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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,  099 030 22 21, 096 36 74 213

 Бажаю, щоб починаючи  від  Президента,
депутатів усіх  рівнів, високопосадовців  до
пенсіонера  і  школяра, знали, дотримувались
Законів Конституції, працювали на збережен#
ня незалежності, миру і процвітання рідної
Батьківщини.

О. ПЕРЕСТА,
голова  Мукачівської  міської організації

партії  ВО «Батьківщина»

ÄÎÐÎÃ²  ÑÏ²ÂÂ²Ò×ÈÇÍÈÊÈ!

Â³òàþ âàñ ç 21-þ
ð³÷íèöåþ

Êîíñòèòóö³¿!

Для цього з міського бюджету передбачено
269 тисяч гривень. Діти відпочивали  у двох оз#
доровчих закладах краю протягом 14 днів. Йдеть#
ся про оздоровлення дітей, які потребують особ#
ливої соціальної уваги. Таку практику закупівлі
путівок місто запровадило минулоріч. Діти відпо#
чивали в таборах Воловецького та Мукачівсько#
го районів. Вже сьогодні всі вони мають повер#
нутися додому.

Â äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ
â³äïî÷èëè 55 ìóêà÷³âñüêèõ øêîëÿð³â

Âàæêîõâîð³ ìóêà÷³âö³ îòðèìàëè
ç áþäæåòó 258 òèñÿ÷ ãðí.

Коштом програми «Додаткового соціально#медич#
ного захисту мукачівців» на 2017 рік п’ятеро мукачівців
отримають  258 тисяч. З них четверо важкохворих
містян отримають від 52 до 56 тисяч на лікування важ#
ких недуг. Відповідне рішення прийнято на сьогодні#
шньому засіданні міськвиконкому. Ще одна мукачів#
ка отримала 40 тисяч – її донька загинула за кордо#
ном, двоє діток залишилося на її утриманні.

Прийміть щирі вітання з нагоди державного свята –
Дня Конституції України. 28 червня 1996 року стало
визначним днем новітньої української історії, адже
цього дня було прийнято найвизначніший документ,
який і став підґрунтям демократичного законотворчо#
го процесу в нашій державі.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний
оберіг державності і демократії, гарант незалежності
та соборності України. Її найвища юридична сила, вер#
ховенство права, політична, економічна та ідеологічна
різноманітність – фундаментальні засади, на яких ґрун#
тується сьогодення і вибудовується майбутнє украї#
нського народу.

Тож нехай загальновизнані права та свободи, ідеа#
ли справедливості та законності, закріплені Конститу#
цією України, і надалі спонукають всіх нас до наполег#
ливої праці на благо української держави та рідної
Мукачівщини.

Від щирого серця зичу вам міцного здоров’я та твор#
чого натхнення, добробуту і затишку у в аших родинах,
мудрості й далекоглядності у прийнятті рішень. Зі свя#
том!

З повагою, Сергій ГАЙДАЙ,
голова Мукачівської районної

державної адміністрації

Øàíîâí³ êðàÿíè!
Äîðîã³ ìåøêàíö³

Ìóêà÷³âùèíè!

22 червня, в нашій країні День скорботи і вшануван+
ня пам’яті жертв війни, встановлений Указом Прези+
дента України від 17 листопада 2000 року.

У цій війні загинув кожен п’ятий українець. Серед військо#
вослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3%
з загальної кількості. Втрати України в Другій світовій війні
перевищили 10 млн чоловік. Було зруйновано 700 міст і
28 000 сіл.

Представники влади та громадських організацій міста
Мукачева поклали корзину з квітами до Обеліску Слави, а
також хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв війни.

Ця війна принесла багато горя і в закарпатські родини.
Десятки тисяч наших земляків воювали на фронтах Другої
світової  війни, багато з них не повернулися додому. Голова
Мукачівської міської громадської організації “Ветерани Ук#
раїни” Фаринич Ірина Іванівна не пам’ятає свого батька
Кріштовку Івана Васильовича, добровольця Червоної Армії,
який загинув, коли їй було всього один рік. Не повернувся з
війни батько нинішнього голови Товариства Просвіта
Ім.Т.Шевченка, Почесного громадянина Мукачева Василя
Ілліча Софілканича, також доброволець Червоної Армії. Доб#
ровольцем пішов на фронт і батько нинішнього секретаря
Мукачівської міської ради Маняка Івана Гергійовича.

Війна це велике горе, яке пережили українці в 1939#1945
роках, це великий смуток, який  переживаємо  ми сьогодні.
Згадуючи величезні жертви, які понесло людство у Другій
світовій війні, ми українці, нині  також схиляємо голови пе#
ред світлою пам’яттю тих, хто загинув, захищаючи нашу
державу від підлої агресії з боку путінської Росії.

Вічна Слава тим, хто не повернувся додому з війни ! Ра#
зом ми повинні робити все для того, щоб у нашій країні та
по всьому світу панував мир !

Відділ інформаційно+аналітичних комплексів
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Â²×ÍÀ ÑËÀÂÀ ÒÈÌ,
ÕÒÎ ÍÅ ÏÎÂÅÐÍÓÂÑß

ÄÎÄÎÌÓ Ç Â²ÉÍÈ !
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Розширену робочу зустріч з питань сприяння інтеграції
ромів до українського суспільства провів 22 червня, очіль�
ник Мукачівської РДА Сергій Гайдай.

Керівник району зустрівся з керівниками та представни�
ками мережі неурядових організацій, які працюють у сфері
розвитку ромського самоврядування та представниками
правозахисного фонду «Розвиток».

Участь у робочій зустрічі взяли: заступник голови Мукач�
івської РДА Олександр Богів, начальник управління соціаль�
ного захисту населення Олександр Немйо, голови сіл, в
ромських поселеннях яких створено органи самоорганізації:
Ярослав Чоп – Великолучківський сільський голова, Тибор
Бакша – Чомонинський сільський голова, Вікторія Кізман –
Павшинський сільський голова.

Неурядові організації були представлені на найвищому
рівні: Євген Бистрицький – виконавчий директор МФ
«Відродження», Ольга Жмурко – директор Ромської про�
грамної ініціативи МФ «Відродження», Олексій Орловсь�
кий – директор Програмної ініціативи «Демократична прак�
тика» МФ «Відродження», Ескендер Барієв – голова
Міжпрограмної експертної ради Ромської програмної ініціа�
тиви МФ «Відродження», голова Кримськотатарського ре�
сурсного центру, член Меджліса, Микола Бурлуцький – го�
лова ОДМО «Чачимо» м. Харків.

Правозахисний фонд «Розвиток» представили: Олег Гри�
гор’єв – голова правління, Наталія Козир – виконавчий
директор фонду та радник голови Мукачівської РДА з пи�
тань міжнаціональних відносин та захисту прав національ�
них меншин.

Насамперед, Наталія Козир розповіла про важливі кро�
ки, які вже вдалося реалізувати у Мукачівському районі.
Так,за підтримки голови Мукачівської РДА та тісної взає�
модії з сільськими головами, правозахисники фонду «Роз�
виток» допомогли лідерам ромських громад створити орга�
ни самоорганізації.

Такі громадські організації функціонують у ромських гро�
мадах сіл В. Лучки, Чомонин та Павшино.

Очільник Мукачівщини Сергій Гайдай зазначив, що у
Мукачівському районі є бачення, мотиви та інструменти для
впровадження інтеграції ромів до українського суспільства
та вирішення спектру проблематики, яка гальмує цей про�
цес.

Як зазначив Сергій Володимирович, у кожному з ромсь�
ких поселень різні як проблеми, так і ступінь їх вираження.
Також потрібно взяти до уваги й загальну соціальну напругу
в суспільстві й фактор несприйняття способу життя та уст�
роїв, притаманних ромам. Над нівеляцією суспільних про�
тиріч потрібно працювати всім разом, в тому числі й са�
мим ромам. Тут провідну роль відіграють лідери ромських
громад. Разом з тим, представники влади, правозахисни�
ки повинні бути поруч на надавати соціальний, правовий та
інший супровід.

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відроджен�
ня» Євген Бистрицький зазначив, що фонд працює на Ук�
раїні вже 25 років. Основна мета – це інтеграція ромів до
сучасного суспільства без втрати культури національної
меншини.

Вагомим та дієвим інструментом для досягнення такої
мети фонд вважає діяльність органів самоорганізації у
співпраці з усіма гілками влади та представниками грома�
дянського суспільства. Фонд готовий фінансувати дієві
ініціативи, які проваджуватимуться правозахисниками зад�
ля розвитку ромських громад.

Цікавими були виступи Ескендера Барієва та Миколи
Бурлуцького, які поділилися досвідом роботи у Криму та
Харкові. За іншого суспільно�політичного тла неурядові
організації використовують різні інструменти допомоги та
підтримки ромських громад, але так само акцентують на
важливості створення органів самоорганізації.

По підсумку наради очільник району Сергій Гайдай
відзначив, що бачення роботи у сфері розвитку ромського
самоврядування з МФ «Відродження»  співпали, то ж буде
доцільним розробити спільну локальну стратегію роботи
над питаннями ромської нацменшини. До розробки стра�
тегії долучаться правозахисники фонду «Розвиток», пред�
ставники місцевого самоврядування, а також – представ�
ники ромських громад Мукачівщини.

Êîíöåïö³þ ðîáîòè ç ïðîáëåìàòèêîþ
ðîìñüêèõ ãðîìàä îáãîâîðèëè

ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ

Безпосереднє спілку�
вання з громадами сіл
району – важлива складо�
ва у роботі керівника Му�
качівської РДА Сергія Гай�
дая. 16 червня черговий
прийом громадян Сергій
Володимирович провів у
селі Чомонин.

На зустріч з очільником
району прийшли пред�
ставники ромської грома�
ди села. Лідер поселення
Віктор Давид разом
місцевим ромським свя�
щеником озвучили ряд
проблемних питань, зок�
рема, проведення у посе�
ленні нової лінії електро�
передач, встановлення та
реєстрацію будинкових
лічильників. Наразі елек�
троенергія тарифікується
за показниками спільного
лічильника.

Сергій Володимирович
зауважив, що звернеться
до районної служби елек�
тромереж для організації
виїзду групи спеціалістів
щодо вивчення технічних
можливостей проведення
ЛЕП. Для встановлення
будинкових лічильників,
перш за все, потрібно на�

Ç ãðîìàäîþ ñåëà ×îìîíèí ñï³ëêóâàâñÿ
î÷³ëüíèê ðàéîíó Ñåðã³é Ãàéäàé

вести лад з документу�
ванням самих будинків. У
цьому напрямку вже про�
вадиться діяльність,
ініційована Сергієм Воло�
димировичем та підтри�
мана як головами сіл та
селищ, так і ромськими
лідерами.

Також потребує облаш�
тування і вулиця у ромсь�
кому поселенні. Ґрунтове
покриття потребує вирів�
нювання та підсипки
гравієм.

Сергій Володимирович
розповів, що веде роботу
по налагодженню спів�
праці з благодійними
фондами, цільовою ауди�

торією яких є саме ромсь�
ке населення

«Спільно з органами
місцевого самоврядуван�
ня, ромськими громада�
ми та за сприяння неуря�
дових організацій будемо
працювати над вирішен�
ням тих питань, як потре�
бують фінансових зат�
рат,� зазначає Сергій Во�
лодимирович, � викорис�
таємо всі можливості,
щоб їх вирішити».

Під час особистого
прийому до очільника рай�
ону мешканці села звер�
талися з багатьма питан�
нями, зокрема, соціаль�
ного характеру , співпраці

з правоохоронними орга�
нами для попередження
побутових крадіжок, ви�
рубки тополь, які з часом
стали аварійними та мо�
жуть нести небезпеку, та
інші.

Головою села спільно з
депутатами сільради, ке�
рівниками бюджетних ус�
танов озвучено кілька пи�
тань, актуальних для всієї
громади. Так, потребує
ремонту дорога Чомонин�
Сернє. Відрізок, довжи�
ною до 1 кілометра, у
вкрай поганому стані.

Голова Мукачівської РДА
наголосив про не�
обхідність виготовлення
проектно�кошторисної
документації та роз’яснив
питання щодо проектів
фінансування, в яких за�
хищає свої об’єкти Мука�
чівський район. Це і дер�
жавний фонд регіонально�
го розвитку, і залучення
коштів з перевиконання
районного та обласного
бюджетів, а також так зва�
ний «дорожній експери�
мент», з якого кошти на
ремонт доріг отримає і
Мукачівщина.

У переддень державного свя�
та – Дня Конституції України на
Мукачівщині провели турнір з
міні�футболу. На зелений газон
стадіону села Н. Давидково вий�
шли державні службовці та
співробітники служб району.

За звання кращої команди тур�
ніру змагалися:

• команда Мукачівської РДА;
• команда Мукачівського

міськрайонного відділення
УДСНС України в Закарпатській
області,

• команда Районного відділу
державної виконавчої служби
Мукачівського міськрайонного управ�
ління юстиції ,

• команда у складі сільських голів
Мукачівського району.

Спортивний захід, який відбувся за
ініціативою очільника району Сергія
Гайдая, не дарма приймала одна з най�
футбольніших громад району – село Н.
Давидково. Зазначимо, ФК «Ф. Медв�
ідя» (Н. Давидково), у складі якого грає
і голова села Євген Качур, займає ліди�
руючу позицію турнірної таблиці чем�
піонату області у Першій Лізі ( Західна
зона).

То ж, до учасників турніру з міні�фут�
болу, присвяченому Дню Конституції,
звернувся очільник району Сергій Гай�
дай. який побажав командам прихиль�
ності спортивної фортуни, чесних по�
єдинків, які обов’язково приносять пе�
ремогу.

Але переможець може бути тільки
один, то ж команди включилися у без�
компромісну боротьбу. Гравців підтри�

Ôóòáîëüíèì òóðí³ðîì â³äçíà÷èëè
íà Ìóêà÷³âùèí³ Äåíü Êîíñòèòóö³¿

мували голови сіл району, заступник
голови Мукачівської РДА Олександр
Богів, вболівальники, колеги по роботі.

Заздалегідь готував команду до зма�
гань начальник Мукачівського
міськрайонного відділення УДСНС Ва�
силь Голіш, а заступник начальника го�
ловного територіального управління
юстиції з питань державної виконав�
чої служби – начальник Управління
державної виконавчої служби Сергій
Губченко на особистому прикладі по�
казав підлеглим як потрібно грати у
футбол.

Команди зіграли поєдинки «кожен з
кожним» за коловою системою, відпо�
відно до правил міні�футболу.

Третю та четверту позицію розігра�
ли команди сільських голів та виконав�
чої служби, яка і здобула «бронзу» тур�
ніру. Збірна команда з числа керівників
громад зайняла четверту сходинку.

Найбільш хвилюючим та емоційним
видався фінальний поєдинок на пер�

ше місце у турнірі. За звання кращої
команди боролися команди Мукачівсь�
кої РДА та команда Мукачівського
міськрайонного відділення УДСНС.

Рівні по силі команди завершили
основний час з нічийним рахунком: 2:2.

І тільки серія пенальті визначила пе�
реможця турніру: з рахунком 6:5 (пе�
нальті) перемогла команда Мукачівсь�
кого міськрайонного відділення УДСНС.

Команда Мукачівської РДА стала
срібним призером турніру.

Нагородження команд провів керів�
ник Мукачівської РДА Сергій Гайдай та
начальник відділу молоді й спорту Олек�
сандр Корж.

Вручаючи капітанам команд фут�
больні «трофеї» – грамоти, медалі,
м’ячі й Кубки, Сергій Володимирович
зазначив, що спорт, а, зокрема, фут�
бол завжди буде виступати об’єдную�
чим фактором, що має важливе зна�
чення, адже всі учасники змагань пра�
цюють над спільною метою – розвит�
ком Мукачівщини.
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Відділ охорони здоров’я
виконавчого комітету Мука�
чівської міської ради інфор�
мує, що згідно з даними
МОЗ, у 2017 році зареєстро�
вано 735 випадків кору у 15
регіонах України, що значно
перевищує кількість ви�
падків за аналогічний пері�
од минулого року.

Збільшення випадків зах�
ворювання на кір пов’язано
з низьким охопленням щеп�
леннями дітей та дорослих.

Джерелом інфекції може
будь�яка людина, яка не має
імунітету. Симптомами кору
є висока температура, не�
жить, кашель, висип, іноді
блювання і пронос. Часто ус�
кладнюється пневмонією та
може викликати ураження
головного мозку.

Специфічного лікування не
існує, проте хворобі можна
запобігти – вакцинацією.
Наразі в Україні використо�

Медики  Мукачева
вакцинують малечу від кору

вується комбінована вакци�
на для профілактики кору,
епідемічного паротиту та
краснухи виробництва GSK,
яку закуповує ЮНІСЕФ за
бюджетні кошти.

Вакцинація – найефектив�
ніший спосіб захисту від
інфекційних захворювань.
Загартовування та повноці�
нне харчування важливі для
здоров’я дитини, але вони
не захищають від інфекцій�
них хвороб. Альтернатив
вакцинації немає.

Тож просимо вакцинувати
дітей згідно з офіційним ка�
лендарем профілактичних
щеплень.

За минулий тиждень вак�
циновано 217 дітей      м. Му�
качево, з них�45 від кору

За більш детальною
інформацією звертайтесь
до свого сімейного лікаря
центру ПМСД за місцем сво�
го проживання або по
тел.03131�22031.

Відділ охорони
здоров’я виконавчого
комітету Мукачівської

міської ради

Відділ охорони здоров’я Мукачівсько�
го міськвиконкому повідомляє, про роз�
почату  роботу по розробці проектно�
кошторисної документації.

 Зокрема це проекти:
� капітальний ремонт по заміні старих

вікон та зовнішніх дверей на  енергозбе�
рігаючі в урологічному корпусі Мукачі�
вської ЦРЛ;

� реконструкція цокольного приміщен�
ня поліклінічного відділення ЦРЛ під пси�
хологічно�реабілітаційний  центр;

� реконструкція  пологового  відділення Мукачівської ЦРЛ;
� реконструкція харчоблоку Мукачівської ЦРЛ.

В медичних закладах міста заплановані
подальші ремонтні роботи

Мобільні групи
швидкого реагуван�
ня комунального
під�приємства «Му�
ніципальна поліція»
працюють у режимі
цілодобового чергу�
вання. При отри�
манні повідомлення
про порушення пра�
вил благоустрою
міста інспектори
оперативно виїжд�
жають та фіксують
такі факти, склада�

ють приписи або ж протоколи про адміністра�
тивні правопорушення. Про факти порушен�
ня правил благоустрою може повідомити ко�
жен мукачівець  цілодобово на телефон дис�
петчера:      (031�31) 3�85�83.

Ó  Ìóêà÷åâ³ çàïðàöþâàëà
ãðóïà øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ

ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ На двох
в л а с н и к і в
собак порід
п і т б у л ь �
т е р ’ є р ,
бультер’єр
працівники
муніципаль�
ної поліції
склали про�
токол за ад�

міністративне правопорушення  –
вони вигулювали  собак без на�
мордника на території НВК №11,
по вулиці Росвигівській та на
площі Кирила та Мефодія. Влас�
ники тварини порушили правила
благоустрою. Протоколи буде
розглянуто на засіданні адмін�
комісії міськвиконкому. Порушни�
кам загрожує штраф на суму від
17 до 51 гривні.

Äâîõ ìóêà÷³âö³â îøòðàôóþòü
çà âèãóë á³éö³âñüêèõ ñîáàê

áåç íàìîðäíèêà

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó
êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ²ðèíà Êàë³é,
äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî
³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ Ìè-
õàéëî Áåëåêàíè÷ òà ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ
ARTvsWAR («Ìèñòåöò-
âî ïðîòè â³éíè») Àíà-
òîë³é Ãîòüêî çàâ³òàëè äî
Ìóêà÷³âñüêîãî áóäèíêó-
³íòåðíàòó ç ïî÷åñíîþ
ì³ñ³ºþ – ïåðåäàòè êîø-
òè âèðó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ áëàãîäiéíîãî
ÀÐÒ-ÿðìàðêó «Âîíè
òåæ õî÷óòü áóòè ùàñëè-
âèìè» òà ïîäàðóíêè â³ä
ìàãàçèíó äèòÿ÷èõ ìð³é
«Ëàìïà Àëëàä³íà» âèõî-
âàíöÿì çàêëàäó.

