ã³ðøå íå áóäå". 0.00 Õ/ô
"Ì³ëüéîíè". 1.50 Êàçêè Ó

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé ôàº-
òîí". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-

ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.00, 7.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè"
(16+). 4.50, 18.00 Àáçàö. 5.45
Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
10.30, 19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðà¿íñüêè. 21.30 Õ/ô "Ïîãîíÿ"
(16+). 23.10 Õ/ô "ÿ Âñå ìîæó"
(16+). 0.50 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 1.00 Çîíà íî÷³.

ÑÓÁÎÒÀ, 1 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.05 Ñìàêîòà. 8.30,
23.00 Ñâ³ò on l ine. 8.45
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Ï³ï
â³äêðèâàº ñâ³ò". 9.25 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 10.15 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.40 Õî÷ó áóòè. 11.15
Ôîëüê-music. 12.25 Ò/ñ
"Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
17.10 Êíèãà.ua. 17.40
Óêðà¿íñüêèé êîðò. 18.15
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 19.25
×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. 23.25 Æèòòºëþá.
23.50 Íà ñëóõó. Ï³äñóìêè. 1.20
Ä/ñ "Óâåñü öåé äæàç". 2.15 Ä/ñ
"Ìàðê Òâåí"

. Êàíàë «1+1»
6.50, 19.30 ÒÑÍ. 7.45 "Ãðîø³".
9.00, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
10.00 "Òàºìíèé êîä â³ðè". 10.55
Õ/ô "Ìàòóñ³". 11.20 Ìåëîäðà-
ìà "Ï³çíº êàÿòòÿ". 16.35, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà 2017". 20.15 Êî-
ìåä³ÿ "Çíàé íàøèõ". 0.15, 4.35
"Ë³ãà ñì³õó 2"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Ãóñàðñü-
êà áàëàäà". 8.15, 3.50 Õ/ô
"Îäðóæåííÿ Áàëüçàì³íîâà".
10.00, 2.00 Äîê.ïðîåêò "Íîí-
íà Ìîðäþêîâà. ßê íà ñâ³ò³ áåç
êîõàííÿ ïðîæèòè". 10.50 Õ/ô
"Ð³äíÿ". 12.50 Õ/ô "Âîêçàë äëÿ
äâîõ". 15.30, 20.30 Ò/ñ "×îòè-
ðè ïîðè ë³òà" (16+). 20.00,
1.25, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 23.20

ñòðàñåíñ³â 14". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 0.45
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.30, 22.45 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåä-

ëèâîñò³ (16+). 7.00, 8.00,

9.00, 15.00, 19.00, 3.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.

Äåíü Êîíñòèòóö³¿. 8.15 Ðàíîê

ç Óêðà¿íîþ.Äåíü Êîíñòèòóö³¿.

9.15, 3.40 Çîðÿíèé øëÿõ.

11.20, 15.20 Ò/ñ "Òî÷êà êèï³-

ííÿ" (16+). 19.50 Ò/ñ "Äîðî-

ãà â ïîðîæíå÷ó" 7, 8 ñ.. 23.30

Êîíöåðò. Ìóçè÷íà ïëàòôîð-

ìà. 1.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-

äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"

(16+). 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/
ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40
Õ/ô "Òðóáà÷". 12.05 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.55 Ðÿ-
ò³âíèêè. 22.00 Êðà¿íà Ó. 23.00
Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 0.00
Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ
çà âáèâñòâî" (18+). 0.55 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³.
1.35 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.25 Êàçêè
Ó. 4.05 Â³òàëüêà

