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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

     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.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 14
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

1 ïàðà;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Ê.ÕÓÄÎßÐÎÂÀ,
â.î. íà÷àëüíèê
Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ÈÈÈÈÈ

16.04.2018 –  22.04.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÌÀÉÆÅ 4 ìëí. á³îìåòðè÷íèõ ïàñïîðò³â âè-
äàëà  Äåðæàâíà ì³ãðàö³éíà ñëóæáà  óêðà¿íöÿì
ïðîòÿãîì  2017 ðîêó.

ÊÎÒÀ ã³ãàíòñüêèõ ðîçì³ð³â  âèÿâèëè ó Øîò-
ëàíä³¿. Ôàõ³âö³ âèñòàâèëè ó ÷àãàðíèêîâ³ â³äåî
ñïîñòåðåæíó àïàðàòóðó ç äîïîìîãîþ ÿêî¿ áóëî
âñòàíîâëåíî çîâí³øí³ ïàðàìåòðè âóñàòîãî
ã³ãàíòà. Äîâæèíà éîãî òóëóáà ç õâîñòîì ñòà-
íîâèòü  áëèçüêî 120 ñàíòèìåòð³â.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ óðÿä ââ³â îáîâ’ÿçêîâå ïñè-
õ³àòðè÷íå îáñë³äóâàííÿ äëÿ îñ³á, ÿêèõ ïðèé-
ìàþòü íà äèïëîìàòè÷íó ñëóæáó ó çâ’ÿçêó ç
«ï³äâèùåíèì ïñèõîåìîö³éíèì  íàâàíòàæåí-
íÿì»  íà íèõ.

ÑÈÌÂÎË²×ÍÈÌ «Ñëîâîì 2017-ãî ðîêó»
óêðà¿íñüê³ ë³íãâ³ñòè íàçâàëè ñëîâîñïîëó÷åííÿ
«ÁÅÇÂ²Ç», ÿêå â ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³é ìîâ³ îç-
íà÷àº áåçâ³çîâèé ðåæèì.

ÊÎÌÀÍÄÀ àðõåîëîã³â, ÿêà äîñë³äæóâàëà
îçåðî Âàí â Òóðå÷÷èí³, âèÿâèëà íà äí³ ðîçâà-
ëèíè êðóïíî¿ ôîðòåö³. Çà îö³íêàìè ôàõ³âö³â, â³ê
äðåâíüî¿ ñïîðóäè ïðèáëèçíî 3 òèñÿ÷³ ðîê³â.

Â ÎÄÍÎÌÓ ç ìàãàçèí³â êàíöòîâàð³â ó Ñó-
ìàõ ïðîäàþòüñÿ øê³ëüí³ çîøèòè ³ç çîáðàæåí-
íÿì Ñòàë³íà íà îáêëàäèíö³.

ТОВ “АВЕ
Мукачево”

ПРОВОДИТЬ
НАБІР  НА РОБОТУ

ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспор/
тних засобів категорії
С, Е.
2.Вантажники для
збору твердих побу/
тових відходів.
3.Тракторист.
4 . П р и б и р а л ь н и к
службових примі/
щень.
5.Прибиральник тери/
торії.
6.Касир

За детальною
інформацією
звертатися:

м. Мукачево,
вул. Тімірязєва, 78,
Тел.: 0503378371.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

РОБИМО  РЕМОНТИ
будинків, квартир,

офісів, торгівельних
приміщень, складів,

тощо.
Тел.: 095 13 14 432

(Валерій)

☺ ☺ ☺

Â²ÉÑÜÊÎÂ² ÏÅÍÑ²¯ ÒÀÊÈ ÇÐÎÑÒÓÒÜ

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
По вул. Пушкіна (навпроти ЗОШ N1 ) здається при�

міщення, 40 кв. м. Сучасний євроремонт. Придатне під
приватну школу, курси візажу, офіс. Ціна 250 у.о. міс.
Поруч здається приміщення 25 м.кв. також придатне
під офіс. Ціна 200 у.о. Можлива здача цілого 1� го по�
верху зі знижкою. Тел: 0509007525

З 11 по 13 квітня  –  Мукачівський
драматичний театр представить учням
загальноосвітніх шкіл міста виставу�во�
девіль "По�модньому" за п'єсою Ми�
хайла Старицького.

13 квітня – У християнському куль�
турному центрі концертну програму
"Леонтович назавжди. Із скарбниці ук�
раїнської духовної класики" предста�
вить академічний камерний хор
"Cantus" (м. Ужгород).

15 КВІТНЯ
о 12.00 год. – Мукачівський драма�

тичний театр запрошує на виставу
"Принц та Чудовисько".

о 17.00 год.  –  на сцені Мукачівсь�
кого драматичного театру зіграють ви�
ставу "Ув'язнені".

18 квітня у концертній залі Мукачі�
вської дитячої школи мистецтв № 1 ім.
С.Мартона відбудеться Міський
відкритий конкурс юних піаністів "Зо�
лотий дощик".

20 квітня – Мукачівська дитяча шко�
ла мистецтв № 1 ім. С.Мартона запро�
шує на творчий звіт фортепіанного
відділу школи.

21 квітня  о 13.00 год. – у Му�
качівській міській центральній бібліо�
теці ім. О.Духновича відбудеться літе�
ратурний фестиваль "Сакура�фест".

22  КВІТНЯ
12.00 год. – Мукачівський драма�

тичний театр запрошує на виставу "По�
пелюшка".

� творчий звіт представить хореог�
рафічний відділ Мукачівської дитячої
школи мистецтв № 1 ім. С.Мартона

о 17.00 год. – на сцені Мукачівсько�
го драматичного театру зіграють вис�
таву "Конкурс".

24 квітня о 16.00 год. –  до 215�

ЗЕМЛЕ  МОЯ
Земле моя родна,

земле моя красна,

Як тя побілила квіточками яр!

Зацвілась, земличко,

білим цвітом рясно

Од самого долу

до садів горян.

В Динь Великий Божий,

 яр іде із миром,

Душам нашим світла

вна несе з добром.