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÈÒß×ÎÌÓ ÁÓÄÈÍÊÓ –
²ÍÒÅÐÍÀÒÓ ÏÅÐÅÄÀÍÎ ÊÎØÒÈ ÒÀ ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ
Ç²ÁÐÀÍ² Ï²Ä ×ÀÑ ÁËÀÃÎÄIÉÍÎÃÎ ÀÐÒ-ßÐÌÀÐÊÓ

Áàæàííÿ òâîðèòè äîá-
ðî îá’ºäíóº. Ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè ìè ìàºìî
çìîãó äîïîìîãòè òèì,
õòî öüîãî ïîòðåáóº. Çà
ðåçóëüòàòàìè ïiäðàõóíêó
êîøòiâ, áóëî çiáðàíî: 6
274 ãðí. òà 20 ˆ (³ç íèõ –
1 024,00 ãðí. áóëî âèëó-
÷åíî ç áëàãîäiéíî¿

ñêðèíüêè). Ïðîåêò ïðî-
äîâæóº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü,
íåðåàë³çîâàí³ êàðòèíè,
ÿê³ ïîäàðîâàí³ ìèòöÿìè
äëÿ áëàãîä³éíî¿ âèñòàâ-
êè, ùå ìîæíà ïðèäáàòè,
â³äïîâ³äíî âèëó÷åí³ êîø-
òè áóäóòü ïåðåäàí³ â áó-
äèíîê-iíòåðíàò.

431 âèïóñêíèê³â øê³ë
Ìóêà÷åâà ó â³âòîðîê ïðîé-
øëèñÿ ïàðàäîì öåíòðàëü-
íîþ ÷àñòèíîþ ì³ñòà. Ñå-
ðåä öüîãîð³÷íèõ âèïóñê-
íèê³â –  22 ó÷í³â, ÿê³ îò-
ðèìàëè «çîëîò³» òà 15 , ÿê³
îòðèìàëè «ñð³áí³» ìåäàë³.
Óðî÷èñòèé ïàðàä âèïóñê-
íèê³â, ¿õ â÷èòåë³â ðîçïî-
÷àâñÿ ç ïëîù³ Ôåäîðîâà
äî öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòå-
êè. Òóò, íà ïëîù³ ¿õ â³òàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é
Áàëîãà.

«Ïàðàä âèïóñêíèê³â – öå
âæå òðàäèö³ÿ, ÿêà ñòàº õî-
ðîøîþ ñòîð³íêîþ ³ñòîð³¿
ì³ñòà. ß íå õî÷ó âàì äàâà-
òè íóäíèõ íàñòàíîâ – âè
âæå ñàì³ çíàºòå ÷îãî õî-
÷åòå äîñÿãòè â öüîìó

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â²ÄÁÓÂÑß ÏÀÐÀÄ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â

æèòò³. Õî÷ó çàêëèêàòè âàñ
áàæàòè ñîá³ á³ëüøîãî.
Êîæíîìó ç âàñ – éòè é äî-
ñÿãàòè íîâèõ ö³ëåé. Íå çà-
áóâàéòå ñòàðèõ äðóç³â ³
çäîáóâàéòå íîâèõ, òîìó
ùî ç íèìè âåñåë³øå é
ö³êàâ³øå. ² ùå îäíà âàæ-
ëèâà ð³÷ – ñâ³ò íàâêîëî íàñ
äóæå ð³çíîìàí³òíèé. ª áà-
ãàòî ì³ñò ³ êðà¿í, äå æè-

âåòüñÿ äîáðå. Àëå ò³ëüêè
òóò, âäîìà, â Ìóêà÷åâ³
âñå îñîáëèâå. Òîìó, äå á
âè íå æèëè – áóäüòå ìó-
êà÷³âöÿìè. Öå â³ä÷óòòÿ
äîïîìîæå âàì ó æèòò³.
Áàæàþ âàì âñ³õ áëàã ó
äîðîñëîìó æèòò³», –
çâåðíóâñÿ äî âèïóñêíèê³â
ì³ñüêèé ãîëîâà.

Îï³ñëÿ â³òàëüíîãî ñëî-

âà, Àíäð³é Áàëîãà âðó÷èâ
êðàùèì âèïóñêíèêàì ìå-
äàë³. Ðîäçèíêîþ ñâÿòà
ñòàâ âàëüñ, ÿêèé öüîãîð³÷
ñòàíöþâàëî ðåêîðäíèõ 33
ïàðè.

Ðàçîì ç ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ âèïóñêíèê³â â³òàëè
ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ðîñòèñëàâ
Ôåä³â, ñåêðåòàð ì³ñüêðàäè

²âàí Ìàíÿê, íà÷àëüíèê óï-
ðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó ì³ñüêâèêîíêîìó
Êàòåðèíà Êðèø³íåöü-Àí-
ëÿëîø³é.

Äëÿ ïðèñóòí³õ îðãàí³çó-
âàëè é ìóçè÷íèé ïîäàðó-
íîê – Îðêåñòð Ðàäîñò³
«Âàòàãà», ÿêèé âèñòóïèâ ç
êîíöåðòíîþ ïðîãðàìîþ.

Âæå 29 ÷åðâíÿ â
Eventum Hall â³äáóäåòüñÿ
òðåò³é Ìóêà÷³âñüêèé áàë
âèïóñêíèê³â, ³í³ö³àòîðîì
ÿêîãî º ì³ñüêèé ãîëîâà
Àíäð³é Áàëîãà. Öÿ ïîä³ÿ
áóäå ñïðàâæí³ì ïîäàðóí-
êîì äëÿ öüîãîð³÷íèõ âè-
ïóñêíèê³â. Ðîäçèíêîþ
ñòàíå òðàäèö³éíèé êîí-
êóðñ «Êîðîëü òà êîðîëåâà
áàëó».



Ìóäð³ñòü – íàéëåãøà íîøà ó äîðîç³. (Äàòñüêå ïðñë³â’ÿ).Ìóäð³ñòü – íàéëåãøà íîøà ó äîðîç³. (Äàòñüêå ïðñë³â’ÿ).Ìóäð³ñòü – íàéëåãøà íîøà ó äîðîç³. (Äàòñüêå ïðñë³â’ÿ).Ìóäð³ñòü – íàéëåãøà íîøà ó äîðîç³. (Äàòñüêå ïðñë³â’ÿ).Ìóäð³ñòü – íàéëåãøà íîøà ó äîðîç³. (Äàòñüêå ïðñë³â’ÿ). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Немає людини, яку б не
оточував духовний світ. Але
у світ той кожен входить
індивідуально, поступово, чи
одразу, по�своєму. Перш,
аніж зважитись на книжку,
чинадієвець М.А.Товтин на�
писав не один десяток ста�
тей, нарисів, досліджень.
Цього, безумовно здібного
інженера я знала з часу ро�
боти на Чинадіївському де�
ревообробному комбінаті:
пристрасного пропагандис�
та,  талановитого раціоналі�
затора і винахідника. А ще
Михайло Андрійович  був
палким прихильником ху�
дожньої самодіяльності.

І ось у моїх руках щойно
випущена книга  М.А.Товти�
на «Веселка людської
душі» (видавництво «Кар�
патська вежа» 2017 р.). Вона
викликала у мені приємний
подив, зворушила до глиби�
ни душі.  І,  найперше, у ній я
відкрила Михайла Андрійо�
вича ніби заново. Бо кожна
сторінка написаної ним кни�
ги напоєна глибоким
змістом. Написана вона га�
рячим, палким серцем пат�
ріота, важкими роздумами.
Ріднить героїв книги одне –
вони різні. І це зумів підміти�
ти автор. До речі, зауважу,
що чим розумніша і добріша
людина, тим більше добра
вона помічає в людях. Герої
М.А.Товтина різноманітні за
характером, професією, але
усі вони подібні родючим
полям: отримане безплатно
від тодішньої держави доб�
ро, вони повернули людям у
десятикратному розмірі. Усі
вони любили, чи люблять те,
що роблять. І праця для них
– навіть найважча,  не стала
тягарем, вона їх піднесла до
творчості.

У Михайла Андрійовича
праця фізична, розумова і
духовне життя –  невіддільні.
І поряд з трудовими  чи жит�
тєвими успіхами у нього обо�
в’язково  виступає духовне

ДОЛЯ, ЗІГРІТА  У  ЧИНАДІЄВІ
начало його героїв. Його за�
чарував виступ хору чинаді�
ївських деревообробників.
Привернула увагу важка ро�
бота скульптора, нині народ�
ного художника України Івана
Бровді, який творив візитку
для всесвітньовідомої краси
Карпат – Синевирського
озера  (Морське око) із аф�
риканського червоного де�

рева,   закоханих юнака і
дівчину – Синь і Вира. Він
милується унікальним  ви�
шиваним багатством тала�
новитої лікарки, солістки
хору «руського дома» Лідії
Костур… Автора зачаровує
мистецтво Ганни Капац вип�
ікати хліб і хлібобулочні ви�
роби вищого ґатунку. Не
оминув він і мистецької душі
головного лікаря санаторію
«Карпати», заслуженого ліка�
ря України Івана Кошелі,
який повернув життя висох�
лим деревам, що перетво�
рилися на казкові скульпту�
ри і милують очі відпочива�
ючих та відвідувачів унікаль�
ної оздоровниці. У нарисі
про директора сьомого про�
фесійно�технічного училища
Андрія Горвата не пройшло
повз увагу Михайла Андрій�
овича  творення інкрустацій,
які побували на міжнародних
виставках у багатьох столи�
цях європейських країнах.
Василь Гонак виявився, в

пору перших років свого вчи�
тельства,  талановитим кер�
івником шкільних хорів, які
виборювали призові місця
на оглядах учнівської худож�
ньої самодіяльності. За  час,
коли   Іван Зварич  працю�
вав першим секретарем  Ху�
стського РК ЛКСМУ він до�
бився того, що танцюваль�
ний ансамбль «Вільшанка»

(с. Вільшани)  виборов у
Києві на республіканському
огляді�конкурсі  художньої
самодіяльності  срібну ме�
даль і Почесну грамоту, а
сільський хор із Бороняви
на огляді художньої само�
діяльності присвяченому
150�річчю від дня народ�
ження Т.Г.Шевченка  був на�
городжений Дипломом ІІ
ступеня… Доктор технічних
наук, заслужений діяч науки
України, професор  Українсь�
кого лісотехнічного універси�
тету у Львові Тиберій Шкіря
кілька десятків років співав
у хорі навчального закладу…

З великою достовірністю
передав М.А.Товтин мій
творчий шлях, який не
віддільний від ДОКівського
хору, ансамблів «Каблучок»,
«Едельвейс», «Забавка»,
«Бабчина співаночка»,  ака�
демічного русинського хору
«Стара співанка», народно�
го самодіяльного колективу
«Чинадіївка»… У розповіді

про дивовижно�героїчний
шлях воїна Чехословацького
корпусу генерала Людвіка
Свободи, уродженки Чинад�
ієва,  поручика Софії Гара�
гонич, автор книги знахо�
дить у її розповіді згадку про
закарпатські народні пісні,
які ріднили�гуртували
воїнів�закарпатців, надиха�
ли їх на героїчну боротьбу з
фашистами. Ці спогади про
духовне життя  постають на
скрижалях пам’яті від долі
до долі. Вони надають тво�
рам Михайла Андрійовича
великої достовірності.

Михайло Андрійович сіяч
добра і любові, палкий дос�
лідник життєвої стезі людей,
які залишаються вдячними
батькам і дідам, передали
наступникам дорідний спа�
док, прожили життя не мар�
но. Автор нагадує, що нічого
– ні добро, ані зло не мина�
ють на землі безслідно. На
взірець свого ставлення до
ближніх, товаришів по ро�
боті, сусідів, підлеглих, при�
старілих, немічних, можемо
передбачити і власне май�
бутнє. І, безумовно, стократ
правий автор книги, коли
стверджує, що у літньому віці
немає кращої втіхи, аніж ус�
відомлення того, що всі сили
в молодості віддано справі,
яка не старіє.

У книзі «Веселка людської
душі»  сторінки рясно засі�
яні й буйно зійшли  гарними
порівняннями,  вдалими  еп�
ітетами, продемонстровано
багатство лексики, уміння
нею володіти, доносити до
читача красу  життя людини
і природи. Хай щастить вам,
Михайле Андрійовичу,  у на�
писанні нових творів, які  ви
згуртуєте�об’єднаєте  у нову
книжку, яку чекаємо з  нетер�
пінням.

   Ольга ПРОКОП,
народна співачка,

заслужений працівник
культури України

Ïðèéì³òü âåëüìèøàíîâ-
íèé, Äìèòðå Ãðèãîðîâè÷ó,
íàø³ ùèðîñåðäí³ â³òàííÿ ç
âèñîêîïîâàæíèì þâ³ëåºì
ó Âàøîìó æèòò³.

Çäîðîâ’ÿ Âàì ì³öíîãî,
ÿê ãðàí³ò,

Òà ìíîãèõ, ìíîãèõ
äîâãèõ ë³ò!

Õàé äîëÿ áóäå ùåäðà
        ³ ëàñêàâà,

Õàé ùàñòÿ áóäå ñïðàâæí³ì ³ ðÿñíèì!
Çåìëÿ ùîá ãàðí³ êâ³òè äàðóâàëà,
À íåáî áóëî ìèðíèì ³ ÿñíèì!
Ìè âïåâíåí³ ó ïðîäîâæåíí³ Âàìè áëàãîðîä-

íèõ æèòòºâèõ ñïðàâ ³ â âèõîâàíí³ ìîëîä³, ³ â äî-
ïîìîç³ Öåðêâ³, â áàãàòîãðàíí³é ãðîìàäñüê³é ðî-
áîò³.

Íåõàé Âàø³ óëþáëåí³ çàõîïëåííÿ – áäæ³ëüíèö-
òâî òà çåìëåðîáñòâî íàäèõàþòü äî òåïëèõ ïî-
÷óòò³â ³ ñâ³òëèõ åìîö³é äî âèõîâàííÿ îíóê³â òà
ïðàâíóê³â – ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â Óêðà¿íè.

Ùèðî Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
ì.Ìóêà÷åâà: «Ïðîñâ³òà»,

«Ñîþç óêðà¿íîê», Óêðà¿íñüêà ðîäèíà.

Äìèòðó Òâåðäóøêîâ³ –
80 ðîê³â!

Аналіз отруєнь дикорослими грибами серед насе�
лення України за останні роки свідчить про акту�
альність питання профілактики отруєнь  грибами  се�
ред населення. Кількість потерпілих на протязі ос�
танніх років коливається в межах від декількох  сотень
до тисячі. Число їх повґязано, в першу чергу з погод�
ними умовами, сприятливими або  не сприятливими
для  збирання грибів.  Випадки отруєнь грибами по�
вґязані  здебільшого із вживанням пластинчатих от�
руйних грибів, які помилково приймаються за такі
їстівні гриби  як печериці, сироїжки, опеньки.

Харчові та смакові якості  грибів  людина оцінила
дуже давно і тому  зрозуміло, що з настанням грибно�
го сезону велика кількість людей тягнеться до лісу
навіть у дощову погоду. За кількістю мінеральних ре�
човин гриби можна порівняти із фруктами, а за вмістом
фосфору із рибою. Також міститься мідь, цинк, леци�
тин, який перешкоджає накопиченню холестерину в
організмі. Молоді гриби містять значно більше пожив�
них речовин ніж старі, однак внаслідок великого вмісту
клітковини  їх відносять до продуктів що важко пере�
травлюються. Тому при захворюваннях печінки, шлун�
ку, нирок, вживати гриби не рекомендовано. Для того
щоб уникнути випадкових помилок при зборі грибів
навіть при наявності деяких знань і досвіду необхідно
суворо дотримувати основні правила:
 Збирайте в лісі тільки ті гриби, про які знаєте що

вони їстівні.
 Сумнівні гриби, не слід вживати в їжу, пробувати

на смак, тим більше сирими.
 Не збирайте гриби, що у підстави ніжки мають

клубне видне потовщення оточене оболонкою.
 При зборі печериць, звертайте увагу на колір пла�

стинок. У їстівних печериць пластинки рожевіють, а
потім сутеніють. У смертельно отруйної  блідної по�
ганки пластинки завжди білі.
 Волнушки, чорнушки, грузді, валуї, сироїжки пе�

ред засолюванням чи відварюванням слід вимочити.
 Ніколи не збирайте і не їжте гриби переспілі, чер�

виві , зіпсовані.
 Не їжте гриби в сирому виді.
 Не вірте поширеній думці про те, що отруйні гри�

би викликають    потемніння цибулини чи срібних пред�
метів при опусканні їх в посуд, де в варяться гриби. Це
неправильне уявлення.
 Не збирайте грибів, навіть їстівних, у міських пар�

ках, скверах, дворах, а також у здовж автомобільних
доріг. Гриби накопичують отруйні  речовини і стають не
придатними до споживання.

При перших ознаках отруєння необхідно терміново
звернутися за медичною допомогою.

Принесені додому гриби, повинні бути в той же день
розібрані, ретельно переглянуті, очищені і піддані ку�
лінарній обробці. Лікарі радять вживати гриби в неве�
ликій кількості,  дрібно нарізаними, в суміші із іншими
овочами.

А якщо з’явилися симптоми отруєння –  краще прий�
няти активоване вугілля чи випити молока і звернути�
ся за допомогою до лікаря.

Я. ТОВТИН,
зав. відділеням Мукачівської

міськрайонної філії ДУ «ЗОЛЦ МОЗУ»

Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!
Íàñòóïíîãî òèæíÿ â³äçíà÷àòèìå Äåíü

íàðîäæåííÿ êîëèøí³é äåïóòàò Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ãîëîâà Çàêàðïàòñüêî¿
îáëàñíî¿ ðàäè, çàñëóæåíèé åêîíîì³ñò
Óêðà¿íè, Ãåíåðàëüíèé êîíñóë Óêðà¿íè
â Í³ðåäüãàç³  (Óãîðñüêà Ðåñïóáë³êà),
Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Ìóêà÷åâà

²âàí  Âàñèëüîâè÷
²ÂÀÍ×Î.

Ïðàêòè÷íèé òà æèòòºâèé äîñâ³ä ²âàí Âà-
ñèëüîâè÷ çäîáóâàâ íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ – ïðàöåþ ðóê, ðîçóìó ³
ñåðöÿ íà âåðñòàòîáóä³âíîìó çàâîä³ ²ìåí³ Ñ.Ì.Ê³ðîâà, êîìñî-
ìîëüñüê³é ðîáîò³ â Çàêàðïàòñüêîìó îáêîì³ ËÊÑÌÓ, Çàêàðïàòñü-
êîìó îáêîì³ ÊÏ Óêðà¿íè, Áåðåã³âñüêîìó ðàéêîì³ ïàðò³¿ òà ðàé-
îíí³é ðàä³, îá³éìàþ÷è ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. ²ìåíèííèê ï'ÿòü ðàç³â
îáèðàâñÿ äåïóòàòîì Çàêàðïàòñüêî¿ îáëðàäè, ø³ñòü ðàç³â áóâ äå-
ïóòàòîì Áåðåã³âñüêî¿ ðàéîííî¿ òà ì³ñüêî¿ ðàä.

Âèñîêà ³íòåë³ãåíòí³ñòü, óì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ëþäüìè, âèíÿòêîâà
êîìóí³êàáåëüí³ñòü ³ ïðîôåñ³îíàë³çì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà âèìîã-
ëèâ³ñòü, ÿê³ ïðîÿâëÿëèñÿ âñþäè, äå á íå ïðàöþâàâ ²âàí Âàñèëüî-
âè÷, ïðèíîñèëè éîìó ùèðó ïîâàãó êîëåã, äåðæàâí³ íàãîðîäè.
².Â.²âàí÷î â³äçíà÷åíèé òðüîìà ìåäàëÿìè ÑÐÑÐ, îðäåíîì "Çà çàñ-
ëóãè" ²²² ñòóïåíÿ,  Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè  òà Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, âèùèìè â³äçíàêàìè Ì³í³ñòåðñòâà ç íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.

Ùèðî â³òàºìî Âàñ, äîðîãèé ²âàíå Âàñèëüîâè÷ó, ç Äíåì íàðîä-
æåííÿ. Íåõàé ðîäèííå òåïëî, ì³öíå çäîðîâ'ÿ, ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü
òà ïîøàíà, ùàñòÿ, ðàä³ñòü ³  áëàãîïîëó÷÷ÿ áóäóòü çàâæäè ç Âàìè!

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

Â²ÒÀªÌÎ,  ÙÀÑÒß
²  ÃÀÐÀÇÄ²Â   ÁÀÆÀªÌÎ! Ó ïåðøèé äåíü ëèïíÿ

â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåé ÷àð³â-
íà, ìèëà, êîõàíà Äðóæèíà,
í³æíà, ëàñêàâà, òóðáîòëèâà,
íàéêðàùà ó ñâ³ò³ Ìàìî÷êà ³
Áàáóñÿ, óëþáëåíà, ìóäðà, äîá-
ðà  Ñåñòðè÷êà

Ãàííà  ²âàí³âíà
ÌÀÐÊÓØ.