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ
ïðîãðàìè "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 âè-
ïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.  13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 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 êàç-
êà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð-
³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.20 Çîíà íî÷³. 4.10 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.00
Àáçàö. 6.00 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.10 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.40 Ì/Ô
"Óïñ: Íîé ïîïëèâ". 10.30,
0.30 Ì/Ô "Ðîíàë - Âàðâàð"
(16+).  12.00 Õ/ô "Ëåìîí³
Ñí³êåò: 33 íåùàñòÿ" (16+).
14.00 Õ/ô "ÿ Âñå ìîæó"
(16+). 15.40 Õ/ô "Åéñ Âåíòó-
ðà - äåòåêòèâ ç ðîçøóêó äî-
ìàøí³õ òâàðèí" (16+). 17.30
Õ/ô "Åéñ Âåíòóðà: Ïîêëèê
ïðèðîäè" (16+). 19.00 Õ/ô
"Òóïèé ³ ùå òóï³øèé 2" (16+).
21.10 Âàð'ÿòè. 2.15 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 29 ×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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00, 16.30 Ò/ñ "Ïëîùà
Áåðêë³". 9.50 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 10.45 Ä/
ñ "Ìàðê Òâåí". 11.50 Ä/ñ "Îðå-

×îëîâ³÷èé êëóá. 4.55 Ä/ô "Óê-
ðà¿íñüêà Ãåëüñ³íñüêà ñï³ëêà-
âåêòîð âèçíà÷åíî".

 Êàíàë «1+1»
6.05 ÒÑÍ. 7.05 Ìåëîäðàìà

"Ï³çíº êàÿòòÿ". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 9.55 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà 2017". 10.55,
12.00, 13.00, 14.05, 15.45,
16.55 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäî-
íåç³ÿ". 18.30 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò:
Êàìáîäæà". 19.30, 5.15 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 Ìåëîäðàìà
"Âèðîê ³äåàëüíî¿ ïàðè". 1.05
Äðàìà "Ïðèíöåñà Ìîíàêî".
4.50 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â

Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Êîðîë³âñü-
êà ðåãàòà". 8.00 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³
ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 12.00 Õ/
ô "Ãîòåëü ðîìàíòè÷íèõ ïîáà-
÷åíü". 13.50 Ò/ñ "Ïîâåðíåøñÿ
- ïîãîâîðèìî". 17.20, 20.30 Ò/
ñ "Ò³ëüêè íå â³äïóñêàé ìåíå"
(16+). 20.00, 2.30 "Ïîäðîáèö³".
22.00 Õ/ô "Ð³äíÿ". 0.00 Õ/ô

"Âîêçàë äëÿ äâîõ"

 ICTV
5.45 Ôàêòè. 6.15 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 9.35 Õ/ô "Áîºöü" (16+).
11.20, 13.00 Õ/ô "Ëåä³-ÿñòðóá".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.00 Õ/ô
"Ïàðê þðñüêîãî ïåð³îäó" (16+).
16.25 Õ/ô "Ïàðê þðñüêîãî ïå-
ð³îäó-2" (16+). 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 100 õâèëèí. 20.30 Õ/ô "Ïàðê
þðñüêîãî ïåð³îäó-3" (16+).
22.25 Õ/ô "Çàãóáëåíèé ñâ³ò"
(16+). 0.05 Õ/ô "Õðàíèòåë³"
(16+). 2.50 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòè-
íà" (16+)

ÑÒÁ
7.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.15 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.10 "Ïëà-
íåòà çåìëÿ 2". 12.10 Õ/ô "Íàé-
êðàùå ë³òî íàøîãî æèòòÿ".
16.20 Õ/ô "Åê³ïàæ".  19.00,
2.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 22.40 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "Äîðîãà â
ïîðîæíå÷ó". 15.00 Õ/ô "Ïàïå-
ðîâ³ êâ³òè" (12+). 17.00, 20.00
Ò/ñ "Ëàñêàâî ïðîñèìî íà
Êàíàðè" (12+). 19.00, 5.50
Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþ-
òîþ. 21.45 Ò/ñ "íàéùàñëèâ³øà".
1.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.50
Òàºìíèé êîä çëàìàíèé. ¯æà.
3.35 Òàºìíèé êîä çëà-
ìàíèé.Ïàðàëåëüí³ ñâ³òè. 4.20
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. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.10 Ì/
ô "Áèòâà çà ïëàíåòó Òåððà".
11.30 Õ/ô "Ïåðø³ ñ³ì ðîê³â"
(16+). 13.05, 3.50 Â³òàëüêà.
19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.00 Êðà¿íà Ó. 0.00 Õ/ô
"Òðóáà÷". 1.25 Õ/ô "Áîéîâèê
Äæåêñîí" (16+)