Дикі гуси й птаство

повернули з виру,

Земле моя родна –

Туй  наш отчий дом.

Туй билинка кожда,

ябко ци кисличка

Зато май солодкі,

бо отиць садив.

Туй нам май чистішу,

Богонько, водичку

І любов із жмені свої націдив.

Тетяна РИБАР

  Çàêàðïàòñüê³ ìîòèâè

річчя від дня народження громадсько�
культурного діяча Олександра Духнови�
ча у Мукачівській міській центральній
бібліотеці ім. О.Духновича відбудеть�
ся краєзнавча толока "Відомий та не�
відомий Духнович".

26 квітня о 10.00 год. – офіційна
церемонія нагородження лауреатів Му�
качівської міської премії ім. О.Духнови�
ча під час проведення засідання сесії
Мукачівської міської ради /сесійна
зала/.

З 26 по 29 квітня –  у Мукачівському
драматичному театрі пройде II Всеук�
раїнський театральний фестиваль
"Імпреза над Латорицею".

27 КВІТНЯ
/ 15.00 год. – до 100�річчя Консти�

туції Української Народної Республіки у
Мукачівській міській бібліотеці для
дітей проведуть бесіду�хронограф "По�
розуміння заради майбутнього Украї�
ни".

/ 18.30 год. – Концертна програма
хору хлопчиків та юнаків Мукачівської
хорової школи в рамках Свята хорової
музики /Римо�католицький кафед�
ральний собор св. Мартина/.

28  КВІТНЯ
/ 10.00 год. –  Конференція клубу

хормейстерів "Лад" дитячих і юнаць�
ких колективів в рамках Свята хорової
музики /Мукачівська хорова школа
хлопчиків та юнаків.

/ 11.00 год. – У Мукачівській дитячій
художній школі ім. М.Мункачі відбу�
деться відкриття виставки та урочисте
вручення нагород переможцям ХІ об�
ласного дитячо�юнацького конкурсу об�
разотворчого мистецтва "Легенди
Карпат".

/ 18.00 год. � Творчий звіт хору хлоп�
чиків та юнаків Мукачівської хорової
школи в рамках Свята хорової музики /
Християнський культурний центр/

29  КВІТНЯ
/ 16.00 год. – Звіт творчих колек�

тивів центру культури і відпочинку "Па�
ланок".

/ о 17.00 год. – на сцені Мукачівсь�
кого драматичного театру зіграють ви�
ставу "Deus ex machine" ("Бог з маши�
ни").

У програмі заходів можуть
відбуватися зміни, про які буде

повідомлятися додатково.

Åð³ê Ãîäàñ – ÷åìï³îí Óêðà¿íè ç ã³ðñüêîëèæíîãî ñïîðòó

ОВЕН (21.03�20.
04). Вас буде супро�
воджувати успіх, але
тільки якщо ви самі ви�
явите ініціативу.

Прихильна увага начальства
й колег по роботі вам забез�
печена. Бережіть добрі
відносини  між близькими
вам людьми від образ і непо�
розумінь.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
20.05). Гарний тиж�
день для доробки не�
завершеного, у ці дні

легко можна надолужити
упущене. У ваших силах
змінити відносини з  навко�
лишніми в кращу сторону.

БЛИЗНЮКИ (21.
05� 21.06). Постарай�
теся не перевантажу�
вати себе роботою.
Тим більше, що в цій

сфері все буде спокійно. Ви
зможете швидко й ефектив�
но вирішити усі невідкладні
справи.

РАК (22.06�22.07).
Традиційний підхід до
вирішення ділових
проблем не завжди
буде вдалим: можли�

во, вам варто переглянути
деякі свої погляди. Для цього
вам доведеться підвищити
свій професійний рівень, по�
брати на себе відпові�
дальність.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Наступає сприятли�
вий час для кар'єрних
досягнень. Виявіть
рішучість і активність,

а якщо виникнуть якісь неточ�
ності, найближче майбутнє
розставить усе по своїх
місцях. Не відмовляйтеся від
допомоги навколишніх.

ДІВА (24.08�23.09).
Ретельно аналізуйте
події, що відбувають�
ся, опираючись на
життєвий досвід і логі�

ку. Можливий кар'єрний ріст
і перехід на нову посада. По�
переду от�от замаячіє щось
новеньке.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Цей час сприяє
вирішенню робочих
проблем, ви зможете

впоратися з усіма спірними
питаннями. Якщо ви задума�
ли поміняти роботу, то
здійснюйте свої задуми.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Будьте об�
'єктивні в оцінках
власних можливос�
тей. На роботі вас

чекає успіх і підвищення. Але
постарайтеся поводитися
стримано, не пропускайте
важливих новин.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Оптимістич�
ний настрій дозво�
лить вам легко про�
слизнути через пере�

шкоди й вийти переможцями
практично з будь�який ситу�
ації. Бажано нікуди не
спізнюватися, непункту�
альність може стати причи�
ною проблем.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). У вас з'явиться
можливість завершити
давній проект і одер�

жати від цього не тільки мо�
ральне, але й матеріальне
задоволення. Досить сто�
млюючий і сумбурний період,
але це не перешкодить вам
продовжити трудові подвиги.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). Заспокойтеся
й не метушиться,
пливіть за течією. В

потрібний час вона сама ви�
несе вас туди, куди потрібно.
На роботі ймовірні пробле�
ми, пов'язані з недоліком
інформації.

РИБИ (21.02�
20.03). Постарайтеся
не форсувати події.
Бажано не піддавати

себе невиправданому ризи�
ку, вирішивши побрати за�
надто більшу висоту. Інакше
вам багатьом прийдеться
пожертвувати.

Àíîíñ êóëüòóðíî-
ìèñòåöüêèõ ïîä³é êâ³òíÿ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

У березні  2018 року в смт. Ясіня, Закарпатської області на горі Драгоб�
рат відбувся чемпіонат України з гірськолижного спорту для спортсменів з
обмеженими можливостями. В слаломі�гіганті, в якому взяли участь 26
спортсменів з вадами слуху з 8�ми областей України, в особистому заліку
переміг учень ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Ми�
хайла Данканича» Ерік Годас. Він удостоєний золотої медалі та нагород�
жений Дипломом українського Центру з фізичної культури і спорту «Інвас�
порт».