Ïðèéì³òü, äîðîãåíüêà íàøà, íàéùèð³ø³
â³òàííÿ ³ òàê³ æ ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî
þâ³ëåþ, ÿêèé ñèìâîë³çóº ïðåêðàñíèé, ìóäðèé
â³ê. Ñâîºþ íåâòîìíîþ ïðàöåþ, äîìàøí³ìè
òóðáîòàìè, êèïó÷îþ åíåðã³ºþ Âè äèâóºòå íå
ò³ëüêè ð³äíèõ, àëå é óñ³õ îòî÷óþ÷èõ Âàñ. Íåõàé
Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî Ãîñïîäü äàðóº äîâãîë³ò-
òÿ, à Âàø³ íåáåñí³ çàñòóïíèêè ñâÿò³ Ïåòðî ³ Ïà-
âåë äàþòü ÿêîìîãà á³ëüøå ñâ³òëèõ ³ ùàñëèâèõ
äí³â æèòòÿ, àæ äî ñòîë³òòÿ, ç³ãð³òèõ
ùèð³ñòþ íàøèõ ïî÷óòò³â. Áàæàº-
ìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñ-
òÿ, óäà÷³, äîáðà òà áëàãîïîëó÷-
÷ÿ. Íåõàé çàâæäè çáóâàþòüñÿ óñ³
Âàø³ ìð³¿ ³ áàæàííÿ, à çàòèøîê
ð³äíî¿ îñåë³ íàä³éíî çàõèùàº â³ä
óñ³ëÿêèõ íåãàðàçä³â.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê Ìèõàéëî, äîíü-
êè Îêñàíà, Íåëÿ, çÿòü Ñåðã³é, îíóêè Àíãåë³-
íà, Í³êîëåòòà, Îëåêñ³é, Ìèõàéëî, Ñåðã³é, ñåñ-
òðà Ìàð³ÿ ç ñ³ì'ºþ, ñâàòè, ð³äí³, ïîäðóãè…

Ðåöåíç³ÿ ÙÎ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈ ÏÐÎ ÃÐÈÁÈ
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Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
6 (135)  29 ÷åðâíÿ 2017 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).
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ñò.

– Âàøå Áëàæåíñòâî, ïîðàäüòå:
ÿê ïðàâèëüíî æèòè õðèñòèÿíè-
íó â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³?

– Ïðîòÿãîì óñ³º¿ ³ñòîð³¿ ëþäñòâà
ïðàâèëüíî æèëè ò³ ëþäè, õòî æèâ çà
Áîæåñòâåííèì çàêîíîì. Öå ïðàâèëî
ä³º ³ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Çàêîí Áîæèé
ðîáèòü ëþäèíó çäàòíîþ íàñîëîäæó-
âàòèñÿ äàðàìè ³ áëàãàìè, ÿê³ âèõî-
äÿòü â³ä Áîãà. Ëþäèíà ïîâèííà çìó-
øóâàòè ñåáå æèòè çà çàïîâ³äÿìè Áî-
æèìè ³ óõèëÿòèñÿ â³ä çëà, íåïðàâäè,
â³ä ãîðäîñò³, ÿê³ â Öåðêâ³ íàçèâàþòü-
ñÿ îäíèì ñëîâîì – ãð³õ. Íåçàëåæíî
â³ä òîãî, ÷èì ëþäèíà íà çåìë³ çàé-
ìàºòüñÿ – ÷è âîíà º áóä³âåëüíèêîì,
÷è êðàâöåì, ÷è ë³êàðåì, ÷è õóäîæ-
íèêîì, çåìëåðîáîì ... âîíà ïîâèííà
òàê ïðàöþâàòè, ùîá ÷åðåç ¿¿ ïðàöþ
ñëàâèëîñü ³ì’ÿ Áîæå. Òîä³ ö³ ñïðàâè
ñõâàëüí³ ïåðåä Ãîñïîäîì ³ êîðèñí³
äëÿ ëþäèíè. Âèñëîâëþþ÷èñü ³íàêøå,
ìîæíà ñêàçàòè, ùî íàø³ ñïðàâè, ñëî-
âà ³ ïîìèñëè ïîâèíí³ áóòè íàïîâíåí³
ëþáîâ’þ, òåðï³ííÿì ³ ïîâàãîþ îäèí
äî îäíîãî. Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè:
õòî ïðîñëàâëÿº Áîãà íà çåìë³, òîé
áóäå ïðîñëàâëåíèé Áîãîì íà Íåá³.

– ×îìó  íåîáõ³äíî çáåð³ãàòè
íàøó  â³ðó  Ïðàâîñëàâíó?   ²ñíóº
áåçë³÷   ð³çíèõ êîíôåñ³é, ÿê³
íàçèâàþòü ñåáå õðèñòèÿíñüêè-
ìè...

– Ãîñïîäü ²³ñóñ Õðèñòîñ ñòâîðèâ
Öåðêâó, à íå êîíôåñ³¿. Ïîâíîòà â³ðè ³
âñå òå, ùî ïîòð³áíî äëÿ ñïàñ³ííÿ, çáå-
ð³ãàºòüñÿ ò³ëüêè â Ïðàâîñëàâ’¿.
Ò³ëüêè Ïðàâîñëàâ’ÿ â÷èòü ïðàâèëü-
íî ñëàâèòè Áîãà. Öÿ â³ðà çðîáèëà
íàø íàðîä ñèëüíèì, êðàñèâèì ³ áëà-
ãîðîäíèì. Îñíîâà íàøîãî â³ðîâ÷åí-
íÿ – äîòðèìàííÿ äâîõ çàïîâ³äåé:
ëþáîâ äî Áîãà ³ áëèæíüîãî. Ïîòð³áíî
áóäóâàòè ñâîº æèòòÿ íà öèõ ïðèíöè-
ïàõ. Çâåðí³òü óâàãó: ñâ³ò òðèìàºòü-
ñÿ íå íà çëî÷èíöÿõ àáî ëþäÿõ ç íèçü-
êèì ìîðàëüíèì ð³âíåì. Ñâ³ò òðè-
ìàºòüñÿ ò³ëüêè íà â³ðíèõ Ãîñïîäó,
÷èñòèõ äóøåþ, ñåðöåì ³ ò³ëîì. Âñ³
âèïðîáóâàííÿ, ÿê³ Áîã ïîñèëàº àáî
ïîïóñêàº ¿ì, âîíè ïðèéìàþòü ³ç
âäÿ÷í³ñòþ, òåðï³ííÿì ³ ñìèðåíí³ñòþ.

– Âèõîäèòü, ùî äîãîäèòè Áî-
ãîâ³ ìîæíà ò³ëüêè òàê – æèòè â
Ïðàâîñëàâ’¿...

– Äîãîäèòè Áîãîâ³ ìîæíà ò³ëüêè
òîä³, êîëè ìè çíàºìî, Õòî Â³í, êîëè

«Çáåð³ãàþ÷è ÷èñòîòó Ïðàâîñëàâ’ÿ, ìè ïðèâåðòàºìî
Áîæåñòâåííó áëàãîäàòü – äî ñåáå, ëþäåé íàâêîëî

³ âñ³º¿ Â³ò÷èçíè íàøî¿»
(²íòåðâ’þ Áëàæåíí³øîãî Âëàäèêè Îíóôð³ÿ, Ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî

³ âñ³º¿ Óêðà¿íè «Öåðêîâí³é ïðàâîñëàâí³é ãàçåò³». Ñêîðî÷åíî)

ðîçóì³ºìî Éîãî âîëþ ùîäî íàñ ³ âè-
êîíóºìî Éîãî âîëþ. Æèâó÷è ïî â³ð³
Ïðàâîñëàâí³é, ìè ãîòóºìî ñåáå äî
áëàæåííî¿ â³÷íîñò³. Òîìó â ïèòàííÿõ
â³ðîñïîâ³äàííÿ í³ÿêèõ êîìïðîì³ñ³â
áóòè íå ìîæå. ²íîä³ íàì êàæóòü: ìîâ-
ëÿâ, ïîäàéòå îäèí îäíîìó ðóêè ³ ïðè-
ìèð³òüñÿ çî âñ³ìà êîíôåñ³ÿìè. Òàêèé
ï³äõ³ä ñïîêîíâ³÷íî íåïðèéíÿòíèé.
Ðóêó ìîæíà ïîäàòè, êîëè òðåáà äî-
ìîâèòèñÿ â ñïðàâàõ òîðã³âë³, á³çíå-
ñó ³ ò. ä. ßêùî â ëþäñüê³é ñôåð³ ì³æ
ëþäüìè âèíèêëà ñóïåðå÷êà, õòîñü
êîìóñü ïîâèíåí ïîñòóïèòèñÿ. Àëå â
äóõîâíèõ ïèòàííÿõ òàê â÷èíèòè íå
ìîæíà. Â ³íøîìó âèïàäêó, ïðèé-
ìàþ÷è íåïðàâèëüíå â÷åííÿ, ìè ÷è-
íèìî, ÿê ó â³äîìîìó ïðèñë³â’¿: â áî÷ö³
ìåäó – ëîæêà äüîãòþ. Ìåä â³ðè ïî-
âèíåí áóòè ÷èñòèì, òîä³ â³í áóäå êî-
ðèñíèì äëÿ ëþäèíè. Çáåð³ãàþ÷è ÷è-
ñòîòó Ïðàâîñëàâ’ÿ, ìè ïðèâåð-
òàºìî Áîæåñòâåííó áëàãîäàòü –
äî ñåáå, îòî÷óþ÷èõ ³ âñ³º¿ Â³ò÷èç-
íè íàøî¿.

– Ïîðàäüòå: ÿê ïîòð³áíî ïîâî-
äèòèñÿ ç ëþäüìè íàâêîëî?

– Íå ìîæíà áóòè íàäòî âèìîãëè-
âèì äî ³íøèõ. ßêùî ó ëþäåé º ïåâí³
íåâåëèê³ ñëàáêîñò³, òî ìè ìîæåìî
äîïîìîãòè ¿ì âèïðàâèòèñÿ. Íàïðèê-
ëàä, çàñòîñîâóâàòè ñóâîð³ çàõîäè,
âèêðèòè àáî îãîëîñèòè äîãàíó. Àëå
ÿêùî ìîâà éäå ïðî âåëèê³ íåäîë³êè,
òî ¿õ ë³êóº ëèøå ëþáîâ. Ñïðàâæíÿ
ëþáîâ çäàòíà ïåðåòâîðèòè äóøó
ëþäèíè, âîíà çëó ëþäèíó ðîáèòü äîá-
ðîþ, ñâ³òëîþ.

– À ÿê ïîâèíí³ ïîâîäèòèñÿ íà-

÷àëüíèêè ³ ï³äëåãë³?
– Â äóñ³ ëþáîâ³. Ó öüîìó ïîëÿãàº

ïðàâèëüíå óïðàâë³ííÿ: áóòè íå äåñ-
ïîòîì, à ïðèêëàäîì äëÿ ï³äëåãëèõ.
Âîíè, â ñâîþ ÷åðãó, ïîâèíí³ ç ëþáî-
â’þ ï³äêîðÿòèñÿ ñâîºìó íà÷àëüíèêîâ³
³ ìîëèòèñÿ îäèí çà îäíîãî. Öå ³ º òîé
øëÿõ, ÿêèé çâîäèòü íà ëþäèíó áî-
æåñòâåííå áëàãîñëîâåííÿ ³ âåäå ¿¿ äî
âèùîãî ñïàñ³ííÿ – íà íåá³.

– Ùî ïîòð³áíî ðîáèòè, ÿêùî
áëèæí³ íå ïðèéìàþòü íàø âèá³ð
–  âèêîíóâàòè âîëþ Áîæó?

– Âîëþ Áîæó òðåáà âèêîíóâàòè
çàâæäè, íàâ³òü ÿêùî íàñ í³õòî íå çðî-
çóì³º. Áóâàº, ùî íà ïåâíîìó åòàï³
áëèæí³ íå ðîçóì³þòü ³ íå ïðèéìàþòü
òàêîãî øëÿõó. Àëå ÿêùî ìè áóäåìî
ñìèðåííî, áåç çâåðõíîñò³ íàä òèìè,
õòî íàñ íå ðîçóì³º, âèêîíóâàòè âîëþ
Áîæó, òî ç ÷àñîì çðîçóì³þòü, ùî òî,
ùî º âîëåþ Áîæîþ, àáî æèòòÿì çà
âîëåþ Áîæîþ, ïðèíîñèòü áëàãî äëÿ
âñ³õ.

– Ïðàâîñëàâí³ áàòüêè ÷àñòî çà-
ïèòóþòü: ÿê âèõîâóâàòè ñâî¿õ
ä³òåé? Ïðîñòî ëþáèòè?

– Ä³òåé òðåáà ëþáèòè, àëå ëþáî-
â’þ äóõîâíîþ. Ùîá ïî-ñïðàâæíüî-
ìó ïîëþáèòè äèòèíó, ïîòð³áíî ïîëþ-
áèòè Áîãà. ²íøîãî øëÿõó íåìàº. À
ùîá ìàòè ëþáîâ äî Áîãà, íåîáõ³äíî
âèêîíóâàòè Éîãî çàïîâ³ä³. Â³ä æèò-
òÿ çà öèìè çàïîâ³äÿìè íàðîäæóºòü-
ñÿ áëàãîãîâ³ííÿ ïåðåä Ãîñïîäîì.
Òîä³ ëþäèíà îòðèìóº çàäîâîëåííÿ,
ìèð, ðàä³ñòü ³ ñïîê³é. Ï³çíàþ÷è, ùî
Áîã º äæåðåëîì âñ³õ áëàã, ìè ïî÷è-
íàºìî Éîãî ëþáèòè. Â³ä ö³º¿ ëþáîâ³
³ íàðîäæóºòüñÿ ïðàâèëüíà ëþáîâ äî
áóäü-ÿêîãî æèâî¿ ³ñòîòè, òèì á³ëüøå
– äî âëàñíî¿ äèòèíè.

– À õ³áà íå ìîæíà ëþáèòè, òàê
áè ìîâèòè, ÷èñòî ïî-çåìíîìó –
ò³ëåñíî?

– Ò³ëåñíà ëþáîâ ÷èìîñü ñõîæà íà
ìåäàëü, ç³ çâîðîòíîãî áîêó ÿêî¿
ì³ñòèòüñÿ çë³ñòü. Çåìíà ëþáîâ äóæå
ëåãêî ìîæå îáåðíóòèñÿ íåíàâèñòþ.
À îñü äóõîâíà – â³÷íà: ¿¿ í³ùî íå ìîæå
í³ ïîõèòíóòè, í³ çíèùèòè… Ñïðàâæ-
íÿ ëþáîâ ï³äòðèìóº: âîíà íå òèñíå,
à ëèøå äîïîìàãàº âèë³çòè ç ÿìè
ãð³õà, â ÿêó äóæå ëåãêî âïàñòè.

Çàïèñàâ ïðîòî³ºðåé
Âëàäèñëàâ ÑÎÔ²É×ÓÊ

«Öåðêîâíà ïðàâîñëàâíà
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Ïåðâîâåðõîâí³
àïîñòîëè

Ïåòðî ³ Ïàâëî
(12 ëèïíÿ)

Â³ôñà¿äñüêèé ðèáàê Ñèìîí (Øèìîí) áóâ
ñèíîì ²îí³íèì, áðàòîì àï. Àíäð³ÿ Ïåðâî-
çâàííîãî, áóâ æîíàòèì. Ñâ. Àíäð³é îäíî-
ãî ðàçó ñêàçàâ: "Ìè çíàéøëè Ìåñ³þ", – ³
ïðèâ³â Ñèìîíà äî ²³ñóñà. Ãîñïîäü íàçâàâ
éîãî Ê³ôîì (Ïåòðîì, Êàìåíåì). ² Ïåòðî
ñòàâ Éîãî ó÷íåì. Áàãàòî ðàç³â éîìó äîâî-
äèëîñÿ áîðîòèñÿ ç³ ñâîºþ íåäîâ³ðîþ, â³í
áàëàíñóâàâ ì³æ â³ðîþ ³ íåâ³ðîþ. Ñâ. Ïåò-
ðî ñòàâ ãîëîâîþ 12 àïîñòîë³â. Ï³ñëÿ Òàé-
íî¿ âå÷åð³ â³í ïî ñëîâó Õðèñòà òðè ðàçè
â³äð³êàâñÿ â³ä Íüîãî. Àëå ï³ñëÿ âîñêðå-
ñ³ííÿ Ó÷èòåëÿ ãàðÿ÷å ðîçêàÿâñÿ. ² Õðèñ-
òîñ ïîâåë³â éîìó: "Ïàñè îâåöü Ìî¿õ".

Ï³ñëÿ ç³øåñòÿ íà àïîñòîë³â Ñâÿòàãî Äóõà
àï. Ïåòðî ïðîïîâ³äóâàâ ó ð³çíèõ êðà¿íàõ,
çö³ëþâàâ õâîðèõ, òâîðèâ ÷óäåñà ³ìåíåì
Ãîñïîäà, íàïèñàâ äâà Ñîáîðíèõ ïîñëàí-
íÿ. Ðîç³ï'ÿòèé ââåðõ íîãàìè ó Ðèì³ áëèçü-
êî 67 ð.

Ñâ. Ïàâëî íàðîäèâñÿ â ì. Òàðñ³ â çíàòí³é
ñ³ì'¿ áëèçüêî 10 ðîêó. Éîãî çâàëè Ñàâë
(Øàóëü), â³í êîðèñòóâàâñÿ ïðèâ³ëåÿìè
ðèìñüêèõ ãðîìàäÿí. Íàâ÷àâñÿ â ²ºðóñàëèì³
ó çíàòíîãî ðàâèíà Ãàìàë³¿íà îäíî÷àñíî ç
ìàéáóòí³ì àïîñòîëîì Âàðíàâîþ. Àëå ïîò³ì
Âàðíàâà ï³øîâ çà Õðèñòîì, à Ñàâë ñòàâ
ÿðèì âîðîãîì õðèñòèÿí. Â³í  áóâ ïðèñóòí³é
ïðè ïîáèòò³ êàì³ííÿì ñâ. Ñòåôàíà, â³äïðà-
âèâñÿ â Äàìàñê øóêàòè ³ êàðàòè õðèñòè-
ÿí. Àëå ïî äîðîç³ ðàïòîâî áóâ îñë³ïëåíèé
ñâ³òëîì ç íåáà. Â³í âïåðøå ïî÷óâ ãîëîñ
Õðèñòà, Éîãî çàêëèê (ïîò³ì Ãîñïîäü áàãà-
òî ðàç³â ãîâîðèâ ç íèì). ×åðåç òðè äí³ ï³ñëÿ
ïðèáóòòÿ â Äàìàñê Ñàâë õðåñòèâñÿ ³
ïðîçð³â.

Â³í ñòàâ ³íøîþ ëþäèíîþ, íàïîâíåíîþ
Äóõà Ñâÿòîãî. Àï. Âàðíàâà ââ³â éîãî â àïî-
ñòîëüñüêó îáùèíó. Ïàâëî ñòàâ ïðîïîâ³äó-
âàòè Õðèñòà. Ïðåêðàñíî îñâ³÷åíèé Ïàâëî
ãîð³â ëþáîâ'þ äî Õðèñòà ³ íàïðàâèâ ó â³ðó
áàãàòüîõ ÿçè÷íèê³â, çà ùî ³ áóâ íàçâàíèé
"àïîñòîëîì ÿçèê³â". Ìàâ áàãàòî ó÷í³â,
çä³éñíèâ òðè àïîñòîëüñüê³ ïîäîðîæ³, íà-
ïèñàâ 14 ïîñëàíü ç âèêëàäåííÿì îñíîâ
õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè. ßê ðèìñüêèé ãðîìà-
äÿíèí, áóâ îáåçãëàâëåíèé ìå÷åì ó Ðèì³
áëèçüêî 68 ðîêó.