 «Ì-ñòóä³î»
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:05 - ïðîãðàìà "Òîï
Õ³ò 20". 12:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñêîï. 13:00
- ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæåðåëî"
( ïîâòîð). 13:45 - Ìóëüòñåð³-
àë. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 14:55 - Ãîðîñêîï. 15:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 16:55 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 17:05 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â". 21:10 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
21:15 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 1.40 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
33.00, 2.50 Çîíà íî÷³. 5.40 Ì/
Ô "Óïñ.. Íî¿ ïîïëèâ!". 7.10 Õ/ô
"Äæóíãë³: ó ïîøóêàõ Ìàðñóï³-
ëàì³". 9.10 Õ/ô "Åéñ Âåíòóðà -
äåòåêòèâ ç ðîçøóêó äîìàøí³õ
òâàðèí" (16+). 11.00 Õ/ô "Åéñ
Âåíòóðà: Ïîêëèê ïðèðîäè"
(16+). 12.40 Õ/ô "Òóïèé ³ ùå
òóï³øèé 2" (16+). 14.50 Õ/ô
"Ìàðñ àòàêóº !" (16+). 17.00 Õ/
ô "Åë³ç³óì" (16+). 19.00 Õ/ô
"Çåìëÿ ï³ñëÿ íàøî¿ åðè" (16+).
21.00 Õ/ô "Ïàíäîðóì" (16+).
23.10 Õ/ô "Ñèãíàë" (16+). 1.00
Õ/ô "Ñåêðåòíèé åêñïåðèìåíò"
(18+)

ãîíñüêèé ïóò³âíèê".  12.25,
20.20 Ä/ñ "Ïîðÿòóíîê ôåð-
ìè". 13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 13.40 Ñë³äñòâî.
²íôî. 14.10 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñ-
òó". 15.35 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.
17.25 Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ.
17.40 Ì/ñ "Êíèãà äæóíãë³â".
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòó-
ðà. 19.20 Ä/ñ "Äèê³ òâàðèíè".
19.55 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ
Ñåäëåöüêîþ. 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Îïîâ³äàííÿ
Õ²Õ ñòîë³òòÿ".  22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 2.10 Ò/ñ "Òàêñ³".
3.30 Ä/ô "Ïàâëî Çàãðåáåëü-
íèé. Äî çàïèòàííÿ". 4.25 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 - 2". 10.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.20 Êîìå-
ä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ". 13.00 Êîìå-
ä³ÿ "Ñëóæáîâèé Ðîìàí. Íàø³
÷àñè". 14.55 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -
5". 16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.10,
21.10 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè - 6".
22.10 "Ïðàâî íà âëàäó 2017".
23.40, 2.10 Äðàìà "Ïðèíöåñà
Ìîíàêî". 1.45 "Áàéêè ì³òÿÿ"

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".
10.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Êàòÿ"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.30 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî" .
20.00, 1.20, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
23.30 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø" (16+) .  2 .05 Õ/ô
"Ñòåæêè-äîð³æêè" .  3 .10
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.45 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.25,
13.20 Õ/ô "Øèðîêî êðîêóþ÷è"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.30, 16.10 Ò/ñ "Âîëî-
äèìèðñüêà, 15" (16+). 17.45,
21.20 Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 18.45,
21.00 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 22.15 Õ/ô "Â³ðóñ"
(16+). 0.05 Õ/ô "×åðâîíà ñïå-
êà" (16+). 2.00 Ñòîï-10. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàê-
òè. 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!.