На ранковій лінійці  педагоги та учні навчального закладу тепло привіта�
ли чемпіона, який одержав грамоту директора ліцею за спортивні досяг�
нення та активну участь у заходах, спрямованих на пропаганду здорового
способу життя. За підсумками чемпіонату України буде сформована збірна
України, яка представлятиме нашу державу на міжнародних змаганнях.
Тож побажаємо Еріку нових перемог, досягнень та рекордів!

Â Îäåññå:
– Ìîíÿ, ÿ øî-òî íå

ïîíÿëà! Ýòî êòî òåáå
çàìåñòî ìåíÿ íà-
ñòðîåíèå èñïîðòèë?

Ñòóäåíòêà ìåäèí-
ñòèòóòà, ïðîõîäÿ-
ùàÿ ïðàêòèêó  â áîëü-
íèöå, îáðàùàåòñÿ ê
äîêòîðó:

– Âû íå ìîãëè áû
äàòü ìíå äðóãîãî
áîëüíîãî?

– Çà÷åì?
– Òîò, êîòîðîãî âû

ìíå äàëè, óæå óìåð!

 Îáúÿâëåíèå ïî îäåñ-
ñêîìó ïëÿæó:

– Äàìà â ãîëóáîì êó-
ïàëüíèêå ñ êðàñíûìè
öâåòî÷êàìè, ñðî÷íî
âåðíèòåñü â ðàçäå-
âàëêó! Âû, òàêè, çàáû-
ëè åãî íàäåòü!

Îäíàæäû íî÷üþ Äîñ-
òîåâñêîãî ðàçáóäèë
òåëåôîííûé çâîíîê:

– Ôåäÿ, ýòî ÿ, ×åð-
íûøåâñêèé, ó ìåíÿ ñå-
ãîäíÿ ïåðâàÿ áðà÷íàÿ
íî÷ü. ×òî äåëàòü?!

Ýòîé æå íî÷üþ Äîñ-
òîåâñêèé íàïèñàë ðî-
ìàí «Èäèîò».

ФОП Ключінська Л.Л.
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

Апостиль; Переклади (36 мов
світу); Нострифікація, Допо*
мога при отриманні довідок
про відсутність судимостей.

Наша НОВА  адреса: м.Мукачево, пл. Федорова, 4/6
Т.: 050 545 27 30,  097 714 81 75

– Òîæ êîëè â³éñüêîâ³ ïåíñ³-
îíåðè ïî÷íóòü îòðèìóâàòè
ïåðåðàõîâàí³ ïåíñ³¿?

– Ïîåòàïíèé ïåðåðàõóíîê
ïåíñ³é â³éñüêîâèì ïîâèíåí áóòè
çä³éñíåíèé äî 1 áåðåçíÿ 2018 ðîêó,
–  ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð Ïîðîíþê,
íà÷àëüíèõ Çàõ³äíîãî ðåã³îíàëüíî-
ãî ìåä³à-öåíòðó Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè. — Ïåíñ³¿ ïåðå-
ðàõóþòü, ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2018
ðîêó. Îá³öÿþòü âèïëàòèòè 50
â³äñîòê³â ï³äâèùåíèõ ïåðåðàõîâà-
íèõ ïåíñ³é. Ðîçì³ð ï³äâèùåííÿ, ÿê
çàïåâíÿþòü óðÿäîâö³, ìàº ñòàíî-
âèòè íå ìåíø í³æ ï³âòîðè òèñÿ÷³
ãðèâåíü.

Ç 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó âèïëà÷óâà-
òèìóòü 75 â³äñîòê³â ïåðåðàõîâà-
íèõ ïåíñ³é, à íà çàâåðøàëüíîìó
åòàï³, ç 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ìàº áóòè
ñòîâ³äñîòêîâà âèïëàòà çá³ëüøå-

Виплати підвищуватимуть поетапно: подробиці

íèõ ïåíñ³é, ³ òàêèì ÷è-
íîì âîíè ìàëè á çðî-
ñòè âäâ³÷³.

–  À ñê³ëüêè íèí³ îòðèìóº
â³éñüêîâèé ïåíñ³îíåð?

—  Òåïåð, íàïðèêëàä, ìàéîð,
ÿêèé ìàº 27 ðîê³â âèñëóãè, îòðè-
ìóº ïåíñ³þ ó ðîçì³ð³ 2100 ãðè-
âåíü. Çðîçóì³ëî, ùî â³éñüêîâ³ ïåí-
ñ³îíåðè íåòåðïëÿ÷å ÷åêàëè ï³äâè-
ùåííÿ ïåíñ³é ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíè
áóëè ï³äâèùåí³ ³íøèì êàòåãîð³ÿì
ïåíñ³îíåð³â. Òà, çà íîâîþ ïåíñ³é-
íîþ ðåôîðìîþ, âèõîäèëî, ùî
â³éñüêîâîñëóæáîâö³, çâ³ëüíåí³ â
ð³çí³ ðîêè ç îäíàêîâèõ ïîñàä, ç
îäíàêîâîþ âèñëóãîþ, ìàëè îòðè-
ìóâàòè ð³çíó ïåíñ³þ.

–  Ìîæåòå íàâåñòè ïðèêëà-
äè?

—  Íàïðèêëàä, êîìàíäèð áà-
òàëüéîíó, ï³äïîëêîâíèê, çâ³ëüíå-

íèé â 2015 ðîö³, áóäå îòðèìóâàòè
ïåíñ³þ 3,8 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à ñåð-
æàíò, êîìàíäèð â³ää³ëåííÿ,
çâ³ëüíåíèé ó 2003 ðîö³ ç òàêîþ æ
âèñëóãîþ, — 7,3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Óñ³ çâ³ëüíåí³ ó 2015 — 2017 ðîêàõ
ó÷àñíèêè ÀÒÎ îòðèìóâàòèìóòü
ïåíñ³þ ìåíøó, í³æ çâ³ëüíåí³ ó 1997
- 2001, 2003 - 2006 ðîêàõ (íàâ³òü ç
óðàõóâàííÿì âèíàãîðîäè çà
ó÷àñòü â ÀÒÎ). Îñü ÷îìó â àðì³¿
ââàæàþòü, ùî Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî
ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ” ïîòðåáóº
äîîïðàöþâàííÿ.