Àðõ³ìàíäðèò  ÑÈËÓÀÍ

Åñëè è Õðèñòîñ, íå ñîòâîðèâøèé ãðåõà, ïîñòðàäàë, ìîæíî ëè íàì ãðåøíûì
ðîïòàòü íà ñòðàäàíèå?  (Ñâò. Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé)



Ñâ. ²óäà áóâ ñèíîì ïðàâ.
Éîñèôà Îáðó÷íèêà â³ä ïåð-
øî¿ äðóæèíè, áðàòîì àï.
²àêîâà, ïåðøîãî ºïèñêîïà
²ºðóñàëèìñüêîãî, òîìó ÷àñ-
òî íàçèâàºòüñÿ ²óäîþ ²àêîâ-
ëåâèì. Öå íàéìåíóâàííÿ â³í
ïðèéíÿâ çà ñìèðåííÿ, îñ-
ê³ëüêè ââàæàâ ñåáå íåäîñòîé-
íèì íàçèâàòèñÿ áðàòîì Ãîñ-
ïîäí³ì ïî ïëîò³ çãð³øèâøè
ïåðåä Ãîñïîäîì, ïî-ïåðøå,
ìàëîâ³ð’ÿì, à ïî-äðóãå, íå-

áðàòîëþáñòâîì.

Íà ïî÷àòêó çåìíîãî ñëóæ³-

ííÿ Ãîñïîäà ²³ñóñà Õðèñòà

ñèíè Éîñèôà, â òîìó ÷èñë³ ³

²óäà, íå ïîâ³ðèëè â Éîãî Áî-

æåñòâåííó ñóòí³ñòü. Çà ïåðå-

êàçîì, êîëè ïðàâ. Éîñèô,

ïîâåðíóâøèñü ³ç ªãèïòó,
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ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ËÈÏÍ² 2017  ð.

2.(Íä.) – Àïîñòîëà ²óäè, áðàòà Ãîñïîäíüîãî. Ñâò.
²îàííà Ìàêñèìîâè÷à, àðõ³ºï. Øàíõàéñüêîãî ³ Ñàí-
Ôðàíöèçüêîãî.
6.(×ò.) – Âîëîäèìèðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
7.(Ïò.) – Ð³çäâî ÷åñòíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà, Ïðåä-

òå÷³ ³ Õðåñòèòåëÿ  Ãîñïîäíüîãî ²îàííà.
8.(Ñá.) –  Áëãââ. êí. Ïåòðà, â ³íî÷åñòâ³ Äàâèäà, ³ êí.

Ôåâðîí³¿, â ³íî÷åñòâ³ ªôðîñèí³¿, Ìóðîìñüêèõ ÷óäîò-
âîðö³â.
11.(Âò.) –  ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Òðîåðó÷èöà".
12.(Ñð) – Ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ ïåðâîâåðõîâíèõ àïî-

ñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà.
13.(×ò.) – Ñîáîð ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ 12-òè àïîñ-

òîë³â: Ïåòðà,  Àíäð³ÿ, áðàòà éîãî, ßêîâà Çåâåäåºâà,
²îàííà, áðàòà éîãî, Ôèëèïà, Âàðôîëîì³ÿ, Ôîìè,
Ìàòôåÿ, ²àêîâà Àëôåºâà, ²óäè ²àêîâëÿ, àáî Ôàääåÿ,
Ñèìîíà Çèëîòà ³ Ìàòô³ÿ.
15.(Ñá.) – Ïîêëàäàííÿ ÷åñíî¿ ðèçè Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-

ðîäèö³ ó Âëàõåðí³.
17.(Ïí.) – Ñòðàñòîòåðïö³â öàðÿ  Ìèêîëàÿ, öàðèö³

Îëåêñàíäðè, öàðåâè÷à Îëåêñ³ÿ, âåë. êíí. Îëüãè, Òåòÿ-
íè, Ìàð³¿ ³ Àíàñòàñ³¿. Áëãâ. âåë. êí. Àíäð³ÿ Áîãîëþáñü-
êîãî. Ïðï. Àíäð³ÿ Ðóáëüîâà, ³êîíîïèñöÿ.
18.(Âò.) – Çíàéäåííÿ ÷åñíèõ ìîù³â ïðï. Ñåðã³ÿ, ³ãó-

ìåíà Ðàäîíåçüêîãî. Ïðìöö. âåë. êí. ªë³ñàâåòè ³ ³íî-
êèí³ Âàðâàðè.
21.(Ïò.) – ßâëåííÿ ³êîíè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ó Êà-

çàí³.
23.(Íä.) – Ïðï. Àíòîí³ÿ Ïå÷åðñüêîãî, Êè¿âñüêîãî,

íà÷àëüíèêà âñ³õ ðóñüêèõ ìîíàõ³â.
24.(Ïí.) – Ð³âíîàï. Îëüãè, âåëèêî¿ êíÿãèí³ Ðóñüêî¿, ó

Ñâÿòîìó Õðåùåíí³  ªëåíè.
28.(Ïò.) – Êîí÷èíà ïðï. ²îâà Óãîëüñüêîãî. Ð³âíîàï.

âåë. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, ó Ñâÿòîìó Õðåùåíí³ Âàñè-
ë³ÿ. Ñîáîð Êè¿âñüêèõ ñâÿòèõ.
30.(Íä.) – Ïàì'ÿòü ñâÿòèõ îòö³â øåñòè Âñåëåíñüêèõ

ñîáîð³â.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ

ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

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

Çàïèòàííÿ: – ßê õðèñòèÿíèíó
ñòàâèòèñÿ äî öèâ³ëüíîãî øëþáó?

Â³äïîâ³äü: – Øëþá ìè âèçíàºìî
ò³ëüêè öåðêîâíèé. Öèâ³ëüíèé çàïèñ
íåîáõ³äíèé, àëå ïî-äóõîâíîìó íåäî-
ñòàòí³é. Ëþäè õðåùåí³, â³ðóþ÷³ ïî-
âèíí³ ïðèéíÿòè òà¿íñòâî öåðêîâíå, â
ÿêîìó Äóõ Ñâÿòèé ñõîäèòü íà òèõ, ÿê³
â³í÷àþòüñÿ, ÿê ïðî öå ñêàçàâ ²îàíí
Çëàòîóñò, âåëèêèé ñâÿòèòåëü: "íå çà-
ëèøåííÿ ä³âîöòâà ðîáèòü ïîäðóææÿ,
à áëàãîäàòü Ñâÿòîãî  Äóõà".

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà âîðî-
æèòè íà äîëþ?

Â³äïîâ³äü: – Öåðêâà êàòåãîðè÷íî
çàáîðîíÿº öå ðîáèòè, òîìó ùî ÷åðåç
âîðîæ³ííÿ ëþäèíà âñòóïàº â çâ'ÿçîê
ç òåìíèìè ñèëàìè. Â ªâàíãåë³¿ ñêà-
çàíî, ùî ùàñòÿ ëþäèíè çàëåæèòü â³ä
ñâÿòîñò³ æèòòÿ. ßêáè âîíî áóëî Áîãó
óãîäíî, Â³í áè âñ³ì íàì â³äêðèâàâ

ìàéáóòíº íàøå, îäíàê â ªâàíãåë³¿
ñêàçàíî, ùîá ìè íå ñïàëè ³ ìîëèëèñÿ,
îñê³ëüêè íåâ³äîìî, êîëè íàñòàíå äëÿ
íàñ ÷àñ ñóäó.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæëèâî ïðî-
æèòè áåç ñêîðáîò?

Â³äïîâ³äü: – ßê ïèøå ñâÿòèòåëü
²ãíàò³é Áðÿí÷àí³íîâ, ñêîðáîòè ³ ñïî-
êóñè âèçíàþòüñÿ Ñâÿùåííèì Ïèñàí-
íÿì ³ ñâÿòèìè îòöÿìè âåëè÷íèì
äàðîì Áîæèì.

Çàïèòàííÿ: – Äëÿ ÷îãî ëþäèí³
ïîñèëàþòüñÿ õâîðîáè?

Â³äïîâ³äü: – Õâîðîáè ïîñèëàþòü-
ñÿ äëÿ î÷èùåííÿ ãð³õ³â, à ³íêîëè äëÿ
òîãî, ùîá óïîêîðèòè âîçâåëè÷óâàííÿ.

Çàïèòàííÿ: – ßêùî ëþäèí³ çàã-
ðîæóº íåáåçïåêà, ÿêó ìîëèòâó
êðàùå ÷èòàòè?

Â³äïîâ³äü: – Êðàùå âñüîãî ÷èòàòè
ìîëèòâó "Îò÷å íàø" ó âñ³õ âèïàäêàõ,

à îñîáëèâî, êîëè ëþäèí³ çàãðîæóº íå-
áåçïåêà.

Çàïèòàííÿ: – ßê äèâèòèñÿ íà
òèõ, õòî íå ñïîâ³äàºòüñÿ ³ íå ïðè-
÷àùàºòüñÿ Ñâÿòèõ Òà¿íñòâ?

Â³äïîâ³äü: – Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí
Çàòâîðíèê êàæå: "Õòî â³äìîâëÿºòüñÿ
Ñâÿòèõ Òà¿íñòâ, òîé áåçáëàãîäàòíèé,
òîáòî íå ìàº Äóõà Ñâÿòîãî. À õòî Äóõà
Ñâÿòîãî íå ìàº, òîé íå º  Õðèñòîâèì".

Çàïèòàííÿ: – ßêå ïðàâèëî ïå-
ðåä ñíîì òðåáà òðèìàòè ùîäåííî
ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ?

Â³äïîâ³äü: – Ùîäåííî ïåðåä ñíîì
òðåáà çãàäóâàòè ãð³õè, ñêîºí³ çà äåíü,
³ êàÿòèñÿ â íèõ ïåðåä Ãîñïîäîì.

Çàïèòàííÿ: – Â ÷îìó ïîëÿãàº
ñïðàâæíº ïîêàÿííÿ?

Â³äïîâ³äü: – Ïîêàÿííÿ º â³éíà ç
ãð³õîì. Ïîêàÿííÿ âèìàãàº, ùîá ëþ-
äèíà ñòàëà äîáðèì ïðèêëàäîì äëÿ
³íøèõ.

Âíèêíåìî áåç ïðèñòðàñò³, ïðè ñâ³òë³

ªâàíãåë³ÿ, â íàøå çåìíå æèòòÿ. Âîíî

ì³çåðíå! Âñ³ áëàãà éîãî â³äí³ìàþòüñÿ

ñìåðòþ, à ÷àñò³øå ³ çíà÷íî ðàí³øå

ñìåðò³ ð³çíèìè ðàïòîâèìè îáñòàâèíà-

ìè. Íåã³äí³ ö³ òë³íí³, òàê ñêîðî çíè-

êàþ÷³ áëàãà, íàçèâàòèñÿ áëàãàìè! Ñêî-

ð³øå âñüîãî âîíè îáìàíè, ñ³ò³. Õòî ïî-

â'ÿçóºòüñÿ â öèõ ñ³òÿõ ³ îáïëóòóºòüñÿ

íèìè, ïîçáàâëÿþòüñÿ ³ñòèííèõ, â³÷íèõ,

íåáåñíèõ, äóõîâíèõ áëàã, ÿê³ íàáóâàþòü-

ñÿ â³ðîþ â Õðèñòà ³ íàñë³äóâàííÿì Éîìó

íà òàºìíè÷îìó øëÿõó æèòòÿ ºâàí-

ãåëüñüêîãî. Ïîêàéòåñÿ!

Â ÿêîìó ìè ñòðàøíîìó îñë³ïëåíí³! ßê

ÒÐÅÁÀ Â²ÄÌÎÂÈÒÈÑß Â²Ä ÃÐ²ÕÎÂÍÎÃÎ ÆÈÒÒß
î÷åâèäíî äîâîäèòüñÿ öèì îñë³ïëåííÿì

íàøå ïàä³ííÿ! Ìè áà÷èìî ñìåðòü íà-

øèõ áðàò³â; ìè çíàºìî, ùî ³ íàì íåîä-

ì³ííî ³, ìîæëèâî, äóæå ñêîðî ïðèéäåòü-

ñÿ ïîìåðòè, òîìó ùî í³õòî ³ç ëþäåé íå

çàëèøèâñÿ íàçàâæäè íà çåìë³; ìè áà-

÷èìî, ùî áàãàòüîì ³ ðàí³øå ñìåðò³

çðàäæóº çåìíå áëàãîïîëó÷÷ÿ, ùî ïå-

ðåòâîðþºòüñÿ âîíî ÷àñòî â íåùàñòÿ,

ñõîæå íà ùîäåííå âêóøàííÿ ñìåðò³.

Íåçâàæàþ÷è íà öå íàñò³ëüêè ÿâíå

ñâ³ä÷åííÿ ñàìîãî äîñâ³äó, ìè ãàíÿº-

ìîñÿ çà îäíèìè òèì÷àñîâèìè áëàãà-

ìè ÿê çà ïîñò³éíèìè, çà â³÷íèìè. Íà

íèõ îäíèõ çâåðíåíî âñþ íàøó óâàãó!

Çàáóòèé Áîã! Çàáóòà âåëè÷íà ³ ðàçîì ç
òèì ãð³çíà â³÷í³ñòü! Ïîêàéòåñÿ!

Çðàäÿòü, áðàòòÿ, íåîäì³ííî çðàäÿòü
íàì âñ³ òë³íí³ áëàãà ³ áàãà÷àì çðàäèòü
¿õ áàãàòñòâî, ñëàâíèì – ¿õíÿ ñëàâà,
þíèì – ¿õíÿ þí³ñòü, ìóäðåöÿì – ¿õíÿ
ìóäð³ñòü. Ò³ëüêè îäíå â³÷íå, ñóòòºâå
áëàãî ìîæå íàêîïè÷óâàòè ëþäèíà ï³ä
÷àñ çåìíîãî ïîäîðîæóâàííÿ: ³ñòèííå
Áîãîï³çíàííÿ, ïðèìèðåííÿ ³ ç'ºäíàííÿ
ç Áîãîì, ïîäàðîâàí³ Õðèñòîì. Àëå äëÿ
îòðèìàííÿ öèõ âåðõîâíèõ áëàã òðåáà
â³äìîâèòèñÿ â³ä æèòòÿ ãð³õîâíîãî, òðå-
áà éîãî çíåíàâèä³òè. Ïîêàéòåñÿ!

Ñâÿòèòåëü ²ÃÍÀÒ²É

(Áðÿí÷àí³íîâ)

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Ä Å Ò È
Äåòè, öâåòû è ïòèöû,
Ñåðäöà èõ íå çíàþò ãðîç,
Ó íèõ ïîñûëàë ó÷èòüñÿ,
Î íèõ ãîâîðèë Õðèñòîñ.

Íå çàáûë Ãîñïîäü ñðåäè ìóäðûõ
Íè ðåáåíêà, íè öâåòêà,
Íî â ñìåþùèõñÿ äåòñêèõ êóäðÿõ
Îïî÷èëà Åãî ðóêà.

Öâåòîê íà ëóãó çåëåíîì,
Ñòðóÿùèéñÿ çâîí â âûñîòó,
Ïðåêðàñíåé îäåæä Ñîëîìîíà
Âñåãäà êàçàëñÿ Õðèñòó.

È âåðíî, íå ðàç ÿ÷ìåííûé
Äëÿ ïòèö Îí êðîøèë êóñîê,
È ïòèöû ñåìüåé áëàæåííîé
Ó Õðèñòîâûõ ïðûãàëè íîã.

Äåòè, öâåòû è ïòèöû,
Ñåðäöà èõ íå çíàþò ãðîç,
Ó íèõ ïîñûëàë ó÷èòüñÿ,
Î íèõ ãîâîðèë Õðèñòîñ.

À.À.Ñîëîäîâíèêîâ

Ìè çíàõîäèìîñÿ òóò íà

çåìë³, ÿê íà ÿê³é-íåáóäü

åï³òèì³¿. Òîìó íå äèâóéòåñÿ,

ùî ç âàìè ïîñò³éíî òðàïëÿ-

þòüñÿ äåÿê³ íåïðèºìíîñò³,

íåùàñòÿ ³ á³äè. Âñ³ ìè ïîñò-

³éíî ãð³øèìî – ïîñêîâçàº-

ìîñÿ ³ ïàäàºìî. Öå ìè, ïî

ñóò³, ïîòðàïëÿºìî â ïàñòêè

äåìîí³â. Ñâÿòèòåë³ ïîñò³éíî

ï³äêðåñëþþòü, ùî çàâæäè

âàæëèâî çíîâó ï³äâîäèòèñÿ

³ ïðîäîâæóâàòè äîðîãó äî

Áîãà. Õî÷à á ³ ñòî ðàç³â íà

äåíü ïàäàëè, íå òóðáóéòåñÿ,

íå çâåðòàéòå íà öå óâàãó; ³

ò³ëüêè ï³äí³ìàéòåñÿ ³ éä³òü

äàë³ âïåðåä, íå ïîâåðòàþ-

÷èñü íàçàä. Ùî áóëî, áóëî ³

ìèíóëîñÿ. Âè ò³ëüêè éä³òü

âïåðåä ³ ìîë³òüñÿ ïðî äîïî-

Àïîñòîë ²óäà, áðàò Ãîñïîäí³é
(2 ëèïíÿ – äåíü ïàì’ÿò³)

ñòàâ ðîçïîä³ëÿòè ì³æ ñâî¿-

ìè ä³òüìè çåìëþ, â³í õîò³â

âèä³ëèòè ÷àñòèíó ³ ïðåºñòå-

ñòâåííî íàðîäæåíîìó Ñèíó

Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ îòðî-

êó ²³ñóñó. Áðàòè çàïåðå÷èëè

öüîìó, ³ ò³ëüêè ñòàðøèé ²àêîâ

ïðèéíÿâ ²³ñóñà â ñï³ëüíå âî-

ëîä³ííÿ ñâîºþ ÷àñòèíîþ,

òîìó ³ áóâ íàçâàíèé áðàòîì
Ãîñïîäí³ì. Ï³çí³øå ³ ²óäà
ïîâ³ðèâ ó Õðèñòà Ñïàñèòå-
ëÿ, âñ³ì ñåðöåì çâåðíóâñÿ
äî Íüîãî ³ áóâ âèáðàíèé
Íèì â ÷èñëî áëèæí³õ 12
ó÷í³â.

Ï³ñëÿ çðàäè ²óäè ²ñêàð³î-
òà â àïîñòîëüñüê³é îáùèí³ öå
³ì’ÿ  íå õîò³ëè âæèâàòè. ²óäó
²àêîâëåâà ñòàëè íàçèâàòè
éîãî äðóãèì ³ìåíåì Ôàääåé.
Ùå îäíå éîãî ³ì’ÿ – Ëåâ-
âåé.

Ï³ñëÿ âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäà
àï. ²óäà ïðîïîâ³äóâàâ â ²óäå¿,
Ãàë³ëå¿, Ñàìàð³¿ ³ ²äóìå¿, â
êðà¿íàõ Àðàâ³¿, Ñèð³¿ ³ Ìåñî-
ïîòàì³¿, â Ïåðñ³¿, â ì. Åäåññ³,

äå ïðàâèâ öàð Àâãàð.

Ñîáîðíå ïîñëàííÿ àï. ²óäè

ì³ñòèòü äîãìàòè÷íå â÷åííÿ
ïðî Ñâÿòó Òð³éöþ, ïðî
âò³ëåííÿ Ãîñïîäà ²³ñóñà Õðè-
ñòà, ïðî â³äì³íí³ñòü àíãåë³â
äîáðèõ ³ çëèõ, ïðî Ñòðàø-
íèé Ñóä, à òàêîæ ïîâ÷àííÿ
ìîðàëüíîãî õàðàêòåðó.

Ìàáóòü, àï. ²óäà áóâ æî-
íàòèé, ìàâ ä³òåé.

Çà ïåðåêàçîì, ñâ. àïîñòîë
²óäà ìó÷åíèöüêè ïîìåð
áëèçüêî 80 ð. ó Â³ðìåí³¿, â
ì. Àðàò³: áóâ ðîç³ï’ÿòèé íà
õðåñò³ ³ ïðîíèçàíèé ñòð³ëà-
ìè.

Ââàæàþòü, ùî éîãî ìîãè-
ëà çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿
â³ðìåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ñâ.
Ôàääåÿ íà ï³âí³÷íîìó çàõîä³

²ðàíó.

Àðõ³ìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ

     Äóõîâí³ íàñòàíîâè

ÃÎÑÏÎÄÜ  Ó  ÂÑ²Õ  ÍÀÑ
     Íàñòàíîâè ñòàðöÿ ñåðáñüêîãî äóõ³âíèêà àðõ³ìàíäðèòà Ôàääåÿ (Øòðàáóëîâè÷à)

ìîãó â³ä Ãîñïîäà.

Ìè íå äîêó÷àºìî Áîãó òèì,

ùî ïîñò³éíî Éîìó íà ùîñü

ñêàðæèìîñÿ. Íàäîêó÷àºìî

Ãîñïîäó, êîëè ãð³øèìî, à íå

êîëè äî Íüîãî ïîñò³éíî

çâåðòàºìîñÿ ÿê äî íàéð³ä-

í³øîãî. Ãîñïîäü ëþáèòü,

êîëè ìè Éîãî áåçïåðåñòàíêó

çàêëèêàºìî ³ ùî â³äêðèâàº-

ìî ïåðåä Íèì ñâîº ñåðöå.