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-7". 11.55
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-2 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 13.45 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â 14". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 0.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.30, 22.45 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (16+). 7.00, 8.00,
9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40
Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 9.15, 3.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.50, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 14.45, 15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Äîðîãà â ïîðîæíå-
÷ó" 9, 10 ñ.. 23.30 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. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40 Ò/ñ
"Áàôô³-âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â"
(16+).  12.20, 18.50 Êàçêè Ó
Ê³íî. 12.45, 19.55 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.45 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 14.25 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.30, 4.05 Â³òàëüêà.
17.50, 22.00 Êðà¿íà Ó. 20.55
Ðÿò³âíèêè. 23.00 Íàéã³ðøèé
âîä³é êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ "ßê óíèê-
íóòè ïîêàðàííÿ çà âáèâñòâî"
(18+). 0.55 Ò/ñ "Îòæå" (18+).
1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 2.25 Êàçêè Ó

Õ/ô "Â³ê Àäàë³í" (16+). 2.40 Õ/
ô "Ñòåæêè-äîð³æêè"

ICTV
5.00 Ôàêòè. 5.20 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 6.55 Äèâèòèñü óñ³ì!.
7.50 Áåç ãàëüì. 8.50 ß çíÿâ!
Ïðåì'ºðà. 9.45 Ò/ñ "Íà òðüîõ".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ì/ô
"Í³ê÷åìíèé ß".  14.35 Ì/ô
"Í³ê÷åìíèé ß-2". 16.20 Õ/ô
"Ëåä³-ÿñòðóá". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô
"Ïàðê þðñüêîãî ïåð³îäó"
(16+). 22.30 Õ/ô "Ïàðê þðñü-
êîãî ïåð³îäó-2" (16+). 0.50 Õ/
ô "Õðàíèòåë³"  (16+).  3.25
Ñòîï-10

ÑÒÁ
6.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!".  11.15
"Õàòà íà òàòà". 13.10 "Âàã³òíà
ó 16". 15.10 Õ/ô "Çíàê äîë³".
17.15 Õ/ô "Ëàá³ðèíòè êîõàí-
íÿ". 19.00 Õ/ô "Íàéêðàùå ë³òî
íàøîãî æèòòÿ". 23.10 Õ/ô "Åê³-
ïàæ". 1.45 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

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

ãîäí³. 7.15, 5.20 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.15 Ò/ñ "Äîðîãà â ïî-
ðîæíå÷ó" 1, 6 ñ.. 14.00, 15.20
Ò/ñ "íàéùàñëèâ³øà". 17.50,
19.40 Ò/ñ "Á³ëèé íàëèâ" (16+).
22.10 Õ/ô "Ïàïåðîâ³ êâ³òè"
(12+). 0.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
2.40 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. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45
Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.20
Ì/ñ "Äîðà ³ äðóç³. Ïðèãîäè â
ì³ñò³" .  10.50 Ì/ô "Áîëò òà
Áë³ï ñï³øàòü íà äîïîìîãó".
12.10, 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ.  13.45 Êàçêè Ó
Ê³íî.  15.55 Õ/ô "Ã ³ðøå íå
áóäå". 17.35 Õ/ô "Ì³ñ³ñ Äà-
óòôàéð". 22.00 Êðà¿íà Ó. 0.00
Õ/ô "Ïåðø³ ñ³ì ðîê³â" (16+).
1.40 Êàçêè Ó. 3.45 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 Çîíà íî÷³. 3.40 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.30 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 6.45
Ðåâ³çîð. 10.00 Ïðèñòðàñò³ ïî
ðåâ³çîðó. 12.20 Ò/ñ "ÑàøàÒà-
íÿ" (16+). 15.20 Õ/ô "Åëâ³í ³
áóðóíäóêè 3". 17.00 Õ/ô "Âà-
ñàá³".  18.50 Õ/ô "Ñóïåð 8"
(16+). 21.00 Õ/ô "Åë³ç³óì"
(16+). 23.10 Õ/ô "Ìàðñ àòàêóº"
(16+). 1.10 Õ/ô "Ñåêðåòíèé åê-
ñïåðèìåíò" (18+)