Íàðàç³ Êàáì³í îãîëîñèâ ïðî ïå-
ðåðàõóíîê ïåíñ³é â³éñüêîâèì ïî-
ñòàíîâîþ, ³ ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é ö³é
êàòåãîð³¿ çä³éñíþºòüñÿ íà ¿¿
ï³äñòàâ³.

Â³êòîð ÄÓÄÀÐ

Ï³ñëÿ ïðîòåñò³â â³éñüêîâèõ ïåíñ³îíåð³â,
ÿê³ âèìàãàëè ïåðåðàõóíêó ïåíñ³é, Êàáì³í
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ï³äâèùèòè ¿ì âèïëàòè –
ó ñåðåäíüîìó íà 1,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Óò³ì
óðÿäîâö³ óòî÷íèëè, ùî öå ï³äâèùåííÿ
â³äáóâàòèìåòüñÿ ïîåòàïíî.

В апреле исполняется
год как запущен проект
«Доступные лекарства».
«Сегодня» проанализи/
ровала работу про/
граммы за это время.

ПРОГРАММА предпо�
лагает, что украинцы,
страдающие от сердечно�
сосудистых заболеваний,
астмы и диабета второго
типа, могут получить ле�
карства бесплатно или с
частичной оплатой. Для
этого необходимо полу�
чить у врача рецепт и прий�
ти в аптеку, которая при�
соединилась к запущен�
ной год назад к инициати�
ве. Сейчас в перечне ме�
дикаментов насчитывает�
ся 239 наименований (при
запуске программы их
было 198), и 47 из них для
украинцев полностью
бесплатные.

За время работы «Дос�

БЕСПЛАТНЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ –
ГДЕ И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ УКРАИНЦАМ?

тупных лекарств»  к про�
екту присоединилось
6179 аптек. Лидерами по
количеству   присоеди�
нившихся учреждений
стали Киев (544), Винни�
ца (131) и Днепр (123).
При этом в Минздраве
отмечают, что только за
февраль пациенты по
программе получили
больше 439 тыс. рецеп�
тов на сумму свыше 16,3
млн. грн. Отметим, что
всего на 2018 год под
«Доступные лекарства»
выделен 1 млрд грн (в
2017�м было выделено
700 млн грн).

В то же время Минзд�
рав так и не расширил
список заболеваний, по
которым полагается вы�
деление бесплатных ле�
карств. Хотели добавить
язву (в том числе и хро�
нические формы), деп�
рессию и анемию у бере�
менных. «Лекарств от

депрессии в этом году
вводить не будут, хотя это
действительно планиро�
валось. Возможно, их до�
бавят после увеличения
финансирования», –
объясняет член обще�
ственного совета при МЗ
Евгений Гончар.

В январе также появи�
лись проблемы с пере�
числением Госказначей�
ством денег под про�
грамму на места. Из�за
этого премьер�министру
Владимиру Гройсману
пришлось брать вопрос
под личный контроль.

Впрочем, после вме�
шательства премьера
проблему в большинстве
регионов удалось ре�
шить. Правда, в Одес�
ской области на днях по�
жаловались, что недопо�
лучили почти 50 из 60 млн
грн.

Наконец, по словам
главы Госпотребслужбы

Владимира Лапы, во вре�
мя проверок оказалось,
что цены на медикаменты
в рамках «Доступных ле�
карств» в общей сложнос�
ти были завышены на 1,2
млн грн.

Терапевт Вероника Ку�
либ считает главной про�
блемой «Доступных ле�
карств» недостаточный
охват аптек. «Для моло�
дых это не проблема – они
могут съездить в другой
конец города. А для ба�
бушки�сердечницы поезд�
ка будет сложной, – гово�
рит врач.  Еще хотелось
бы, чтобы в списке были
не только однокомпонен�
тные лекарства. Напри�
мер, кардио�препараты не
с одним действующим ве�
ществом. Но они доста�
точно дорогие – чтобы их
включить в программу,
нужно больше денег».

Илья ТРЕБОР,
segodnya.ua
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З метою впорядкування роботи автомобільного транс�
порту незалежно від форми власності, підвищення куль�
тури транспортного обслуговування, захисту інтересів па�
сажирів, створення конкурентного середовища на ринку
міських регулярних пасажирських перевезень, врахову�
ючи лист перевізника ТОВ "Перевізник�Мукачево" від
02.04.2018р. про розірвання договору на перевезення па�
сажирів, відповідно до ст.ст. 44�46 Закону України "Про
автомобільний транспорт", Постанови Кабінету Міністрів
України від 03.12.2008р. № 1081 "Про затвердження По�
рядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування" із зміна�
ми та доповненнями від 18 лютого 1997 року № 176 "Про
затвердження Правил надання послуг пасажирського ав�
томобільного транспорту" (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1184 "Про
внесення змін до Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту") із змінами та доповнення�
ми, рішення виконавчого комітету Мукачівської міської
ради від 22.09.2015 року № 270 "Про затвердження По�
рядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування в м. Му�
качево", керуючись  пп.1 п. "б" ст.30, ст.40, ст.52, ч.6, ч.11
ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні", виконавчий комітет Мукачівської міської ради вир�
ішив:

1. Оголосити конкурс на перевезення пасажирів
міськими автобусними маршрутами загального користу�
вання відповідно до Додатку 1.

2. Провести конкурс на перевезення пасажирів
міськими автобусними маршрутами загального користу�
вання 11.05.2018р.

3. Управлінню міського господарства виконавчого
комітету Мукачівської міської ради оприлюднити рішення
на офіційному сайті Мукачівської міської ради (http://
www.mukachevo�rada.gov.ua) та в місцевих друкованих
засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на заступника міського голови Е.Барчія.