Ìîëèòâà – öå íå ùîñü, ùî

òè ðîçïî÷àâ ³ çàê³í÷èâ, ³ ãî-

òîâî. Ñòàíåø ïåðåä ³êîíîþ,

ñêàæåø, ùî ìàºø ñêàçàòè, ³

ïîò³ì ï³äåø ñâîºþ äîðîãîþ.

Öå íå ìîëèòâà.

Ëþá³òü ìàë³ ñïðàâè ³

ïðàãí³òü äî òîãî, ùî ñêðîì-

íî ³ ïðîñòî. À êîëè äóøà

äîçð³º, Áîã òîä³ äàñòü ¿é

âíóòð³øí³é ìèð. Ãîñïîäü íà

âàñ çàðàç ò³ëüêè äèâèòüñÿ, ³

Éîìó äîðîãî, ùî âè ïðàãíå-

òå äî Éîãî ìèðó. Ïîêè äóøà

íå äîçð³º äî Ãîñïîäà, Â³í

ò³ëüêè ³íêîëè áóäå äàâàòè ¿é

áà÷èòè, ùî Â³í âñþäè ïðè-

ñóòí³é, âñå íàïîâíþº, âåñü

ñâ³ò, âñå ñòâîð³ííÿ. Òîä³

äóøà òàêà ðàä³ñíà. Òîä³ âîíà

âñå ìàº. Àëå ï³ñëÿ Ãîñïîäü

çíîâó ïðèõîâóºòüñÿ â³ä íàñ,

ùîá ìè ñóìóâàëè çà Íèì ³

øóêàëè Éîãî âñ³ì ñåðöåì.

Âàæêî æèòè ç áëèæí³ìè,

ÿêùî ìè äîçâîëÿºìî ñîá³

óÿâíó â³éíó ç íèìè. Íå äîñ-

òàòíüî ò³ëüêè óòðèìóâàòèñÿ

â³ä â³äêðèòî¿ â³éíè ñëîâàìè

³ ñïðàâàìè. Íå âñòóïàéòå

íàâ³òü â óÿâíó â³éíó ç íèìè.

Â³ä öüîãî âòðà÷àºòüñÿ ìèð

â äóø³ ³ ëþáîâ äî áëèæí³õ.

Íå ïîòð³áíî ïðîòèñòàâëÿòè-

ñÿ áëèæí³ì ³ íå ïåðåêîíóâà-

òè ¿õ, öå äàðåìíî. Ìîæåòå

âè  ³ íà ãîëîâ³ ñòîÿòè ïåðåä

íèìè ³ í³÷îãî íå äîñÿãíåòå.

Áëèæí³õ ïîòð³áíî ò³ëüêè ëþ-

áèòè çàðàäè Ãîñïîäà. Ãîñ-

ïîäü ³ â íèõ (íåâ³ðóþ÷èõ),

òîìó ùî, ÿêáè Â³í íå áóâ â

íèõ, ÷è áóëè á âîíè âçàãàë³

æèâèìè?

Íå íàäàâàéòå îñîáëèâîãî

çíà÷åííÿ çîâí³øí³ì ïîä³ÿì.

Á³ëüøå áóäüòå âñåðåäèí³, â

ñåðö³, ç Ãîñïîäîì, à ¿õ çà-

ëèø³òü. Âè ò³ëüêè áóäüòå

ïðèâ³òí³, ³ òèõ³, ³  ëàñêàâ³ ç³

âñ³ìà, ³ íå çâåðòàéòå óâàãè

íà ³íøå.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÀÍÒÈÕÐÈÑÒÀ
Èçáàâè ìÿ, Ãîñïîäè, îò îáîëüùåíèÿ áîãîìåðçêî-

ãî è çëîõèòðîãî àíòèõðèñòà, áëèçãðÿäóùåãî, è óê-
ðîé ìåíÿ îò ñåòåé åãî â ñîêðîâåííîé ïóñòûíå Òâîå-
ãî ñïàñåíèÿ. Äàæäü ìè, Ãîñïîäè, êðåïîñòü è ìóæå-
ñòâî òâåðäîãî èñïîâåäàíèÿ èìåíè Òâîåãî ñâÿòàãî,
äà íå îòñòóïëþ ñòðàõà ðàäè äèàâîëüñêîãî, äà íå
îòðåêóñü îò Òåáÿ, Ñïàñèòåëÿ è  Èñêóïèòåëÿ ìîåãî,
îò Ñâÿòûÿ Òâîåÿ Öåðêâè. Íî äàæäü ìíå, Ãîñïîäè,
äåíü è íî÷ü ïëà÷ è ñëåçû î ãðåõàõ ìîèõ è ïîùàäè
ìÿ, Ãîñïîäè, â ÷àñ Ñòðàøíàãî ñóäà Òâîåãî. Àìèíü.

Ìû íå áóäåì áîÿòüñÿ ñìåðòè òåëåñíîé, åñëè áîÿëèñü ïðè æèçíè ñìåðòè ãðåõîâíîé.
(Ïðîò. È.Òîëìà÷åâ)



Ìàéáóòíº ïðèõîäèòü øâèäøå, í³æ â³äõîäèòü òåïåð³øíº. (ª. Êàï³ºâ).Ìàéáóòíº ïðèõîäèòü øâèäøå, í³æ â³äõîäèòü òåïåð³øíº. (ª. Êàï³ºâ).Ìàéáóòíº ïðèõîäèòü øâèäøå, í³æ â³äõîäèòü òåïåð³øíº. (ª. Êàï³ºâ).Ìàéáóòíº ïðèõîäèòü øâèäøå, í³æ â³äõîäèòü òåïåð³øíº. (ª. Êàï³ºâ).Ìàéáóòíº ïðèõîäèòü øâèäøå, í³æ â³äõîäèòü òåïåð³øíº. (ª. Êàï³ºâ).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777729 ÷åðâíÿ  2017 ð.

25 (1178)25 (1178)25 (1178)25 (1178)25 (1178)

ñò.

 27 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, ó âå-
ëèêîìó çàë³ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³äáóëèñÿ
óðî÷èñò³ çáîðè ç íàãîäè 21
-ð³÷íèö³ Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè — Îñíîâíîãî Çàêîíó
íàøî¿ äåðæàâè.

Ç â³òàëüíîþ ïðîìîâîþ ïåðåä
ïðèñóòí³ìè âèñòóïèâ çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè, êåðóþ÷èé
ñïðàâàìè Îëåêñàíäð Ãàëàé.
Äîïîâ³äà÷ çóïèíèâñÿ íà ãîëîâ-
íèõ ³ñòîðè÷íèõ â³õàõ êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðîöåñó, ÿê³ ìàëè
ì³ñöå íà óêðà¿íñüêèõ òåðåíàõ,
ÿê ó äàëåêîìó ìèíóëîìó òàê ³
íîâ³òí³ ÷àñè, ï³äêðåñëèâ ³ñòî-
ðè÷íó ðîëü ïðèéíÿòòÿ Êîí-
ñòèòóö³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñü-
êî¿ äåðæàâè 28 ÷åðâíÿ 1996
ðîêó. Áóëî çàçíà÷åíî, ùî ó
÷àñè íàéá³ëüøî¿ íåáåçïåêè,
ÿêà ñüîãîäí³ íàâèñëà íàä íà-
øîþ äåðæàâîþ òà ¿¿ ãðîìàäÿ-
íàìè ç áîêó àãðåñèâíîãî ñóñ³-
äà íà Ñõîä³, Êîíñòèòóö³ÿ çà-
ëèøàºòüñÿ îáåðåãîì íàøî¿
äåðæàâíîñò³, ãàðàíòîì íåçà-
ëåæíîñò³ òà ñîáîðíîñò³ Óêðà¿-
íè, âèêîíóþ÷è ðîëü ñâîºð³ä-
íîãî îáðó÷à, ùî ñêð³ïëþº íà-
ö³þ â ºäèíå ö³ëå íåçàëåæíî
â³ä íàö³îíàëüíî¿ òà êîíôåñ³é-

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè – îáåð³ã íàøî¿ äåðæàâíîñò³,
ãàðàíò íåçàëåæíîñò³ òà ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè

íî¿ ïðèíàëåæíîñò³, ïîë³òè÷-
íèõ óïîäîáàíü.

«Êîæåí íà ñâîºìó ì³ñö³ ðî-
áèòü âñå ìîæëèâå äëÿ íàøî¿
Ïåðåìîãè, äëÿ âñòàíîâëåííÿ
ìèðó íà íàø³é óêðà¿íñüê³é
çåìë³  òà îñîáëèâà âäÿ÷í³ñòü
òèì, õòî ã³äíî âèêîíóº ñâ³é
â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê â ì³ñöÿõ
ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷-
íî¿ îïåðàö³¿” ï³äêðåñëèâ âèñ-
òóïàþ÷èé.

Ãëèáîêî ñèìâîë³÷íî, ùî
ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Àíäð³ÿ Áàëîãè, çà ïî-
äàííÿì  ÃÎ “Ñï³ëêà ó÷àñíèê³â
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿
ì³ñòà Ìóêà÷åâà òà Ìóêà÷³âñü-
êîãî ðàéîíó (êåð³âíèê Âîëî-
äèìèð Âàñüêî), ç íàãîäè 21 -
ð³÷íèö³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ãðàìîòàìè òà ö³ííèìè ïîäà-
ðóíêàìè áóëè íàãîðîäæåí³
ñàìå ó÷àñíèêè àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿-
íè: Â’ÿ÷åñëàâ Áîðàäàé÷óê, ìàé-
îð ïîë³ö³¿, ñòàðøèé ³íñïåêòîð
ñåêòîðó ïåðâåíòàö³¿ Ìóêà÷³âñü-
êîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó  ïîë³ö³¿
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Çàêàðïàòñüê³é
îáëàñò³,  Âàñèëü Áîðòíèê, ïðà-
ïîðùèê, êîìàíäèð àâòîìîá³ëü-
íîãî âçâîäó 128-¿ îêðåìî¿
ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿ áðèãàäè, Ìàê-

ñèì Êîçëîâ, ï³äïîë-
êîâíèê, çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
ïåðñîíàëó Ìóêà÷³-
âñüêîãî ïðèêîðäîí-
íîãî çàãîíó, Âîëî-
äèìèð Êîñòåíêî,
ï³äïîëêîâíèê ÇÑÓ,
ñòàðøèé ³íñïåêòîð
â³ää³ëó ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
ìîá³ë³çàö³éíî¿ òà

îáîðîííî¿ ðîáîòè âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè,   Ãàëèíà Øàáàí, ï³äïîë-
êîâíèê ìåäè÷íî¿ ñëóæáè, íà-
÷àëüíèê ïðèéìàëüíîãî
â³ää³ëåííÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè
À 1047 (â³éñüêîâèé øïèòàëü).

Ç ÷óäîâîþ ñâÿòêîâîþ êîíöåð-
òíîþ ïðîãðàìîþ ïåðåä ïðè-
ñóòí³ìè âèñòóïèëè õîðîâèé
êîëåêòèâ “Â³äãîì³í”, ãðîìàäñü-
êèõ îá’ºäíàíü “Ñîþç Óêðà¿íîê”
(êåð³âíèê Ë.Îëåíóøèíåöü) òà
Òîâàðèñòâà “Ïðîñâ³òà”
³ì.Ò.Øåâ÷åíêà (êåð³âíèê Â.Ñî-
ô³ëêàíè÷), õóäîæí³é êåð³âíèê òà
äèðèãåíò Íàòàë³ÿ Äîáðà, äóåò
ó ñêëàä³ Ñåðã³ÿ Äîáîøà òà ªâãå-
í³ÿ Ìóñ³éöÿ, íàðîäíèé ôîëüê-
ëîðíèé êîëåêòèâ “Ðóñíàêè”
ì³ñüêîãî Áóäèíêó êóëüòóðè, êå-
ð³âíèê Ìèõàéëî Ï³ðîâ, âîêàëü-
íèé àíñàìáëü “Áðåâ³ñ”, êåð³â-
íèê ßðîñëàâà Á³ëè÷êî.

Ç³ ñâÿòîì âàñ, äîðîã³ ìó-
êà÷³âö³, õàé ãîðä³ñòü çà íàø Îñ-
íîâíèé Çàêîí ò³ëüêè çðîñòàº, ÿê
³ â³ðà â íàøå ì³ñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, çàâäÿ÷óþ÷è ÿêèì
íàøå æèòòÿ ñòàíå çàìîæí³øèì,
êîìôîðòí³øèì òà áåçïå÷í³øèì.

Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷íèõ êîìïëåêñ³â

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

Ñïèñîê îñ³á, ÿêèì êîø-
òîì ì³ñüêîãî áþäæåòó
áóäå âñòàíîâëåííÿ ãàçîâ³
êîòëè çàòâåðäæåíî íà ÷åð-
ãîâîìó çàñ³äàíí³ ì³ñüêâè-
êîíêîìó. Çàãàëîì â ì³ñò³
âæå 27 ðîäèíàì âñòàíîâ-
ëåíî êîòëè êîøòîì
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè «Ïðèä-
áàííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ãà-
çîâîãî òà åëåêòðè÷íîãî
îáëàäíàííÿ, ñèñòåì
ô³ëüòðàö³¿ âîäè ãàçîâèõ
êîòë³â äëÿ ñîö³àëüíî íåçà-
õèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåí-
íÿ â Ìóêà÷åâî».

9  СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМ МУКАЧІВЦЯМ
ВСТАНОВЛЯТЬ ГАЗОВІ КОТЛИ

Ïðàâî íà çâåðíåííÿ äëÿ
óñòàíîâêè áåçêîøòîâíîãî
ãàçîâîãî òà åëåêòðè÷íîãî
îáëàäíàííÿ äëÿ îá³ãð³âó òà
ñèñòåì ô³ëüòðàö³¿ âîäè ãà-
çîâèõ êîòë³â ìàþòü ãðîìà-
äÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîäàò-
êîâîãî ñîö³àëüíîãî çàõè-
ñòó:

- ³íâàë³äè ² òà ²² ãðóïè
ïî õâîðîá³ âñ³õ êàòå-
ãîð³é;

- ë³êâ³äàòîðè àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ ² òà ²² êàòåãîð³¿;

- ïåíñ³îíåðè, ÿê³ êîðèñ-
òóþòüñÿ ï³ëüãîþ «ä³òè
â³éíè»;

- áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿;
- ó÷àñíèêè, ³íâàë³äè

â³éíè òà âåòåðàíè â³éñüêî-
âî¿ ñëóæáè;

- âäîâè çàãèáëèõ ó÷àñ-
íèê³â â³éíè òà áîéîâèõ
ä³é.

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ áåç-
êîøòîâíîãî ãàçîâîãî,
åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ
òà ñèñòåì ô³ëüòðàö³¿ âîäè
ãàçîâèõ êîòë³â îñîáà
ìåøêàíö³ ìîæóòü çâåðòà-
òèñÿ ç ïèñüìîâîþ çàÿâîþ
äî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, â Öåíòð íàäàííÿ àä-
ì³íïîñëóã.

ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ
Ùèðî â³òàºìî âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì

Ì³æíàðîäíèì
Äíåì ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿.

Áàæàºìîâî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ,
ïðîôåñ³éíî¿ íàñíàãè òà ùàñëèâ³¿ äîë³. Íåõàé
âàø æèòòºâèé øëÿõ áóäå òðèâàëèì ³ áåçõìàð-
íèì,  íàïîâíåíèì äîáðîì, ìèðîì ³ áëàãîïî-
ëó÷÷ÿì.

Íåõàé ñèëà òà âèòðèìêà íå çàëèøàþòü âàñ,
à â³ðà ó ìàéáóòíº ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿ ³ íà-
äàë³ íàäèõàº âàñ íà íîâ³ äîñÿãíåííÿ. Äîáðî-
áóòó ó êîæíó ðîäèíó, âåëèêîãî ñ³ìåéíîãî ùàñ-
òÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôêîì
ÂÊÏ “Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêêîîïãîðã”

Â Ìóêà÷åâ³ çàòâåðäæåíî ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó ç îðãàí³çàö³¿ ïàñàæèðñüêèõ

ïåðåâåçåíü
Сьогодні на засіданні

міськвиконкому зат�
верджено результати
конкурсу із залучення
підприємства для
організації забезпе�
чення і підготовки ма�
теріалів для прове�
дення засідань кон�
курсного комітету з
проведення конкурсів
на перевезення паса�
жирів автобусами на
міських маршрутах за�
гального користуван�
ня (робочого органу).

Визначено переможцем конкурсу для прове�
дення засідань конкурсного комітету з прове�
дення конкурсів на перевезення пасажирів ав�
тобусами на міських маршрутах загального ко�
ристування (робочого органу) Мукачівське
міське комунальне підприємство «Ремонтно�бу�
дівельне управління».

 З переможцем конкурсу буде укладено до�
говір про виконання робіт із забезпечення і
підготовки матеріалів для проведення засідань
міського конкурсного комітету з проведення
конкурсів на перевезення пасажирів автобуса�
ми на міських маршрутах загального користу�
вання терміном на три роки.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту рішення виконавчого комітету Му-
качівської міської ради «Про внесення змін
до Положення про плату за навчання в по-
чаткових спеціалізованих мистецьких на-
вчальних закладах міста Мукачева у новій
редакції»

Звертаємо увагу на те, що проект регулятор�
ного акта з усіма додатками, відповідним анал�
ізом регуляторного впливу можна знайти за по�
силанням http://mukachevo-rada.gov.ua (оф�
іційний сайт Мукачівської міської ради; Розділ
регуляторна діяльність. Проекти регуляторних
актів та АРВ).

Зауваження та пропозиції щодо проекту ре�
гуляторного акта, аналізу регуляторного впли�
ву просимо надсилати на адресу розробника –
відділу культури виконавчого комітету Мукачі�
вської міської ради протягом місяця з дня його
опублікування у письмовому вигляді або елект�
ронною поштою.

Адреса розробника:
89600, м. Мукачево, пл. Духновича, 2, відділ

культури виконавчого комітету Мукачівської
міської ради, каб. №54, тел. 2�20�03, 2�31�78;
e�mail: v.culfgjmukachevo�rada.gov. va
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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�
ня, загальна площа 39 кв.м., є ав�
тономне отоплення, металопласти�
кові вікна. Ціна 17500 у.о.

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

29  ÷åðâíÿ 2017 ð.
25 (1178)25 (1178)25 (1178)25 (1178)25 (1178)

     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” касетный магнітоA
фон фірмовий, самовар
електричний, дерев’яний
стільчик для кормління маA
люка вхорошому стані.
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

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
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

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ КОЗА
з козлятамиA

перворічками.
Тел. 099 217 54 26

(Дмитро)

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачений Державний Акт на право приватної влас�

ності  на землю сер. ІІІ �ЗК № 003014, виданий Лавківсь�
кою Сільрадою  18 жовтня 1993 року на ім’я Когутич Ганна
Трофимівна, вважати недійсним.

     Втрачений  студентський квиток студентки Мукачі�
вського педколеджу (АК №10009151),  Могориті Наталії
Михайлівні, виданий у 2013�му році , вважати недійсним.

     Втрачений студквиток АК №10009157  виданий  сту�
дентці Мукачівського педколеджу Русин Мирославі Ва�
силівні  у 2013 р, вважати недійсним.

    Втрачений  студквиток  АК №10009062, виданий сту�
дентці Педколеджу Бабинець Юлії Іванівні у 2013 році,
вважати  недійсним

     Втрачений студквиток АК № 10009140, виданий сту�
дентці Мукачівського гуманітарного коледжу Лендєл Діані
Василівні у 2013 році. 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.

Продаєтьс я  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.