ÍÅÄ²Ëß, 2 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25 Æèòòºëþá. 8.10 Ñìàêî-
òà. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45, 23.00 Ñâ³ò on line. 9.00
Ä/ñ "Ñêàðáè òà ñìåðòåëüí³
òàºìíèö³  ìîð³â" .  9 .55 Õ/ô
"Îäåðæèì³ñòü". 12.00 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 12.30, 1.20 Ä/
ñ "Áëþç.  Ìàðò³í Ñêîðñåçå
ïðåäñòàâëÿº" .  14.35 Ìèñ-
òåöüê³ ³ñòîð³¿. 14.50 Ôîëüê-
music. 16.10 Ñàäîâ³ ñêàðáè.
16.40 Õ/ô "Äæåéí Åéð". 18.45
Õ/ô "Ìàäàì Íîáåëü". 20.30
Ïåðøà øïàëüòà. 21.00 Íîâè-
íè.  21.30 Ä/ñ  "Òðàäèö³éí ³
ñâÿòà Ìàöóð³". 22.20 Ä/ñ "Äèê³
òâàðèíè".  23.25 Òåðèòîð³ÿ
çàêîíó. 23.30 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. Ï³äñóìêè. 3.00 Ä/ô "Ãåí-
íà ³íæåíåð³ÿ. Ëþäè Õ". 3.25
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 4.25



Òðèâàº ïåðåäïëàòà íà ãàçåòó
 “Ìóêà÷åâî” íà äðóãå ï³âð³÷÷ÿ 2017 ð.

Шановні наші читачі, ми  раді завжди бути з вами,
сподіваємося  і на  подальшу  взаємність, а також  на
вашу дійову підтримку і допомогу. Вона полягає пе�
редусім – у ПЕРЕДПЛАТІ. Ваша передплата – це ре�
альна допомога  редакції, запорука стабільного ви�
пуску нашої газети. Оформити передплату "Мукаче�
ва" можна з будь�якого наступного місяця у будь�яко�
му поштовому відділенні, або безпосередньо у ре�
дакції .

 Ì³ñÿ÷íà âàðò³ñòü ïåðåäïëàòè  – 12 ãðí.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826
З глибокою повагою  редактор газети
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ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 30
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 19
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

9 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 13  îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ПОТРІБНІ  НА РОБОТУ
 ПЕКАРІ"ЧОЛОВІКИ

в пекарню
по вул. Верді,1
Т. 050 5386141

РОБОТА
ТЗОВ «ГІД» запрошує на

роботу  на посаду елект�
рика, бажано з досвідом
роботи — чоловіків віком
до 50�років. Звертатися:
Адмінцістрація 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

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.: 050"337"83"71.

Â «ÏÀËÀÍÊÓ» Â²ÄÒÂÎÐÈËÈ ÂÅÑ²ËËß
ÇÐ²Í² ÒÀ ÒÅÊÅË²

ОВЕН (21.03�20.04).
Ви легко розв'яжете
всі питання, відкла�
дені в довгий ящик.

Однак будьте обережні, не
піддавайтеся спокусі, не
міняйте своє особисте жит�
тя. Та й нова робота буде не
прибутливіша колишньої.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Постарайте�
ся зберігати спокій і
розважливість. На

роботі важливо чітко викону�
вати всі свої обов'язки і не на�
магатися  перекласти їх на
іншіх. Є шанс, що ваша пра�
цьовитість не залишиться
непоміченою.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Вас очікує
гарний тиждень, по�
вний зустрічей і вра�
жень. Вирішуйте всі

справи без суєти та поспіху.
Не лінуйтеся звернутися до
минулого досвіду та здоро�
вому глузду. Необхідно про�
являти ініціативу і сміливість.