А. БАЛОГА, міський голова

Р І Ш Е Н Н Я
10.04.2018 Мукачево               № 103

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ
МІСЬКИМИ АВТОБУСНИМИ МАРШРУТАМИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

№ 
з/п №

 
м
ар
ш
ру
ту

 

Найменування кінцевих зупинок 

К-
ст
ь 
ав
то
бу
сі
в 
на

 
м
ар
ш
ру
ті 

П
ас
аж

ир
о-
м
іс
тк
іс
ть

 
ав
то
бу
са

, ч
ол

. 

Кл
ас

  а
вт
об
ус
а 

Д
ов
жи

на
 м
ар
ш
ру
ту

 
(о
бо
р.

 р
ей
су

), 
(к
м)

  

Ре
жи

м
 р
ух
у 
та

 
ін
те
рв
ал

 
(х
в)

  

П
ер
іо
ди
чн
пе
ре
ве
з

ен
ь 
в 
ти
жд

ен
ь 

1 «12» вул. Митрополита Володимира –  
вул. Франка Івана 2 22/38 І 19,6 Мт., 35 

хв. 1-7 

2 «13» вул. Гойди Юрія – вул. Тімірязєва 
Климента 1 22/38 І 16,4 Мт., 35 
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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради
від 10.04.2018 № 103

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС!
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради оголошує конкурс на перевезення пасажирів на

міських автобусних маршрутах загального користування.
Організатор перевезень � виконавчий комітет Мукачівської міської ради.
Робочий орган � Мукачівське міське комунальне підприємство "Ремонтно�будівельне управління".
Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирсь�

ких перевезень та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забез�
печувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів.

Об'єктом конкурсу вважається кожний окремий маршрут.

Перелік маршрутів, які виносяться на конкурс:

Умови перевезення паса>
жирів на автобусному марш>
руті загального користування:

У конкурсі щодо визначення ав�
томобільного перевізника можуть
брати участь пасажирські пере�
візники:

1. Які мають ліцензію на той вид
послуг, що виноситься на конкурс,
на законних підставах використо�
вують у достатній кількості серти�
фіковані автобуси відповідного
класу.

2. Які мають достатню кількість
транспортних засобів для вико�
нання перевезень, затвердженої
обовязковими умовами конкурсу,
та перевезень, які повинні вико�
нуватися відповідно до чинних
договорів. Достатня кількість
транспортних засобів визначаєть�
ся як кількість автобусів, необхід�
них для виконання перевезень, та
кількість резервних транспортних
засобів, яка становить 10 відсотків
для міського сполучення.

3. Відповідають вимогам, які
викладені у статті 34 Закону Украї�
ни «Про автомобільний транс�
порт», а саме:

� виконують вимоги законодав�
чих і нормативно�правових актів
у галузі транспорту;

� утримують транспортні засо�
би в належному  технічному  і сан�
ітарному стані та забезпечують їх
зберігання відповідно до законо�
давства;

� забезпечувати проведення
медичного контролю стану здоро�
вя водіїв;

� забезпечують контроль  техн�
ічного  і  санітарного  стану транс�
портних засобів перед виїздом на
маршрут;

� організовують проведення пе�
ріодичного навчання водіїв мето�
дам надання домедичної допомо�
ги потерпілим від дорожньо�
транспортних пригод;

� забезпечують умови праці та
відпочинку водіїв згідно з вимо�
гами законодавства;

� забезпечують проведення
стажування та інструктажу водіїв
у порядку, визначеному централь�
ним органом виконавчої влади з
питань автомобільного транспор�
ту;

� забезпечують безпеку дорож�
нього руху;

� забезпечують водіїв відпові�

Мт. – режим “маршрутне таксі”

дною документацією на переве�
зення пасажирів.

� автомобільні перевізники з
кількістю транспортних засобів
десять і більше зобов’язані орган�
ізовувати підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів автомоб�
ільного транспорту, діяльність
яких пов’язана з наданням послуг
автомобільного транспорту, у
термін один раз на п’ять років, а з
питань безпеки перевезень, охо�
рони праці та пожежної безпеки �
у термін один раз на три роки в
порядку визначеному централь�
ним органом виконавчої влади з
питань автомобільного транспор�
ту.

4. Забезпечують виконання ви�
мог законодавства з питань охо�
рони праці;

5. Забезпечують водіїв санітар�
но�побутовими приміщеннями й
обладнанням;

6. Забезпечують обґрунтовану
структуру парку автобусів, що пра�
цюватимуть в межах визначеного
обєкта конкурсу на маршруті за�
гального користування, технічни�
ми та екологічними показниками,
а саме:

� автобуси місткістю понад 22
пасажири, крім водія, І класу, які
призначені для перевезення си�
дячих і стоячих пасажирів, конст�
рукція яких дає змогу пасажирам
безперешкодно переміщуватись
по салону;

� строк експлуатації автобусів не
повинен перевищувати десять
років (з дати випуску транспорт�
ного засобу) на день оголошення
конкурсу.

7. Забезпечують водіїв формою
однакового взірця.

8. Забезпечують резерв авто�
бусів для зміни рухомого складу
на автобусних маршрутах загаль�
ного користування.

9. Здійснюють перевезення
пільгових категорій пасажирів
безкоштовно.

10. В своїй роботі керуються
Правилами користування міським
пасажирським транспортом (ав�
тобусами) у місті Мукачеві, зат�
вердженими рішенням Мукачівсь�
кої міської ради.

11. Здійснюють перевезення
пасажирів у межах обєкта конкур�
су.

12. Дотримуються державних

соціальних нормативів у сфері
транспортного обслуговування
населення.

13. Забезпечують належний
рівень заробітної плати водіям.

14. Забезпечують роботу на
міських автобусних маршрутах
загального користування не мен�
ше як одного транспортного засо�
бу, пристосованого для переве�
зення осіб з обмеженими можли�
востями.