     Продається  б/у етерніт
для покрівлі дахів – 150
кв.м. Ціна 50 грн./ кв.м.
Зверт 0954229962.
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28 ÷åðâíÿ Óêðà¿íà
â³äçíà÷àº äåðæàâíå ñâÿ-
òî — Äåíü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè. Êîíñòèòóö³ÿ
1996 ðîêó ñòàëà âàæëè-
âèì åòàïîì â óêðà¿íñü-
êîìó äåðæàâîòâîðåíí³
òà çàêîíîòâîð÷îñò³, ó
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà. Ñàìå Êîí-
ñòèòóö³ÿ ïðîãîëîñèëà
Óêðà¿íó ñóâåðåííîþ, íå-
çàëåæíîþ, äåìîêðàòè÷-
íîþ, ñîö³àëüíîþ, ïðàâî-
âîþ äåðæàâîþ, âèçíàëà
ëþäèíó íàéâèùîþ ñîö-
³àëüíîþ ö³íí³ñòþ. Ó ð³çí³
ïåð³îäè ³ñíóâàííÿ óêðà¿-
íñüêîãî íàðîäó áóëè
ñïðîáè îòðèìàòè þðè-
äè÷íå îôîðìëåííÿ äåð-
æàâè. Ùå â ïåð³îä Êè¿-
âñüêî¿ Ðóñ³ íà â³÷å óêëà-
äàëèñÿ äîãîâîðè ì³æ
êíÿçåì ³ íàðîäîì, êíÿ-
çåì ³ éîãî äðóæèíîþ, ùî
â³äîáðàæåíî â ð³çíèõ ðå-
äàêö³ÿõ «Ðóñüêî¿ ïðàâ-
äè». Ó íîâèé ÷àñ îñîá-

Ñâÿòêóºìî Äåíü Êîíñòèòóö³¿: òðîõè ³ñòîð³¿

ëèâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³
êîíñòèòóö³éíèõ ³äåé â
Óêðà¿í³ â³ä³ãðàëà Êîí-
ñòèòóö³ÿ, ñòâîðåíà Ïèëè-
ïîì Îðëèêîì, ñòàâøè â
ªâðîï³ ïåðøèì ïîä³áíèì
äîêóìåíòîì.

Ïðîòå âïåðøå öå âäà-
ëîñÿ íàëåæíèì ÷èíîì
çðîáèòè ï³ñëÿ òðèâàëî¿,
íàïðóæåíî¿ ðîáîòè íàä
Îñíîâíèì Çàêîíîì äåð-
æàâè 28 ÷åðâíÿ 1996
ðîêó. Ïðàêòèêà çàñòîñó-
âàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-

íè ñâ³ä÷èòü ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü îíîâëåííÿ ïî-
ëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ íà
îñíîâ³ çáåðåæåííÿ ¿¿ äå-
ìîêðàòè÷íîãî çì³ñòó,
ðîçâèòêó ¿¿ ïîòåíö³àëó.
Âèÿâëåí³ ïðîáëåìí³ ïè-
òàííÿ ó ñôåð³ ðåãóëþâàí-
íÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí
ïîòðåáóþòü ïåðåîñìèñ-
ëåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ.
Óðÿä çàïðîñèâ ãðî-
ìàäñüê³ñòü äî øèðîêîãî
îáãîâîðåííÿ çì³í, ÿê³
ïðîïîíóºòüñÿ âíåñòè äî

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â
÷àñòèí³ ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ç ìåòîþ
ìàêñèìàëüíî¿ äåöåíòðà-
ë³çàö³¿ âëàäè. Íàïåðå-
äîäí³ äåðæàâíîãî ñâÿòà
â ì³ñüê³é öåíòðàëüí³é
á³áë³îòåö³ ³ì.. Î.Äóõíî-
âè÷à  îáëàøòîâàíî
êíèæêîâó âèñòàâêó «Îñ-
íîâà äåðæàâè – çàêîí ³
ïðàâî», äå ïðåäñòàâëåíà
ë³òåðàòóðà íàäàº ìîæ-
ëèâ³ñòü êîæíîìó îçíàé-
îìèòèñÿ ç âàæëèâèì çíà-
÷åííÿì Êîíñòèòóö³¿, â
ÿê³é çàêð³ïëåíî ïðàâî óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó ìàòè
âëàñíó äåðæàâó, äàºòüñÿ
â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ,
ÿêîþ öÿ äåðæàâà áóäå,
ÿê³ øëÿõè ¿¿ ðîçâèòêó.

Î.ÊÎÂÀËÅÍÊÎ,
çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó

îáñëóãîâóâàííÿ  Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòå-
êè ³ì. Î. Äóõíîâè÷à

Â Óæãîðîä³ çàâåðøè-
ëèñÿ ô³íàëüí³ çìàãàííÿ
XVII îáëàñíî¿ ñïàðòà-
ê³àäè ïðàö³âíèê³â îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíèõ çàê-
ëàä³â, â ÿê³é âçÿëè
ó÷àñòü 42 êîìàíäè –
âñüîãî 1300 ó÷àñíèê³â.

ßê ³ ó ïîïåðåäí³
ðîêè, â³äì³ííî âèñòó-
ïèëè íà ñïàðòàê³àä³
ñïîðòñìåíè Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÖÐË (íà÷àëüíèê
â³ää³ëó îõîðîíè çäîðî-
â’ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ëþáîâ
Ìàíäçè÷, ãîëîâíèé
ë³êàð ßðîñëàâ Ëóï’ÿê,
ãîëîâà ïðîôîðãàí³çàö³¿
Îìåëÿí Ðåøåòàð).
Âîíè çàâîþâàëè 5
ïðèçîâèõ êîìàíäíèõ
ì³ñöü ó îêðåìèõ âèäàõ
ñïîðòó ³ çà ¿õ ê³ëüê³ñòþ
óâ³éøëè äî òð³éêè êî-
ìàíä-ïðèçåð³â ãàëóçå-
âî¿ ñïàðòàê³àäè.

Íå áóëî ð³âíèõ êî-
ìàíä³ Ìóêà÷³âñüêî¿
ÖÐË ó ëåãêîàòëåòè÷íî-
ìó êðîñ³, ñâ³ä÷åííÿì
÷îãî ñòàëî ïåðøå êî-
ìàíäíå ì³ñöå. Â ³íäè-
â³äóàëüíîìó çàë³êó íà
äèñòàíö³¿ 300 ìåòð³â
ñåðåä æ³íîê â³êîì äî 35
ðîê³â ïðåäñòàâíèöÿ
ö³º¿ êîìàíäè Îëüãà

НА ОБЛАСНІЙ СПАРТАКІАДІ МЕДИКІВ
УСПІШНО ВИСТУПИЛИ МУКАЧІВЦІ

  Çíàé íàøèõ!

Øêðþáà ñòàëà ïåðå-
ìîæíèöåþ, à ñåðåä
÷îëîâ³ê³â â³êîì äî 40
ðîê³â íà äèñòàíö³¿ 500
ìåòð³â Àíàòîë³é Æåìó-
äºäîâ áóâ äðóãèì. Ó
òóðí³ð³ ç á³ëüÿðäó ñåðåä
21 ó÷àñíèêà íàéñèëü-
í³øèì ñòàâ ë³êàð ÖÐË
Îëåêñàíäð Øàõîâñü-
êèé.

Â àêòèâ³ êîìàíäè
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË – òà-
êîæ äðóãå ì³ñöå ó ì³í³-
ôóòáîë³. Äðóãîþ ó íà-
ñò³ëüíîìó òåí³ñ³ ñòàëà
ïðåäñòàâíèöÿ ö³º¿ êî-
ìàíäè Ñâ³òëàíà Âèø-
íåâñüêà, à òðåòº ì³ñöå
ó ãèðüîâîìó ñïîðò³ â
êàòåãîð³¿ ïîíàä 90 êã
çàéíÿâ ²âàí Ðóñèí. Óñ³
ïðèçåðè ñïàðòàê³àäè
íàãîðîäæåí³ ìåäàëÿìè
³ ãðàìîòàìè, ÿê³ ¿ì âðó-
÷èâ ãîëîâà îáëàñíî¿
îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Âîëîäèìèð
Òóðîê.

Óñï³øíî âèñòóïèëà
íà ñïàðòàê³àä³ é ³íøà
êîìàíäà ç Ìóêà÷åâà –
îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³ (ãîëîâíèé
ë³êàð ªâãåí Æóïàí, ãî-
ëîâà ïðîôêîìó Îëüãà
Ïàëàìàð÷óê). Âîíà

çäîáóëà êîìàíäíó ïå-
ðåìîãó ó ïëàâàíí³, à
ïðåäñòàâíèêè öüîãî
êîëåêòèâó Îëåêñàíäðà
Êîðîëüîâà ñåðåä æ³íîê
â³êîì ïîíàä 35 ðîê³â òà
Ìèõàéëî Ùåðáàê â ö³é
æå êàòåãîð³¿ ñåðåä ÷î-
ëîâ³ê³â òàêîæ çàéíÿëè
ïåðø³ ì³ñöÿ. Êð³ì òîãî,
êîìàíäà îáëàñíî¿ äè-
òÿ÷î¿ ë³êàðí³ áóëà òðå-
òüîþ ó ïåðåòÿãóâàíí³
êàíàòà.

Âïåðøå âèñòóïàëà
íà îáëàñí³é ñïàðòàê³-
àä³ ìåäèê³â êîìàíäà
ñàíàòîð³þ «Ñèíÿê»
ÏðÀÒ «Óêðïðîôîçäî-
ðîâíèöÿ» (ãîëîâíèé
ë³êàð Ìàð’ÿíà Øâàð-
äàê, ãîëîâà ïðîôêîìó
Ëþáîâ Ñèñîºâà). Òèì
ïðèºìí³øîþ áóëà ïå-

ðåìîãà ö³º¿ êîìàíäè ó
íàéïðåñòèæí³øîìó
âèä³ ñïàðòàê³àäè –
ì³í³-ôóòáîë³.

Â³äçíà÷èìî ³ òðåòº
ì³ñöå ó òóðí³ð³ ç á³ëüÿð-
äó ïðåäñòàâíèêà êî-
ìàíäè Öåíòðó ÏÌÑÄ
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó
Â³êòîðà Äàíêóëè÷à.

Íà ôîòî:
- ïðèçåðè òóðí³ðó ç

á³ëüÿðäó. Â öåíòð³ ïå-
ðåìîæåöü – ë³êàð Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ÖÐË Îëåê-
ñàíäð Øàõîâñüêèé.

Ñ. ÁÀÐÀÍ×ÈÊÎÂ,
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó

îðãàí³çàö³éíî- ãóìàí-
³òàðíî¿ ðîáîòè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëïðîôðà-
äè. Ôîòî àâòîðà

Глибоко сумуємо з приводу смерті колиш+
нього директора міського управління
торгівлі та громадського харчування

ГЛЕБИ  Івана  Михайловича
і висловлюємо щирі співчуття  дружині,
рідним та близьким покійного.

Колеги по спільній роботі.

ПРИЙМІТЬ ЩИРУ ПОДЯКУ
 Ми, пацієнти пульманологічного відділення

Мукачівської ЦРЛ, хочемо  висловити через
вашу газету щиру подяку завідуючій відділен$
ням Вайді Ірині Іванівні та  лікарю – пульмоно$
логу Яцині Маргариті Миколаївній, а також мед$
сестричкам Наталочі, Моріці, Лесі, Вікторії. Ва$
лентині, Яні, Марині, Світлані та старшій мед$
сестрі  Чокнаді М. М. та санітаркам відділення
за  високопрофесійне і турботливе ставлення
до нас. Бажаємо, наші шановні, міцного здо$
ров’я  та сімейного щастя. Нехай  вас Діва Ма$
рія оберігає від нещастя та біди, а Господь Бог
з неба посилає вам здоров’я, і щастя на многая
і благая літ!

Хворі пацієнти палати №1 Янцо, Меліка,
Вороніна, Легачова, Стрельникова, Дзямко.

Іноземне підприємство
«Петро Карбо Хем Мукачево»

має намір отримати дозвіл на викиди забруднюю$
чих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами. Адреса розташування: 89643, Мукач$
івський р$н, с.Павшино, вул. Лісна, 21. Підприєм$
ство спеціалізується на допоміжному обслугову$
ванню наземного транспорту, що полягає у пере$
качуванні хімічних продуктів. Внаслідок діяльності
підприємства у атмосферне повітря потрапляють
продукти спалювання природного газу, пари
світлих нафтопродуктів та сірковуглецю у кількос$
тях, що не перевищують встановлені чинним зако$
нодавством нормативи. Контактна особа для звер$
нень – Погуляйло С.В. тел.: (03131) 23597. Заува$
ження та пропозицій прохання надсилати до Му$
качівської РДА 89600, м. Мукачево, вул. Горького,
21 тел.: (03131) 22400.

ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

27 ÷åðâíÿ,ó ñåñ³éíîìó çàë³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó.

Òàê, çã³äíî åëåêòðîííî¿ ðåºñòðàö³¿ òà çàÿâ
áàòüê³â, ïîäàíèõ ñòàíîì íà 23.06.2017 áóëî çàò-
âåðäæåíî ð³øåííÿ ïðî çàðàõóâàííÿ 150 ä³òåé ç
3 ëèïíÿ 2017 ðîêó äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â òà äîøê³ëüíèõ ï³äðîçä³ë³â íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íèõ êîìïëåêñ³â.

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ì³ñüêâèêîíêîìó

У МІСТІ ОБЛАШТУЮТЬ ЩЕ
ЧОТИРИ МАЙДАНЧИКИ ПІДЗЕМНИХ

КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ СМІТТЯ
Êîøòîì ì³ñüêîãî

áþäæåòó êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâà «Ðåìîíò-
íî-áóä³âåëüíå óïðàâë³í-
íÿ» ïðîäîâæóº îáëàø-
òóâàòè ï³äçåìí³ êîíòåé-
íåðè äëÿ çáîðó ïîáóòî-
âîãî ñì³òòÿ. Òàêèé ìàé-
äàí÷èê âæå ä³º ïîçàäó
ê³íîòåàòðó «Ïåðåìîãà»
òà ïîçàäó Äåïåø-ïàðêó. Òóò âñòàíîâëåíî òðè ï³äçåì-
í³ êîíòåéíåðè îá’ºìîì ïî 3 ìåòðè êóá³÷íèõ âèãîòîâ-
ëåíèõ ç òâåðäèõ ïîë³ìåðíèõ ìàòåð³àë³â. Âèñîòà êîí-
òåéíåð³â – 2,5 ìåòðà, ç íèõ 1,3 ìåòðè – ï³ä çåìëåþ.
Íîâà «çàêðèòà» òåõíîëîã³ÿ ìàº îáìåæèòè ïîøèðåííÿ
íåïðèºìíîãî çàïàõó ì³ñòîì, à òàêîæ óñêëàäíèòè äîñ-
òóï äî ñì³òòÿ áåçïðèòóëüíèõ. 

Ïëàíóºòüñÿ îáëàøòóâàííÿ òàêèõ ìàéäàí÷èê³â ³ íà âó-
ëèö³ Ðîñâèã³âñüê³é, 34, Îêðóæí³é, 28, Ïàðêàí³ÿ, 18,
Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüê³é, 8.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

25 (1178)25 (1178)25 (1178)25 (1178)25 (1178)
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Æîäíà çëà ëþäèíà íå áóâàº ùàñëèâîþ. (Þâåíàë).Æîäíà çëà ëþäèíà íå áóâàº ùàñëèâîþ. (Þâåíàë).Æîäíà çëà ëþäèíà íå áóâàº ùàñëèâîþ. (Þâåíàë).Æîäíà çëà ëþäèíà íå áóâàº ùàñëèâîþ. (Þâåíàë).Æîäíà çëà ëþäèíà íå áóâàº ùàñëèâîþ. (Þâåíàë).

Óí³êàëüíå Çàêàðïàòòÿ
Ñåðåä óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè Çàêàðïàòòÿ â³äð³çíÿºòü-

ñÿ ñâî¿ì ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ òà ö³êàâèì íàïîâíåí-

íÿì. Íåâåëèêå Çàêàðïàòòÿ ïðèòóëèëîñÿ  äî Óêðà¿íè ³ç

áîêó êðàéíüîãî ï³âäåííîãî çàõîäó. Ñàìå çàéíÿëî

ï³âäåííî-çàõ³äíó ÷àñòèíó Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò ³ Ïðèäó-

íàéñüêó íèçîâèíó.

Òóò óñå âàðòå òîãî, àáè ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³. Íå

òðåáà ¿õàòè äî Ôðàíö³¿, àáè ïîêóøòóâàòè åë³òíèõ ñèð³â:

òàêî¿ áðèíçè ÷è âóðäè ó ö³ëîìó ñâ³ò³ íå çíàéòè. À â³äïî-

÷èíîê â Êàðïàòñüêèõ ãîðàõ – ùå òîé åêñòðèì. Í³ÿê³

Àëüïè íå çð³âíÿþòüñÿ.

Ëþäè, êîòð³ ïðè¿çäÿòü íà Çàêàðïàòòÿ â³äïî÷èòè,

ñïîâíà â³ä÷óâàþòü êîëîðèò êðàþ, éîãî êðàñó, íåïîâ-

òîðí³ñòü òà óí³êàëüí³ñòü.

Çàêàðïàòòÿ òîìó é óí³êàëüíå, áî ïîâñÿêäåííå æèòòÿ

³ ïîáóò íàøèõ ëþäåé ò³ñíî ïåðåïëåëèñÿ ç íàðîäíèìè

çâè÷àÿìè ³ â³ðóâàííÿìè. ² ÿêùî çîñòàëèñÿ â Óêðà¿í³

ì³ñöèíè, îïîâèò³ òàºìíèöÿìè, òî ñàìå òóò, íà Ñð³áí³é

Çåìë³. Íàø êðàé – ïîë³åòí³÷íèé, òóò ìèðíî âçàºìîä³-

þòü ïîì³æ ñîáîþ ³ âçàºìîçáàãà÷óþòü  îäíå îäíîãî,

êóëüòóðà, ìîâà ³ òðàäèö³¿ ê³ëüêîõ íàðîä³â – ðóìóí³â,

óãîðö³â, í³ìö³â, ñëîâàê³â, ÷åõ³â, óêðà¿íö³â, ïîëÿê³â… Íàø³

ëþäè ãîñòèíí³, ïðèâ³òí³, äîáðîçè÷ëèâ³, ùèð³ ³ â á³ä³

íå çîñòàâëÿòü.

Çàêàðïàòö³ ñâÿòî áåðåæóòü ñêàðáè, ïîäàðîâàí³ ¿ì

ïðèðîäîþ âåëè÷íèõ Êàðïàòñüêèõ ã³ð ³ äð³ìó÷èõ ë³ñ³â,

³ òðàäèö³¿, êîòð³ ñïîêîíâ³êó æèâóòü ó êîæí³é îñåë³. Íà

âñþ Óêðà¿íó ëèøå íà Çàêàðïàòò³ õðåáòè õèìåðíî çâè-

âàþòüñÿ, çàêðó÷óþòüñÿ ³ ðîçïîâçàþòüñÿ, ñòð³ìêî

çä³éìàþòüñÿ ã³ðñüê³ âåðøèíè, ì÷àòü ïîâíîâîäí³ ð³÷êè

³ äçþðêîòÿòü ñòðóìêè-áåøêåòíèêè, ïîõîâàëèñÿ ó äî-

ëèíàõ ñåëà ç³ ñòîë³òí³ìè äåðåâ’ÿíèìè öåðêâàìè òà

ìóçåÿìè ñòàðîæèòíîñòåé…

Òàê óæå ïîäáàëà ïðî íàø êðàé ïðèðîäà: â³êîâ³ ïðà-

ë³ñè õîâàþòü â³ä î÷åé òóðèñò³â íåäîòîðêàí³ áàãàòñòâà

³ òèñÿ÷îë³òíþ êóëüòóðó. Ó Çàêàðïàòò³ ñò³ëüêè ö³êàâèõ

êóòî÷ê³â, ÿê³ íå çàëèøàþòü áàéäóæèì í³êîãî. Öå óí³-

êàëüíèé êðàé øèðîêèõ ïîëîíèí, íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â

òà äåíäðîïàðê³â, çàãàäêîâèõ ïå÷åð, ö³ëþùèõ âîä, íåç-

áàãíåííèõ ïðèðîäíèõ ÿâèù, ñòàðîâèííèõ àðõ³òåêòóð-

íèõ ïàì’ÿòîê, âèäàòíèõ ìèòö³â òà ãåí³¿â, íàðîäíèõ â³ðó-

âàíü, òðàäèö³é ãàñòðîíîì³÷íèõ ñìàê³â, ãóëÿíü òà âñÿ-

êèõ ôåñòèâàë³â. ×è íå â êîæíîìó çàêàðïàòñüêîìó ïî-

ñåëåíí³ ìîæíà ïîçíàéîìèòèñü ç íàðîäíèìè óì³ëüöÿ-

ìè, ÿê³ ç äåðåâà, ñîëîìè, ëîçè, ìåòàëó, íèòîê, ïîëîòíà

òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â âèãîòîâëÿþòü óñå òå, ùî òóðèñòè

çàçâè÷àé áåðóòü ç ñîáîþ íà çãàäêó ïðî Çàêàðïàòòÿ,

âåçó÷è ó ñâî¿ äîì³âêè ÷àñòèíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

íàøîãî êðàþ.