РАК (22.06�23.07).
Гарний настрій і щи�
росердечний підйом
дозволить вам  швид�
ко і легко вирішити

складні професійні питання.
Не прагніть осягнути  неосяж�
не.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Якщо хочете завою�
вати авторитет, вам
доведеться наполя�

гати на своєму. Будьте уважні
до вступної інформації, і ви
опинитеся в потрібному місці
в потрібний час. У вихідні
можливі невеликі неприєм�
ності у сімейних справах.

ДІВА (24.08�23.09).
Бажано уникати сує�
ти, але необхідно ви�
явити активність і мо�

торність. Якщо ви будете все
робити спокійно і розмірено,
вас обженуть інші. Бажано не
укладати ризикованих угод,
шанс на успіх практично до�
рівнює нулю.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Прислухайтеся
до своєї інтуїції, жит�
тя піднесе масу пода�

рунків. Позбудьтеся від на�
громадження всіх дріб'язків
стосовно  оформлення доку�
ментів і ділових паперів.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Вам необхід�
но зайнятися  завер�
шенням найважливі�

ших справ. Обережніше з не�
виконаними зобов'язання�
ми, вони можуть створити
безліч проблем у найближ�
чому майбутньому. Зосе�
редьтеся на найголовнішо�
му.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). На роботі ж
вам важко буде зосе�
редитися на поточ�
них справах, а вже

про нові справи й говорити
нема чого. Не варто зацик�
люватися на сімейних про�
блемах, спроба з'ясування
відносин не тільки не прояс�
нить ситуацію, але забезпе�
чить скандал.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Ваш внутріш�
ній світ зажадає до
себе дбайливого і
турботливого відно�

шення. Постарайтеся не до�
водити справи до сімейної
сварки, навіть якщо у вас є
розбіжності.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). У вас насту�
пає цілком сприятли�
вий період, вам  навіть
буде трохи не по собі

від такого щастя. Важливі
зміни можуть відбутися в
діловому та особистому
житті.

РИБИ (20.02�20.03).
Постарайтеся не ліну�
ватися і тоді удача не
обійде ваш  будинок.

Друзі та колеги візьмуть
до уваги ваші досягнення і за�
позичать ваш досвід.

Ìóêà÷³âñüêèé çàìîê
«Ïàëàíîê» ñòàâ ì³ñöåì
ïðîâåäåííÿ ñåðåäíüî-
â³÷íîãî âåñ³ëëÿ. 335
ðîê³â òîìó òóò â³äáóëî-
ñÿ âåñ³ëëÿ 39-ð³÷íî¿
²ëîíè Çð³í³ òà 25-ð³÷íî-
ãî ²ìðå Òåêåë³. 15 ÷åð-
âíÿ 1682 ðîêó ó Ìóêà-
÷åâ³ ñâÿòêóâàëè âåñ³ëëÿ
äâîõ âàæëèâèõ ³ñòî-
ðè÷íèõ ïîñòàòåé, ÿêå
çãîäîì âïëèíóëî íà
æèòòÿ âñ³º¿ ªâðîïè.
Âîëîäàðêà çàìêó ²ëîíà
Çð³í³ âèéøëà çàì³æ çà
óãîðñüêîãî ãðàôà ²ìðå
Òåêåë³, ïîë³òè÷íîãî
ë³äåðà, êåð³âíèêà àíòè-
ãàáñáóðçüêîãî ðóõó êó-
ðóö³â, ÿêèé áóâ ìîëîä-
øèé çà íå¿.

Â ñóáîòó â «Ïàëàíêó»

îðãàí³çóâàëè ³ñòîðè÷-
íó ðåêîíñòðóêö³þ âåñ-
³ëëÿ. Ïàðà ïðèáóëà íà
á³ë³é êàðåò³, ³ âçÿëà
øëþá ó âåðõíüîìó
äâîð³ çàìêó, ÿêèé ñüî-
ãîäí³ ïðèêðàñèëè äëÿ
âè¿çíî¿ öåðåìîí³¿.
Ñâÿùåíèê îñâÿòèâ ¿õ
øëþá, ïðî ùî ì³ñòÿí
ñïîâ³ñòèëè âèñòð³ëà-
ìè ç ãàðìàò ç âåæ «Ïà-
ëàíêó».