15. У разі перемоги на конкрет�
них обєктах конкурсу транспортні
засоби перевізника повинні бути
обладнані автоматизованою сис�
темою оплати проїзду та систе�
мою GPS�моніторингу, а саме:
комунікатор, валідатор, радіотер�
мінал.

16. Перевізнику забороняється
використовувати на маршрутах
автобуси, переобладнанні з ван�
тажних транспортних засобів, за
винятком наявності протоколів
випробувань таких автобусів.

17. Автобуси повинні відповіда�
ти вимогам безпеки, комфорт�
ності, охорони праці та екології,
перебувати в належному технічно�
му і санітарному стані.

18. У разі відсутності в пере�
візників�претендентів автобусів,
що відповідають умовам конкур�
су, вони мають право подавати до
конкурсного комітету заяву на
участь у конкурсі та документи, що
містять характеристику наявних
автобусів, які перевізник�претен�
дент пропонує використовувати на
даному маршруті, а також інвес�
тиційний проект�зобов язання
щодо оновлення парку автобусів на
цьому маршруті на визначений
період до пяти років.

19. У разі відсутності пере�
візників�претендентів, які мають
автобуси, що відповідають умо�
вам конкурсу, конкурс прово�
диться серед претендентів, які
пропонують використовувати на
даному маршруті автобуси, що
відповідають вимогам безпеки,
але не відповідають умовам кон�
курсу за класом, пасажироміст�
кістю, параметрами комфорт�
ності,  з урахуванням поданих
інвестиційних проектів�зобовя�
зань щодо оновлення парку ав�
тобусів, які  будуть повністю
відповідати всім вимогам, у
термін до пяти років.

Подання документів для
участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі автомоб�
ільний перевізник подає на кож�
ний обєкт конкурсу окремо заяву і
такі документи:

1) нотаріально завірену копію
ліцензії на право надання послуг
з перевезень пасажирів (може
подаватися в одному примірни�
ку, якщо перевізник�претендент
бере участь у кількох конкурсах,
які проводяться на одному засі�
данні);

2) перелік транспортних за�
собів, які пропонуються до вико�
ристання на автобусному марш�
руті, із зазначенням марки, мо�
делі, пасажиромісткості (з
відміткою „з місцем водія/без
місця водія”), VIN�коду транспор�
тного засобу, державного номер�
ного знака, року випуску транспор�
тного засобу;

3) копії ліцензійних карток на
кожний автобус, який пропонуєть�
ся до використання на автобусно�
му маршруті;

4) документ, що підтверджує
внесення плати за участь у кон�
курсі, із зазначенням дати прове�
дення конкурсу;

5) копії свідоцтв про реєстра�
цію транспортних засобів або
тимчасових реєстраційних талонів
автобусів, що пропонуються до
використання на маршруті;

6) копію документа, що підтвер�
джує проведення процедури са�
нації (за умови проведення са�
нації);

7) перелік транспортних за�
собів, пристосованих для переве�
зення осіб з обмеженими фізич�
ними можливостями, які пропону�
ються для роботи на автобусному
маршруті, або письмова інфор�
мація про їх відсутність;

8) анкету до заяви про участь у
конкурсі;

9) копія штатного розпису, по�
даткового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на ко�
ристь платників податку і сум ут�
риманого з них податку (форма
№1ДФ) за останні повні два квар�
тали.

Документи для участі в конкурсі
пронумеровуються, прошивають�
ся, підписуються уповноваженою
особою перевізника�претендента
та скріплюються печаткою з по�

значенням кількості сторінок циф�
рами і словами.

Документи для участі в конкурсі
подаються перевізником�претен�
дентом у двох закритих конвертах
(пакетах):

� конверт (пакет) з позначкою
«№1», який містить документи для
участі в конкурсі.

� конверт (пакет) з позначкою
«№2», який містить документи з
інформацією про те, на який обєкт
конкурсу подає документи пере�
візник�претендент.

Видача бланків заяв на
участь у конкурсі встановлено>
го зразка та прийом документів
проводиться з дня оголошення
конкурсу (11 квітня 2018 року)
до 23 квітня 2018 року включно
(17.00 год.) за адресою: м. Му>
качево, вул. Миру, 20б, Мукачі>
вське міське комунальне
підприємство «Ремонтно>буд>
івельне управління», відділ па>
сажирських перевезень.

Проведення конкурсу відбу>
деться 11.05.2018 року о 11.00
год. у малому залі Мукачівсь>
кої міської ради (2 поверх, пл.
Духновича Олександра, 2).

Плата за участь у конкурсі:
Розмір плати за один обєкт кон�

курсу відповідно до рішення ви�
конавчого комітету Мукачівської
міської ради «Про оголошення
конкурсу на перевезення паса�
жирів міськими автобусними
маршрутами загального користу�
вання та затвердження плати за
участь у конкурсі»  від 07.07.2014
року № 126 становить 510 грн.

Плата за участь у конкурсі
вноситься за такими реквізита�

ми: ММКП «Ремонтно>буді>
вельне управління»,

код ЄДРПОУ 34850918,
 р/р 26005104200700,
банк АТ «Укрсиббанк»,

МФО 351005.
Телефон для довідок з питань

проведення конкурсу:
2�35�55 ; 2�35�54; 2�30�86 e�

mail: mmkprbu34850918@ukr.net;
2�30�48, e�mail:

u.mg@mukachevo�rada.gov.ua;

О. ГАЛАЙ,
заступник міського голови,

керуючий справами
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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян
перебуває із робочою поїздкою в Закарпатській об"
ласті. Метою робочої поїздки є визначення перспек"
тив розвитку регіональних аеропортів та інфраструк"
тури Закарпатської області загалом. Очільник
Міністерства вже побував в Мукачеві, де разом з
міським головою Андрієм Балогою відвідав територію
комунального підприємства “Міжнародний аеропорт
Мукачева”. Міністр озвучив ідею щодо розробки за"
гальнодержавної програми будівництва нових аеро"
портів в країні, на яку щороку пропонуватимуть виді"
ляти по 10 млрд. гривень.