Ìàíäðóþ÷è ñåëàìè îáëàñò³, äå çàëèøèëèñÿ ñëàâ-

íîçâ³ñí³ äåðåâ’ÿí³ öåðêâè ìîæíà îòðèìàòè áàãàòî âðà-

æåíü òà íåéìîâ³ðíå çàäîâîëåííÿ – Ïèëèïåöü, ßñ³íÿ,

Óæîê, Ëàç³øåíà, Ë³ê³öàðè, Êîñòðèíà, ²âàøêîâèöÿ – òóò

äîíèí³ ìîëÿòüñÿ ó ñòàðîâèííèõ ñâÿòèíÿõ, ÿêèìè, ì³æ

³íøèì, óæå íå ïåðøèé ð³ê ö³êàâèòüñÿ ÞÍÅÑÊÎ.

Çàêàðïàòòÿ çàâæäè æèòèìå íà óí³êàëüíèõ ïîëîòíàõ

ñâî¿õ õóäîæíèê³â òàêèì, ÿêèì éîãî áà÷èëè ñâîãî ÷àñó

Éîñèï Áîêøàé, Àäàëüáåðò Åðäåë³, Ôåä³ð Ìèíàéëî,

Àíäð³é Êîöêà, Çîëòàí Øîëòåñ, Åðíåñò Êîíòðàòîâè÷

(1934 – ÷ëåí Òîâàðèñòâà ä³ÿ÷³â îáðàçîòâîð÷îãî ìèñ-

òåöòâà Ï³äêàðïàòñüêî¿  Ðóñ³ ) òà áàãàòî ³íøèõ  íå ìåíø

òàëàíîâèòèõ òà çàâçÿòèõ ìèòö³â.

Ö³ë³ åïîõè ³ íåðîçãàäàí³ òàºìíèö³ ó ñòàðîâèííèõ çàì-

êàõ ÷åêàþòü íà òóðèñò³â. ¯õ àæ 13. Ìàíäðóþ÷è â³ä îä-

íîãî çàìêó äî ³íøîãî, ìîæíà ïî÷óòè ÷èìàëî ëåãåíä.

×èñëåíí³ ìóçè÷í³ êîëåêòèâè êðàþ çà÷àðîâóþòü ãàð-

íèì ñï³âîì.  Âîíè áåðåæóòü ìåëîä³¿ òèõ êîëîìèéîê,

ÿê³ íàñï³âóâàëè çàêàðïàòö³ óïðîäîâæ áàãàòüîõ ñòîë³òü.

Çàêàðïàòòÿ – êðàé  óí³êàëüíèé, íåïîâòîðíèé ³ êóëü-

òóðíî òà ïðèðîäíî áàãàòèé, à ñêàðáè Ñð³áíî¿ Çåìë³

âàðò³ òîãî, àáè ïðî íèõ ä³çíàâñÿ âåñü ñâ³ò.

Òîæ íå ãàéòå ÷àñó, Çàêàðïàòòÿ ÷åêàº âàñ!

Â³êòîð³ÿ ÁÀÑÑ
Ìóêà÷³âñüêèé ÍÂÊ ¹6

"Ïîäðîáèö³" .  7.30,  14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  8.20 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 10.15
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ" 0. 12.10,
20.40 Ò/ñ "Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä"
(16+). 16.45 "Ðå÷äîê". 17.40
Íîâèíè. 22.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (16+). 0.35
Ò/ñ "×îòèðè ïîðè ë³òà" (16+).
4.15 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 4.50
"Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.30,
13.20 Õ/ô "Ìåòåîð" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.00
Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
16.10 Ò/ñ "Äåìîíè" (16+).
17.55, 21.25 Ò/ñ "Ñíàéïåð.
Çáðîÿ â³äïëàòè" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.10 Õ/ô
"Êîëîí³ÿ" (18+). 23.55 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 0.50 Õ/ô "Øîñå
ñìåðò³" (16+). 2.05 Ïðîâîêàòîð.
4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-7". 11.55
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-2 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 13.45 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â 14". 18.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 18.30, 23.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.30, 22.45 "Âàã³òíà ó 16".
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 9.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.50 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 10.50, 4.35
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.50 Àãåí-
òè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
14.45, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Îäíîëþáè" 3, 4 ñ.. 23.30 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+). 2.00 Õ/ô "Íåé-
ìîâ³ðíèé Õàëê" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.35 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.30 Õ/ô
"Õîðîáðèé êðàâ÷èê". 11.40 Ò/
ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.30
ËàâËàâÑar. 13.30, 19.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.35
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.35, 4.05
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00, 2.25
Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55 Ðÿò³âíèêè. 23.00 Íàéã³-
ðøèé âîä³é êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ "ßê
óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà âáèâ-
ñòâî" (18+). 0.55 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òå-
îð³ÿ çðàäè

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

ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë

3.00 Çîíà íî÷³. 4.45, 18.00
Àáçàö. 5.40 Ì/Ñ "Ïðèãîäè Êîòà
â ÷îáîòÿõ". 6.55 Kids' Time.
7.00 Ò/Ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè"
(16+). 19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðà¿íñüêè. 21.30 Õ/ô "Ïóñ-
òóí" (16+). 23.20 Õ/ô "Íîâà-
÷îê" (16+). 1.10 Ì/Ô "Ðàíãî"

ÑÅÐÅÄÀ, 5 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00, 16.30 Ò/ñ "Ïëîùà
Áåðêë³" .  9.55 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 11.40 Ä/ñ "Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê". 12.10 Ä/ñ "Ïî-
ðÿòóíîê ôåðìè". 12.40, 21.30
Íîâèíè. Ñïîðò. 13.00 Íîâè-
íè ( ³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.30 Íàø³ ãðîø³. 13.55 Ò/ñ
"Ë³í³ÿ çàõèñòó". 15.20 Ñâ³òëî.
17.25 Õî÷ó áóòè. 17.45 Ì/ñ
"Êíèãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20
Íîâèííèé áëîê. 18.50, 22.50
Ç ïåðøèõ âóñò. 19.00, 1.55
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ñ
"Äèê³  òâàðèíè".  19.55
Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20, 2.10
Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ çà íàöèñòàìè". 22.40
Ìåãàëîò. 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
2.45 Ò/ñ "Òàêñ³". 4.05 Ä/ñ "Àáî-
ë³ö³îí³ñòè". 5.00 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ

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, 2.05 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.45, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.40, 1.00 Êîìåä³ÿ "Áàéêè
Ì³òÿÿ". 13.45, 15.00, 20.15,
21.20 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè - 6".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 22.20
Ìåëîäðàìà "Ï³çíº êàÿòòÿ".
23.20, 2.30 Êîìåä³ÿ "Íÿíü"

IÍÒÅÐ
5.30, 18.00, 19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 6.25
Ìóëüòô³ëüì. 6.50, 20.00, 3.40
"Ïîäðîáèö³" .  7.30, 14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 8.20 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 10.15
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 12.10,
20.40 Ò/ñ "Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä"
(16+). 16.45 "Ðå÷äîê". 17.40
Íîâèíè. 22.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (16+).
0.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåøñÿ - ïîãî-
âîðèìî". 4.20 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 4.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 11.55, 13.20 Õ/ô "Ìå-
òåîð" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.10, 16.10 Ò/ñ
"Äåìîíè" (16+). 17.55, 21.25
Ò/ñ "Ñíàéïåð. Çáðîÿ â³äïëà-
òè" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 22.10 Õ/ô "Ïàðîëü
"Ðèáà-ìå÷" (16+). 0.05 Õ/ô
"Êîëîí³ÿ" (18+). 1.40 Ïðîâî-
êàòîð. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.25 Ôàêòè. 4.45 Äèâè-
òèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.40
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-7". 12.00
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-2 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 13.50 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â 14". 18.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 18.30, 0.40 "Ñë³äñòâî

Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55 Ðÿò³âíèêè. 23.00 Íàéã³-
ðøèé âîä³é êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ "ßê
óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà âáèâ-
ñòâî" (18+). 0.55 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òå-
îð³ÿ çðàäè

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

Íîâèé Êàíàë

3.00, 2.25 Çîíà íî÷³. 3.50,
18.00 Àáçàö. 4.50 Ì/Ñ "Ïðèãî-
äè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 6.00 Õ/ô
"Ñóïåð 8" (16+). 8.15 Õ/ô "Ïî-
ãîíÿ" (16+). 10.00 Õ/ô "Íîâà-
÷îê" (16+). 11.45 Õ/ô "Êîïè íà
ï³äõâàò³" (16+). 14.00 Õ/ô
"Ïàíäîðóì" (16+). 16.00 Õ/ô
"Çåìëÿ ï³ñëÿ íàøî¿ åðè"
(16+). 19.00 Ðåâ³çîð. 21.45
Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ³çîðó. 0.30
Õ/ô "Ëîìáàðä" (16+). 2.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 4 ËÈÏÍß
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, 16.50 Ò/ñ "Ïëîùà
Áåðêë³". 9.55 Ä/ô "Ñåêðåòè
Â³ëüíþñà". 10.50 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 11.45 Ä/ñ "Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê". 12.10 Ä/ñ "Ïî-
ðÿòóíîê ôåðìè".  12.40,
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 13.00
Íîâèíè ( ³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 13.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó
ç ãðîìàäÿíàìè. 13.55 Ò/ñ
"Ë³í ³ÿ  çàõèñòó" .  15.20
Ôîëüê-music .  16.20 Ìèñ-
òåöüê³ ³ñòîð³¿. 17.45 Ì/ñ "Êíè-
ãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 18.50, 22.50 Ç
ïåðøèõ âóñò.  19.00,  1 .55
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/
ñ "Ñàäîâ³  ñêàðáè".  19.55
Íàø³ ãðîø³. 20.20, 2.10 Ïðî
ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Ìèñëèâö³
çà íàöèñòàìè". 22.55, 5.50
Â³÷íå.  23.00,  0 .00,  1 .00
Ï³äñóìêè. 2.45 Ò/ñ "Òàêñ³".
4.05 Ä/ñ "Àáîë³ö³îí³ñòè". 5.00
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³

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, 2.05 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.45, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.40 Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ".
13.40, 14.55, 20.15, 21.15 Êî-
ìåä³ÿ "Ñâàòè - 6". 16.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 22.20 Ìåëîäðàìà
"Ï³çíº êàÿòòÿ". 23.20 Êîìåä³ÿ
"Õî÷ó ÿê áð³äæåò". 1.05 Êîìå-
ä³ÿ "Áàéêè Ì³òÿÿ". 2.30 Êîìå-
ä³ÿ "Õî÷ó ÿê Áð³äæåò"

IÍÒÅÐ
5.35, 18.00, 19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 6.30
Ìóëüòô³ëüì. 6.50, 20.00, 3.35

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 3 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè .  6 .10 ,  7 .10 ,  8 .10
Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ñ .  8 .45
Ñâ ³ ò  îí  ëàéí .  15 .35  Õ /ô
"Â ³÷í ³  òàêè " .  17 .20  Òåàò -
ðàëüí³ ñåçîíè. 17.50 Â³êíî
â Àìåðèêó. 18.15, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 18.50, 22.50 Ç
ïåðøèõ  âóñò.  19 .00 ,  1 .55
Íîâèíè .  Êóëüòóðà .  19 .20
Ïåðøà øïàëüòà. 19.55 Âåðå-
ñåíü. 20.20, 2.10 Ïðî ãîëîâ-
íå.  21.30 Íîâèíè.  Ñïîðò.
21.50 Â ³éíà ³  ìèð.  22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 2.45 Ò/ñ "Òàêñ³".
4 .05  Ä /ñ  "Àáîë ³ö ³îí ³ñòè" .
5.00 Ñâ³òëî

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, 2.05 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 - 6".
22.20 Ìåëîäðàìà "Ï³çíº êà-
ÿòòÿ". 23.20, 2.30 Êîìåä³ÿ
"Ëþáîâ ç ðèçèêîì äëÿ æèò-
òÿ "

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô "Çà÷àðîâàíèé õëîï-
÷èê". 6.50, 20.00, 3.45 "Ïîäðî-
áèö³". 7.20, 13.50 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 8.15 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íà
êðàþ ñâ³òó". 10.00 Ò/ñ "Ò³ëüêè
íå â³äïóñêàé ìåíå" (16+).
15.20 "Æäè ìåíÿ". 17.40 Íî-
âèíè. 18.00, 19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.40
Ò/ñ "Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä" (16+).
22.40 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø" (16+). 0.30 Ò/ñ "×î-
òèðè ïîðè ë³òà" (16+). 4.25
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 4.55 "Ãî-
òóºìî ðàçîì" 2

 ICTV
5.00, 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!.
5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.10 Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àí-
òèçîìá³ .  11.10 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  12.30,  13.20 Õ/ô
"Áîºöü" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.40, 16.10 Õ/
ô "Çàãóáëåíèé ñâ³ò" (16+).
17.00 Õ/ô "Ïàðê þðñüêîãî
ïåð³îäó-3" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ "Ñíàé-
ïåð. Çáðîÿ â³äïëàòè" (16+).
22.25 Ñâîáîäà ñëîâà. 0.20 Õ/
ô "Øîñå ñìåðò³" (16+). 1.50
Ïðîâîêàòîð. 4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 9.40
Õ/ô "Ñåñòðîíüêà". 11.35 "Óê-
ðà¿íà ìàº òàëàíò!-7". 13.45
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 14".
18.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30,
23.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 20.30, 22.45 "Õàòà
íà òàòà". 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè"

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, 5.00 Ñüîãîäí³.
9.15, 5.45 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00
Ò/ñ "Á³ëèé íàëèâ" (16+). 14.45,
15.30 Ò/ñ "Ëàñêàâî ïðîñèìî íà
Êàíàðè" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Îäíîëþáè" 1, 2 ñ.. 23.30 Õ/ô
"Íåéìîâ³ðíèé Õàëê" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.35 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.30 Õ/ô
"Áðåìåíñüê³ ìóçèêàíòè".
11.40 Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùó-
âà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 12.30
ËàâËàâÑar. 13.30, 19.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.35
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.35, 4.05
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00, 2.25
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ñò.

(3.07.2017 - 9.07.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"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, 1.30 Çîíà íî÷³ .  4.45,
18.00 Àáçàö. 5.40 Ì/Ñ "Ïðè-
ãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".  6.55
Kids' Time. 7.00 Ò/Ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè" (16+). 19.00 Ñóïåðìî-
äåëü ïî-óêðà¿íñüêè. 21.25 Õ/
ô "çîëîòà äèòèíà". 23.15 Õ/ô
"Áóìåðàíã". 1.25 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 7 ËÈÏÍß
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6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Ñïîðò.
6.15, 8.15 ÀãðîÅðà. 6.25 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". 9.55 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³".
11.40 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê". 12.10 Ä/ñ "Ïîðÿòóíîê
ôåðìè". 12.40, 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 13.30 "Ñõåìè" ç
Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 13.55
Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 15.20 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". 20.20, 2.10 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.50 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà
íàöèñòàìè". 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 2.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 4.00 Ôîëüê-music.
5.00 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³

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, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.40 Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ".
13.45, 15.00 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -
6". 16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15,
22.10 "Ë³ãà ñì³õó 2".  0.05
"Âå÷³ðí³é Êè¿â".  2.05 "Ìà-
ëåíüê³ ã³ãàíòè"

IÍÒÅÐ
5.35, 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-

ñóºòüñÿ êîæíîãî". 6.25
Ìóëüòô³ëüì. 6.50 "Ïîäðîáèö³".
7.30, 14.15 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 8.20
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
10.15 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ".
12.10 Ò/ñ "Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä"
(16+). 16.45 "Ðå÷äîê". 17.40
Íîâèíè. 20.00, 2.35 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 22.00 Õ/ô "Áóëî
ó áàòüêà òðè ñèíè". 0.55 Õ/ô
"Ãðîçîâîé ïåðåâàë". 4.15

"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. 11.30, 13.20 Õ/ô
"Çì³¿ íà áîðòó ë³òàêà" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.00, 16.10 Ò/ñ "Äåìîíè"
(16+).  17.55 Ò/ñ "Ñíàéïåð.
Çáðîÿ â³äïëàòè" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³. 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ".
0.30 Õ/ô "Ñôåðà" (16+). 2.45
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 3.30
Ïðîâîêàòîð. 4.20 Ôàêòè. 4.40
Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
5.50 Õ/ô "Àâàð³ÿ - äî÷êà ìåí-
òà". 7.45 Õ/ô "ß òåáå êîõàþ".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30 Õ/ô "Äâ³ ³ñòîð³¿ ïðî êî-
õàííÿ". 20.40, 22.35 Õ/ô "Íå
ï³äãàíÿé êîõàííÿ". 23.25
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 3.30 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 5.45 Çîðÿíèé

øëÿõ. 10.50, 4.15 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 14.45, 15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Îäíîëþáè" 9, 10 ñ..
23.20 "ñë³äàìè Ãðàíòî¿ä³â. 2 ÷.
"Ñïåö³àëüíèé ðåïîðòàæ". 0.00
Ò/ñ "Îäíîëþáè". 2.00 Ò/ñ "Çà-
êîí ³  ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Õ/ô
"Ãåðîé ç ïëàêàòà". 12.30
ËàâËàâÑar. 13.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.35 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.35, 4.05 Â³òàëüêà.
17.50, 2.50 Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 20.00 Õ/ô "Øïèãóí
ïî ñóñ³äñòâó". 21.45 Õ/ô "Ä³òè
øïèãóí³â 2: Îñòð³â óòðà÷åíèõ
ìð³é". 23.25 Õ/ô "Ïëàñòèê"
(16+). 1.15 Õ/ô "Ñìóæêà íåñêî-
øåíèõ äèêèõ êâ³ò³â"

«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, 1.20 Çîíà íî÷³. 3.50 Ò/Ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.40,
18.00 Àáçàö. 6.40 Ì/Ñ "Ïðèãî-
äè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.55 Kids'
Time. 8.00, 19.00 Ñóïåðìîäåëü
ïî-óêðà¿íñüêè. 21.45 Õ/ô
"Ì³ëüéîíåð ìèìîâîë³" (16+).
23.40 Õ/ô "Óêðàäåíå ïîáà÷åí-
íÿ" (16+). 1.15 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé
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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". 9.50 Ì/ñ
"Ëåãåíäà ïðî Á³ëîñí³æêó".
10.45 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 11.10
Õî÷ó áóòè. 11.50 Ôîëüê-music.
13.05 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà
íàöèñòàìè". 16.50 Ä/ô
"Êîëàæ³". 17.30 Êíèãà.ua. 18.00
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 19.20
×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". 2.20 Ä/ô
"Ì³ñòåð³ÿ Ìàð³¿.
Ì.Ïðèéìà÷åíêî". 2.45 Ò/ñ
"Òàêñ³". 4.00 Ä/ô "Ñåêðåòè
Â³ëüíþñà". 5.00 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.35 "Ãðîø³".
7.50, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
8.50 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ íåæ-
äàíå íàä³éäå". 12.40 Ìåëîäðà-
ìà "Ï³çíº êàÿòòÿ". 16.30, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà 2017". 20.15 Êî-
ìåä³ÿ "Çíàé íàøèõ". 0.15, 2.10
"Ë³ãà ñì³õó 2"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô "Äþéìîâî÷êà". 6.25
Õ/ô "Ñàìîòíÿ æ³íêà áàæàº ïî-
çíàéîìèòèñü. . . " .  8.15 Õ/ô
"Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ³êîì". 10.00
Äîê.ïðîåêò "Ë³ÿ Àõåäæàêîâà.
Ìàëåíüêà æ³íêà ó âåëèêîìó

âåäóòü åêñòðàñåíñè". 20.30,
22.45 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè

ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 7.00,

8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,

2.40 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-

íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 3.30

Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50, 4.30

Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 14.45, 15.30

Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+).