Ïðîòÿãîì äíÿ äå-
ìîíñòðóâàëè  ìàé-
ñòåðí³ñòü ðåì³ñíèêè òà
ïðîâîäèëè áåçêîø-
òîâí³ ìàéñòåð-êëàñè.
Êóõàð³ â³äòâîðèëè òðà-
äèö³éí³ ³ íå ò³ëüêè
ñòðàâè ò³º¿ åïîõè,
îðãàí³çóâàëè ñï³âè-
òàíö³ 15-17 ñòîë³òü,

â³äáóëèñÿ ëèöàðñüê³
ïîºäèíêè.

Êð³ì ñåðåäíüîâ³÷íî-
ãî ³íòåð’ºðà, ïåðñî-
íàæ³â, âåñ³ëüíî¿ öåðå-
ìîí³¿ òà ðîçâàã ãîñòåé
÷åêàëà âåñ³ëüíà ãîñòè-
íà, ÿêó ìàêñèìàëüíî
íàìàãàëèñÿ â³äòâîðè-
òè ìóêà÷³âñüê³ êóõàð³ çà
îïèñàìè ³ñòîðè÷íèõ
äæåðåë.

У картинній галереї
Мукачівського істо�
ричного музею відбу�
лося офіційне від�
криття персональної
виставки відомого
закарпатського ху�
дожника Василя Бо�
біти. На відкриття ек�
спозиції завітало чи�

мало гостей: представники влади, друзі, колеги,
рідні шанувальники творчості.

За словами митця із 35 робіт, які представлені
відвідувачам картинної галереї, 24 експонуються
вперше. Полотна створюють особливий настрій,
незвична техніка їх написання заворожує та прико�
вує погляд.

Виставка експонуватиметься до 29 червня цього
року. Тож щиро запрошуємо до «Паланку»!

Âàñèëü Áîá³òà ïðåçåíòóâàâ
ïåðñîíàëüíó âèñòàâêó ó Ìóêà÷åâ³

ÛÛÛÛÛ
☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ìàëü÷èê, êîòîðûé  ïëî-
õî ó÷èëñÿ, îêîí÷èë øêîëó
ñ êðàñíîé  ïîïîé.

Ìèíèñòðà òîðãîâëè
îáÿçàëè  îòâå÷àòü íå
òîëüêî çà ðûíîê, íî è çà
áàçàð.

Îáúÿâëåíèå: "Ãèäðî-
ìåòöåíòð ñðî÷íî çàêó-
ïàåò  êîôåéíóþ ãóùó â
ëþáîì êîëè÷åñòâå".

Òðà÷ó äåíüãè òàê, áóä-
òî îíè ó ìåíÿ åñòü.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïëàò-
íîé ìåäèöèíû-ïåðåâåñ-
òè îñòðóþ áîëü  â õðîíè-
÷åñêóþ.

Ó ïàïû ïîòåðÿëñÿ ðå-
ìåíü. Äâå íåäåëè  â ñå-
ìüå öàðèò áåççàêîíèå.

Ëþäè, êàê âû äóìàåòå:
òîëêíóòü  ëþáèìóþ
òåùó  â ïðîðóáü íà Êðå-
ùåíèå – ýòî ñâÿòîå äåëî
èëè óãîëîâíîå?

Â Îäåññå:
– Ìàäàì Öèïåðîâè÷, è

ñêîëüêî  ýòî, ñòðàøíî
ñêàçàòü, áóäåò ìèíå
ñòîèòü?

– Äëÿ  âàñ, Ñåìåí Èñ-
ñàêîâè÷, ýòî áåñïëàòíî!

– Ì-ì-ì … çâó÷èò äî-
ðîãîâàòî.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Пенсію крупну я получаю,
Хліб лиш і сіль на неї купляю.

Хай в цьому місяці солі лишусь,
А на «Мукачево» все ж   ПІДПИШУСЬ!