Міністр інфраструктури
Володимир Омелян
побував в Мукачеві

В місті запрацювали фонтани. Підготовчі роботи до
їх запуску розпочалися в середу, – повідомив началь"
ник управління міського господарства міськвиконко"
му В'ячеслав Гасинець. Відсьогодні вони радують меш"
канців та гостей міста.

Зокрема працюють фонтани  на площі Героїв Май"
дану та в парку імені Андрія Кузьменка.

У МУКАЧЕВІ ЗАПРАЦЮВАЛИ
ФОНТАНИ

В тому числі 5 таборів – мовних, для поглибленого вив"
чення іноземних мов. Рішення «Про організацію роботи
літніх мовних таборів з денним перебуванням та таборів з
денним перебуванням при закладах загальної середньої
освіти м. Мукачева влітку 2018 року» схвалили на засіданні
виконкому. Планують організувати у літніх мовних таборах з
денним перебуванням при ЗОШ №7,13, СШ №4, НВК №10,
НВК “ДНЗ"ЗОШ І ст. – гімназія” та таборах з денним пере"
буванням при ЗОШ № 20, НВК №6,11 безкоштовний відпо"
чинок для 700 дітей з числа пільгових категорій. При цьому
на один день перебування дитини в таборі з міського бюд"
жету виділятимуть 107 гривень.

В Мукачеві організують 8 літніх
таборів для 700 учнів

За січень"березень
2018 року до загального
фонду міського бюджету
міста Мукачева надійшло
129 млн.  639,1 тис. грн.
податків, зборів та інших
доходів, при затвердже"
ному плані 128 млн. 419,7
тис. грн. Рівень виконан"
ня становить 100,9
відсотків. Понад план
надійшло 1 млн. 219,4
тис. грн. У порівнянні до аналогічного періоду ми"
нулого року надходження зросли на 18 млн. 124,3
тис. грн. або на 16,3 відсотка.

За січень"березень 2018 року забезпечено ви"
конання запланованих показників:

• по податку на доходи фізичних осіб – виконан"
ня становить 102,1 відс., понад план надійшло 1
млн. 551,8 тис. грн.;

• по податку на прибуток підприємств комуналь"
ної власності – виконання становить 127,2 відс.,
понад план надійшло 233,9 тис. грн.;

• по акцизному податку з реалізації суб‘єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів " виконання становить 101,1 відс., понад
план надійшло 218,8 тис. грн.;

• по податку на нерухоме майно, відмінне від зе"
мельної ділянки – виконання становить 106,4 відс.;

МУКАЧЕВО У ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ
ПЕРЕВИКОНАЛО БЮДЖЕТ

• по надходженню
транспортного податку –
понад план надійшло
62,9 тис.грн.;

• по надходженню тури"
стичного збору – вико"
нання становить 115,3
відс.;

• по єдиному податку –
виконання становить
100,8 відс., понад план
надійшло 132,2 тис.грн.;

• по платі за надання адміністративних послуг "
понад план надійшло 95,6 тис. грн., виконання ста"
новить 106,7 відс.;

• по надходженню від орендної плати за корис"
тування цілісним майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває у комунальній власності "
виконання становить 120,6 відс., понад план над"
ійшло 19,5 тис. грн.

• по надходженню державного мита – виконання
становить 113,2 відс.;

• по частині чистого прибутку (доходу) комуналь"
них унітарних підприємств та їх об‘єднань, що ви"
лучається до відповідного місцевого бюджету – ви"
конання становить 109,7 відс., понад план надійшло
29,1 тис. грн.

• по інших неподаткових надходженнях – вико"
нання становить 100,3 відс.

Рішення «Про затвердження вар"
тості тарифів на послуги з центра"
лізованого водопостачання та во"
довідведення» розглянули на засі"
данні виконавчого комітету. Наразі
тариф на воду в місті вдвічі нижчий,
ніж в середньому по області.
Навіть з врахуванням підвищення
тарифу, мукачівці платитимуть за
послуги з водопостачання та водо"
відведення менше, ніж в інших
містах Закарпаття. Новий тариф
економічно обгрунтований і перед"
бачає рентабельність підприєм"
ства на рівні 5%, –  констатує кер"
івник ММКП «Мукачівводоканал»

Â Ìóêà÷åâ³  âñòàíîâèëè òàðèô íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ
ç âðàõóâàííÿì ðåíòàáåëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà 5 %

Ігор Федорняк. Він зазначає, що
діючий тариф становить 10 грн 58
коп. Він розрахований з мінімаль"
ної зарплати 1460 грн, палива – 18
грн, електрики – 1 грн 50 коп. «Тож
ми розробили коригування цін
згідно з чинниками, які діють те"
пер, а саме: мінімальна заробітна
плата становить 3723 грн, паливо
– 26–27 грн, електроенергія – 2 грн
63 коп. Відтак собівартість видобут"
ку та подачі води населенню вийш"
ла близько 19 грн», –  каже керівник
підприємства. Водночас зазначає
Ігор Федорняк новий тариф дозво"
лить пришвидшить реалізацію про"

екту з цілодобового водопостачан"
ня. Наразі в місті загальна кількість
вулиць з централізованим водопо"
стачанням – 280, з них 189 вулиць з
цілодобовим водопостачанням, що
становить 68%.

З 1 травня вартість послуги з
централізованого постачання та
водовідведення холодної води ста"
новитиме 18,75 гривень за метр ку"
бічний. Вартість послуги з центра"
лізованого постачання та водо"
відведення холодної води з вико"
ристання внутрішньобудинкових
систем – 19,66 гривень за метр ку"
бічний.

В Мукачеві почався
прийом заявок  бюдже"
ту громадських ініціатив
для проектів,  які будуть
реалізовані у 2019 році.
Прийом триватиме до
кінця квітня. За ініціати"
ви міського голови Анд"
рія Балоги бюджет про"
екту громадських ініціа"
тив збільшено до чоти"
рьох мільйонів.

Зареєструвати  заявку
можна в електронному
вигляді на сайті https://
init iat iv.e"dem.in.ua/
mukachevo або в папе"
ровому вигляді через
ЦНАП. До заявки додай"

Розпочато прийом заявок на фінансування
з громадського бюджету62019

те візуалізацію вашого
проекту, фото, креслен"
ня тощо.