19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-

ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Îäíîëþ-

áè" 5, 6 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. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.35 Ì/
ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.30
Õ/ô "Ïàñòóøêà". 11.40 Ò/ñ
"Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.30
ËàâËàâÑar. 13.30, 19.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
14.35 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.35,
4.05 Â³òàëüêà. 17.50, 22.00,
2.25 Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó
Ê³íî. 20.55 Ðÿò³âíèêè. 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

«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 Çîíà íî÷³. 4.45, 18.00
Àáçàö. 5.40 Ì/Ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 6.55 Kids'
Time. 7.00 Ò/Ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðà¿íñüêè. 21.30 Õ/ô "Òèñÿ-
÷à ñë³â" (16+). 23.15 Õ/ô "Ïó-
ñòóí" (16+). 1.10 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 1.15 Õ/ô "Ìîðñü-
êèé ï³õîòèíåöü" (16+)

×ÅÒÂÅÐ, 6 ËÈÏÍß
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6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà
á³çíåñó. 6.15, 7.15, 8.15
Ñïîðò. 6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00, 16.30 Ò/ñ "Ïëîùà
Áåðêë³" .  9.55 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 11.40 Ä/ñ "Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê". 12.10 Ä/ñ "Ïî-
ðÿòóíîê ôåðìè". 12.40, 21.30
Íîâèíè. Ñïîðò. 13.00 Íîâè-
íè ( ³ç  ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.30 Ñë³äñòâî. ²íôî. 13.55
Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".  15.20
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 17.25 Øêî-

òà. 21.00 Íîâèíè. 21.30 Ä/ñ
"Òðàäèö³éí³ ñâÿòà Ìàöóð³".
22.20 Ä/ñ  "Äèê ³  òâàðèíè" .
23.25 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 23.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. Ï³äñóìêè.
2.55 Ò/ñ "Òàêñ³". 4.15 ×îëîâ³-
÷èé êëóá. Ñïîðò. 5.25 ×îëîâ³-
÷èé êëóá

 Êàíàë «1+1»
6.00 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ

íåæäàíå íàä³éäå". 9.00 Ëîòå-
ðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.10 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà 2017". 11.10,
12.10, 13.10, 14.00, 15.00,
16.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò: Êàìáîä-
æà". 17.00, 18.30 "Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 8". 19.30, 5.15 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 Ìåëîäðàìà
"Á³æåíêà". 1.15 Äðàìà "Îäåð-
æèì³ñòü". 4.55 "Åñê³ìîñêà - 2:

ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
5.30 Ì/ô "Äèê³ ëåáåä³". 6.25
Õ/ô "Àðòèñò ³ç Êîõàí³âêè". 8.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ". 12.00 Õ/ô "Çðàçêîâ³
ðîäèíè". 14.10 Õ/ô "Ñëóæáî-
âèé ðîìàí". 17.30, 20.30 Ò/ñ
"Äâ³ äîë³. Íîâå æèòòÿ" (16+).
20.00 "Ïîäðîáèö³". 0.00 Ò/ñ
"Âóçüêèé ì³ñò"

 ICTV
5.35 Ôàêòè. 6.00 Ò/ñ "Êîä Êîñ-
òÿíòèíà" (16+). 8.30 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 12.10, 13.00 Õ/ô "Ï³ê
Äàíòå". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.25 Õ/ô "ÐÅÄ" (16+). 16.40 Õ/
ô "ÐÅÄ-2" (16+). 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30 Õ/ô
"Ëþäèíà ëèñòîïàäà" (16+).
22.45 Õ/ô "²íòåðåñè äåðæàâè"
(16+). 0.40 Õ/ô "Îäèíàê" (16+).
2.30 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 3.55
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
7.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.20 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³" .  12.15
"Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 13.20 Õ/ô
"Â³òåð â îáëè÷÷ÿ". 17.10 Õ/ô
"Ñïîðòëîòî-82". 19.00, 2.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 22.40 "ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.10 Ò/ñ "Îäíîëþáè".
15.00 Õ/ô "Íàìèñòî" (16+).
17.00, 20.00 Ò/ñ "Âîëîøêè"
(16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 21.45 Ò/ñ
"Êðîâ íå âîäà" (16+). 1.10
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.50
Òàºìíèé êîä çëàìàíèé. Åïîõà
Âîäîë³ÿ. 3.35 Òàºìíèé êîäâ
çëîìàí. Õâîðîáà. 4.20 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³ (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 8.45 Ì/ô
"Êëóá Â³íêñ: Òàºìíèöÿ ìîðñü-
êî¿ áåçîäí³". 10.10 Õ/ô "Í³÷íà
òóñîâêà". 11.50, 3.15 Â³òàëü-
êà. 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîë-
òàâîþ. 22.00 Êðà¿íà Ó. 0.00 Õ/
ô "Ïëàñòèê" (16+). 1.50 Õ/ô
"Ñìóæêà íåñêîøåíèõ äèêèõ
êâ³ò³â"

 «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
3.00, 2.35 Çîíà íî÷³. 5.25 Õ/ô
"Ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü" (16+).
7.15 Ì/Ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷î-
áîòÿõ". 10.00 Õ/ô "Äðèëëáèò
Òåéëîð. Øêîëà âèæèâàííÿ".
12.00 Õ/ô "Òèñÿ÷à ñë³â" (16+).
13.50 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð ìèìî-
âîë³" (16+). 15.50 Õ/ô "Çíàé-
îìòåñÿ: Äåéâ". 17.40 Õ/ô "Áåç
ïî÷óòò³â" (16+). 19.15 Õ/ô "Áó-
äèíîê ç ïðèêîëàìè". 21.00 Õ/
ô "Äèêèé, äèêèé Âåñò" (16+).
23.00 Õ/ô "ßêùî òâîÿ ä³â÷èíà -
çîìá³" (18+). 0.50 Õ/ô "Ñêàóòè
ïðîòè çîìá³" (18+)

ëà 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. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ñ
"Äèê³ òâàðèíè". 19.55 "Ñõåìè"
ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ.
20.20, 2.10 Ïðî ãîëîâíå. 21.50
Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà íàöèñòàìè".
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00,
1.00 Ï³äñóìêè. 2.45 Ò/ñ
"Òàêñ³". 4.05 Óðÿä íà çâ'ÿçêó
ç ãðîìàäÿíàìè. 4.30 Ä/ô "Âà-
ñèëü Ñèìîíåíêî. Òèøà ³ ãð³ì".
5.00 Ñâ³òëî

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 2.10 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.45, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.40 Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ".
13.45, 15.00, 20.15, 21.20 Êî-
ìåä³ÿ "Ñâàòè - 6". 16.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 22.20 Ìåëîäðàìà "Ï³çíº
êàÿòòÿ". 23.20, 2.35 Êîìåä³ÿ
"Çîâñ³ì íå áàá³é". 1.05 Êîìå-
ä³ÿ "Áàéêè Ì³òÿÿ"

IÍÒÅÐ
5.35, 18.00, 19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 6.25
Ìóëüòô³ëüì. 6.50, 20.00, 3.40
"Ïîäðîáèö³" .  7 .30,  14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  8.20 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 10.15
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 12.10,
20.40 Ò/ñ  "Ï³äçåìíèé ïå-
ðåõ³ä" (16+). 16.45 "Ðå÷äîê".
17.40 Íîâèíè.  22.40 Ò/ñ
"Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø"
(16+). 0.25 Õ/ô "Âñå ìîæëè-
âî". 2.20 Õ/ô "Æ³íêà äëÿ âñ³õ".
4.20 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 4.50
"Ãîòóºìî 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. 11.50,
13.20 Õ/ô "Ïàðîëü "Ðèáà-ìå÷"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.10, 16.10 Ò/ñ "Äåìî-
íè" (16+). 17.55, 21.25 Ò/ñ
"Ñíàéïåð. Çáðîÿ â³äïëàòè"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.10 Õ/
ô "Çì³¿ íà áîðòó ë³òàêà" (16+).
0.20 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+).
1.45 Ïðîâîêàòîð. 4.20 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50
Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!
Ä³òè". 12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-
2 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì".
13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
14". 18.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.30, 0.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.30, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 3".
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè"

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 "Îäíîëþáè" 7, 8 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. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.35 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.30 Õ/ô
"Ðîçóìíà ñåëÿíñüêà äîíüêà".
11.40 Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+).  12.30
ËàâËàâÑar. 13.30, 19.55 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.35
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò".  15.35, 4.05
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00, 2.25
Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55 Ðÿò³âíèêè. 23.00 Íàéã³-
ðøèé âîä³é êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ "ßê
óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà âáèâ-
ñòâî" (18+). 0.55 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òå-
îð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" .  8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 10.55 -  ïðîãðàìà

ê³íî". 11.00 Õ/ô "Ñëóæáîâèé
ðîìàí". 14.10 Ò/ñ "Âóçüêèé
ì³ñò". 18.00, 20.30 Ò/ñ "Äâ³
äîë³. Íîâå æèòòÿ" (16+). 20.00,
2.20, 5.00 "Ïîäðîáèö³". 0.15 Õ/
ô "Íàéêðàùå â ìåí³". 2.55 Õ/
ô "Áóëî ó áàòüêà òðè ñèíè"

ICTV
6.10 Äèâèòèñü óñ³ì!. 7.05 Áåç
ãàëüì. 8.00 ß çíÿâ!. 8.55 Ò/ñ
"Íà òðüîõ". 11.55, 13.00 Õ/ô
"×îðíèëüíå ñåðöå".  12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.05 Õ/ô "Ñôå-
ðà" (16+). 16.45 Õ/ô "Ï³ê Äàí-
òå". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 20.05 Õ/ô "ÐÅÄ" (16+).
22.05 Õ/ô "ÐÅÄ-2" (16+). 0.10
Õ/ô "Ñïîâ³äü íåáåçïå÷íî¿ ëþ-
äèíè" (16+). 2.15 Ò/ñ "Ëàñ-Âå-
ãàñ" (16+). 3.30 Ïðîâîêàòîð.

ÑÒÁ
6.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!".  10.50
"Õàòà íà òàòà". 12.50 "Âàã³òíà
ó 16". 14.50 Õ/ô "Äâ³ ³ñòîð³¿
ïðî êîõàííÿ". 16.50 Õ/ô "Íå
ï³äãàíÿé êîõàííÿ". 19.00 Õ/ô
"Â³òåð â îáëè÷÷ÿ". 22.50 Õ/ô
"Ñïîðòëîòî-82". 0.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.40 Ò/ñ "Îäíîëþáè" 1,
5 ñ.. 13.50, 15.20 Ò/ñ "Êðîâ
íå âîäà" (16+). 17.50, 19.40
Ò/ñ "ßíãîë ó ñåðö³". 22.50 Õ/
ô "Íàìèñòî" (16+). 0.50 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 3.10 Ò/ñ "Çà-
êîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.35
Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.30
Ì/ñ "Äîðà ³ äðóç³. Ïðèãîäè â
ì³ñò³". 11.00 Ì/ô "Êëóá Â³íêñ:
Òàºìíèöÿ ìîðñüêî¿ áåçîäí³".
12.25, 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ.  14.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 16.10 Õ/ô "Ä³òè øïè-
ãóí ³â  2 :  Îñòð³â  óòðà÷åíèõ
ìð³é". 18.05 Õ/ô "Øïèãóí ïî
ñóñ³äñòâó". 22.00 Êðà¿íà Ó.
0.00 Õ/ô "Í³÷íà òóñîâêà". 1.40
Õ/ô "Ãåðîé ç ïëàêàòà". 4.00
Â³òàëüêà

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðî-
ìàäñüêèé êîíòðîëü" (ïîâòîð).
11.35 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 11:45 - ïðîãðàìà "Ìó-
çè÷íèé ôàºòîí". 12:30 -  Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñ-
êîï. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 -  Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:35
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20:00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 00.00 - íî-
âèíè "×àñ". 00:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.15 Çîíà íî÷³. 4.35 Ò/Ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.30
Kids' Time. 5.35 Ì/Ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 6.50 Ñóïåð-
ìîäåëü ïî-óêðà¿íñüêè. 9.20
Ðåâ³çîð. 12.10 Ïðèñòðàñò³ ïî
Ðåâ³çîðó. 15.00 Õ/ô "Áóìå-
ðàíã". 17.20 Õ/ô "çîëîòà äèòè-
íà". 19.15 Õ/ô "Çíàéîìòåñÿ:
Äåéâ". 21.00 Õ/ô "Áåç ïî-
÷óòò³â" (16+). 22.50 Õ/ô "Ñêàó-
òè ïðîòè çîìá³" (18+). 0.35 Õ/
ô "Ëîìáàðä" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 9 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". 10.00 Õ/ô
"Ìàäàì Íîáåëü". 12.00 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 12.30, 1.20 Ä/
ñ "Áëþç.  Ìàðò³í Ñêîðñåçå
ïðåäñòàâëÿº" .  14.30 Ìèñ-
òåöüê³ ³ñòîð³¿. 14.45 Ôîëüê-
music. 15.50 Ïåðøèé íà ñåë³.
16.35 Õ/ô "Ìèëèé äðóã" .
18.30 Õ/ô "Êîðîë³âñüêèé ãå-
íåðàë". 20.30 Ïåðøà øïàëü-
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü

ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 25
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

8 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 11 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ТОВ
“АВЕ Мукачево”

проводить
набір на роботу:
1. ВОДІЇВ АВТО�
Т Р А Н С П О Р Т Н И Х
ЗАСОБІВ категорії
С, Е.
2. ВАНТАЖНИКІВ
для збору твердих
побутових відхо�
дів.

За детальною інфор�
мацією звертатися

за адресою:
м. Мукачево, вул.

Тімірязєва, 78,
Т.: 050�337�83�71.

ОВЕН (21.03�20.04).
Варто навчитися дов�
іряти всоей інтуїції. Не
плануйте зайвого на�

вантаження на роботі. Не
форсуйте події та не нама�
гайтеся робити   десять справ
одночасно. Може виникнути
необхідність відстоювати
свої інтереси.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Не буде зайвим,
якщо ви прислухає�
теся до порад друзів і

колег по роботі, яким ви дов�
іряєте. Графік роботи може
стати дуже апруженим, по�
старайтеся не занадто сто�
митися до цього часу.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Постарайте�
ся уникати карди�
нальних змін у будь�
яких областях своєї

діяльності. Ваша цілеспря�
мованість дозволить досягти
неможливого. Незначні
труднощі у вас на шляху
тільки додадуть вам  впевне�
ності.

РАК (22.06�23.07).
Наступає сприятли�
вий період у багатьох
областях і напрямках

вашого життя. На вас чекає
успіх, який дозволить вам
існувати з легким серцем. Він
принесе удачу невелику, але
важливу.

ЛЕВ (24.07�23.08).
З'явиться можливість
виявити свої найк�
ращі якості, так що

не сперечайтеся через
дрібниці. Навіть власники
найскладнішого характеру
будуть милі та покажуть себе
з кращої сторони. На обіцян�
ки особливо покладатися не
варто.

ДІВА (24.08�23.09).
Постарайтеся бути
пунктуальні та не
спізнюйтеся на робо�
ту. Будьте відкриті для

навколишніх, намагайтеся
поводитися щиро з усіма, з
ким прийдеться спілкувати�
ся.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Займайтеся
тільки тими справа�
ми, які вже початі і ви�
магають продовжен�

ня. Це принесе атмосферу
легкості та невимушеності –
радійте життю і постарайте�
ся підтримати гармонію.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Тиждень
пройде легко і при�
ємно. Роботи буде
багато, але вона

буде цікава та високоопла�
чувана, що додасть вам сил і
енергії. Постарайтеся керу�
вати своїм емоційним ста�
ном.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Впорядкуйте
всі документи, це
нині у вас вийде лег�
ко та успішно. Можна

також розраховувати на ро�
зумну підтримку і допомогу
колег. Проявляйте наполег�
ливість при відстоюванні
своїх інтересів, і успіх до вас
прийде.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). У вас з'явиться
шанс надолужити
упущені можливості

на роботі. Ви зможете про�
аналізувати як розвертають�
ся ваші відносини з людьми.
Постарайтеся не піддавати�
ся на емоційні провокації.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам бажано
стежити за своїми
висловами, ви може�

те стати над міру балакучі, а
це нікому ще не приносило

користі.
РИБИ (20.02�20.03).
Вам доведеться ухва�
лювати важливі
рішення та пожинати

їх плоди. Ваше заповітне ба�
жання здійсниться, тільки
самі не заважайте долі.

ßÊÁÈ ÂÈÁÎÐÈ  ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â²ÄÁÓËÈÑß ÍÀÑÒÓÏÍÎ¯ ÍÅÄ²Ë²

Показник рейтингу Олега ЛЯШКА – 9,63 %

ÛÛÛÛÛ
☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ïðåïîäàâàòåëü ôèëî-
ñîôèè ïðèíèìàåò äóø
òàêèì, êàê îí åñòü…

Õîðîíÿò èçâåñòíîãî
îäåññêîãî âðà÷à. Ëþäè
ïîäõîäÿò, áðîñàþò  ïðè-
ãîðøíþ çåìëè. Âäðóã âñåõ
ðàñòàëêèâàåò  Êàöìàí  è
óñòðåìëÿåòñÿ ê ìîãèëå.

– Èçÿ, âè øî, äèêèé?
Ñòàíüòå â î÷åðåäü!

– Îé, òà ÿ òîëüêî ñïðî-
ñèòü!

×åëîâå÷åñêèé  ãåíèé
áåðåò îäíó ïðåãðàäó çà
äðóãîé, à ÷åëîâå÷åñêèé
äåáèëèçì âîîáùå íå çíà-
åò ïðåãðàä.

Ïåëà ñåãîäíÿ â êàðàî-
êå. Ïîäîøåë êàêîé-òî
ìóæèê, äàë ìíå ïàðó ñî-
òåí ñ óñëîâèåì, ÷òîáû ÿ
çàòêíóëàñü.  Ïîíÿëà, ÷òî
òåïåðü ìîãó ýòèì çàðà-
áàòûâàòü.

– Äåâóøêà , ÿ ïèøó òå-
ëåôîííóþ êíèãó, è ìíå
íóæåí âàø íîìåð.

Ïåðâîå ïðàâèëî ñåëü-
ñêîãî êîëóáà: êîìó  íå
õâàòèëî ìåñòà ñòàòü ó
ñòåíû – òàíöóåò.

Ïîñëå îòïóñêà îòäîõ-
íóâøèå, çàãîðåëûå, ïîõó-
äåâøèå âåðíóëèñü íà ðà-
áîòó óñòàâàòü, áëåä-
íåòü, òîëñòåòü.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

З 4 по 9 липня у Мукачеві відбудеться XI Міжнародний
шаховий фестиваль “Мукачівське літо � 2017”.

Змагання проводитимуться у приміщенні “Eventum Hall”.
Гарантований призовий фонд фестивалю збільшено до

100 тисяч гривень.
Переможці груп А, C та D нагороджуються смартфона�

ми. Перші 10 рейтинг�фаворитів турніру А (за рейтинг
листом ФІДЕ на 1 червня) забезпечуються проживанням
за рахунок організаторів в готелі в центрі міста.

До місця гри курсуватимуть автобуси з центральної ча�
стини міста.

Â Ìóêà÷åâ³ ïðîâåäóòü
ì³æíàðîäíèé øàõîâèé òóðí³ð

ç ïðèçîâèì ôîíäîì 100 òèñÿ÷ ãðí.

Дозвіл сьогодні  нада�
но рішенням виконкому.
Меморіальну дошку По�
чесному громадянину
міста Мукачева, Народ�
ному художнику України,
академіку Національної
академії мистецтв Украї�
ни  Мичка Золтану Федо�
ровичу буде встановлено
на фасаді житлового бу�
динку №18 по вул. Неде�
цеї Яноша. Художник тут
проживав та творив.

Àêàäåì³êó Ìè÷ö³
âñòàíîâëÿòü

ìåìîð³àëüíó äîøêó
20 червня у музеї

мистецтв Прикар�
паття (Івано�
Франківськ) відбу�
лася презентація
виставки творчих
робіт Мукачівського
творчого об’єднан�
ня «Райдуга». У ек�
спозиції представ�
лено близько 50 по�
лотен від 18 митців
творчого об’єднання, які примножують
традиції Закарпатської школи маляр�
ства, що поєднала в собі як академічне
так і народне мистецтво. Різноманітні
за технікою виконання, тематикою та
подачею, картини демонструють над�

Ìèòö³ Ìóêà÷åâà ïðåçåíòóþòü ñâîþ òâîð÷³ñòü
íà ²âàíî-Ôðàíê³âùèí³

звичайно високий
творчий потенціал
мукачівських ху�
дожників. Виставка
експонуватиметь�
ся у музеї Івано�
Франківська до 5
липня, далі шану�
вальники мистецт�
ва матимуть мож�
ливість перегляну�
ти її у Коломиї.

Кошти для поїздки членів творчого
об’єднання «Райдуга» до Івано�Франкі�
вська та транспортування полотен було
виділено за рахунок міської комплекс�
ної програми розвитку культури і мис�
тецтв міста.

☺ ☺ ☺

для гостиної
або спальної кімнати

(олія, розмір  125x75 см).
Старт. ціна – 200 у.о.

Можливий торг.

Тел.:  050�68�50�818.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÇÀÎ×ÍÈÌ
ÀÓÊÖ²ÎÍÎÌ ÊÀÐÒÈÍÀ

В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО,
СІМЕЙНОГО ПРАВА, ТОЩО...

ÅÔÅÊÒÈÂÍÀ ÒÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ

ÞÐÈÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Звертайтеся за адресою: м. Мукачево,
 вул. Пушкіна, 14. Тел. 050 186 52 78