Автор проекту може
бути представник тери"
торіальної громади
міста Мукачева, який
підготував та подав про"

ект для
фінансуван"
ня з гро"
мадського
бюджету та
на момент
п о д а н н я
проекту до"
сяг 14"
річного віку.

Ви можете подавати
малі проекти з бюдже"
том від 100 000 до 300
000 грн та великі проек"
ти з бюджетом від 300
001 до 800 000 грн.  Для
малих проектів, щоби
вони були прийняті до
розгляду необхідно  " 25

голосів, для великих –
50 голосів, –повідомляє
перший заступник
міського голови Ростис"
лав Федів.

Проголосувати можна
з комп’ютера, реєстру"
ючись за допомогою:
банківських карток, об"
равши метод BankID;
електронного цифрово"
го підпису  ЄЦП;  Картки
Мукачівця;  звернутися
до ЦНАП і заповнити па"
перову анкету. Проект
повинен бути реалізова"
ний не більше ніж за 12
місяців: з 1 січня по 31
грудня 2019 року.
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� професор кафедри обліку і оподаткування та мар�
кетингу;

� професор кафедри педагогіки дошкільної та по�
чаткової освіти;

� професор кафедри музичної освіти і виконавсь�
кого мистецтва;

� доцент кафедри туризму і рекреації;
� доцент кафедри філологічних дисциплін та соц�

іальних комунікацій;
� доцент кафедри теорії та методики початкової ос�

віти;
� доцент кафедри готельно�ресторанної справи;
� старший викладач кафедри психології;
� старший викладач теорії та методики дошкільної

освіти – 2 вакансії;
� старший викладач кафедри педагогіки дошкіль�

ної та початкової освіти;
� старший викладач кафедри обліку і оподаткуван�

ня та маркетингу;
� старший викладач кафедри психології;
� старший викладач кафедри менеджменту та уп�

равління економічними процесами;
� старший викладач кафедри легкої промисловості

і професійної освіти;
� старший викладач кафедри готельно�ресторан�

ної справи;
� старший викладач кафедри англійської філології

та методики викладання іноземних мов;
� асистент кафедри співу, диригування та музич�

но�теоретичних дисциплін – 3 вакансії;
� асистент кафедри музичної освіти і виконавсько�

го мистецтва – 2 вакансії;
� провідний концертмейстер кафедри музичної ос�

віти і виконавського мистецтва.
До участі у конкурсі допускаються:
– на посаду професора:
– особи, які мають вчене звання професора за проф�

ілем кафедри;

– особи, які мають:
1) науковий ступінь доктора відповідних наук;
2) вчене звання доцента або старшого наукового

співробітника;
3) стаж науково�педагогічної роботи не менше як

7 років у вищих навчальних закладах  ІІІ � ІV рівнів
акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ �
ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача,

Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò

ÎÃÎËÎØÓª  ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó:

старшого викладача, доцента, професора, завідува�
ча (начальника або його заступника) кафедри, дека�
на факультету (начальника факультету або його зас�
тупника з навчальної роботи чи наукової роботи), про�
ректора (заступника начальника вищого військового
навчального закладу з навчальної чи наукової робо�
ти);

4) стаж науково�педагогічної роботи після присвоє�
ння вченого звання доцента не менше як 3 роки;

5) наукові та навчально�методичні праці та не мен�
ше як 4 праці, опубліковані після захисту докторсь�
кої дисертації у фахових наукових виданнях України,
включених до затвердженого МОН України переліку,
чи провідних наукових виданнях інших держав,
здійснює керівництво з підготовки підручників, по�
сібників;

6) викладають навчальні дисципліни на високому
науково�методичному рівні, в т.ч. провели відкриту
пару;

7) готують науково�педагогічні кадри.
– на посаду доцента:
1) особи, які мають вчене звання доцента або стар�

шого дослідника (старшого наукового співробітни�
ка) за профілем кафедри;

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

наук) або доктора відповідних наук;
– мають стаж науково�педагогічної роботи не мен�

ше як 4 років на посаді асистента, викладача, стар�
шого викладача, доцента, професора, завідувача ка�
федри;

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

– мають не менше 4 наукових праць у фахових ви�
даннях України та/або іноземних (міжнародних) ре�
цензованих фахових виданнях, з яких не менше 1
публікації у періодичних виданнях, включених до на�
укометричних баз Scopus або Web of Science, та які
не є перекладами з інших мов. (Відсутність достат�
ньої кількості наукових праць у фахових виданнях
України може бути замінена отриманими патентами
на винахід. Кожен отриманий патент на винахід, який
пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо
стосуються наукових напрямів кафедри прирівнюєть�
ся до 2 статей у фахових виданнях України).

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

– беруть участь у виконанні наукової роботи за кон�
кретною формалізованою темою (держбюджет, гос�
пдоговори, міжнародні гранти та інше);

– викладають навчальні дисципліни на високому на�
уково�методичному рівні, що підтверджено виснов�
ком кафедри.

– на посаду старшого викладача – особи, які:
1) мають стаж науково�педагогічної роботи не мен�

ше як 3 роки на посаді асистента або іншій посаді
науково�педагогічного працівника;

2) є авторами (співавторами) не менше 3 наукових
праць у фахових виданнях України та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях
(відсутність достатньої кількості наукових праць у фа�
хових виданнях України може бути замінена отрима�
ними патентами на винахід. Кожен отриманий па�
тент на винахід, який пройшов кваліфікаційну екс�
пертизу і безпосередньо стосується наукових на�
прямів кафедри, прирівнюється до 2 статей у фахо�
вих виданнях України);

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

науково�методичному рівні, що підтверджено виснов�
ком кафедри;

– на посаду асистента – особи, які:
1) мають ступінь магістра за профілем кафедри;
2) здатність вести науково�педагогічну роботу.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода�

ють такі документи:
� заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора уні�

верситету;
� заповнений особовий листок з обліку кадрів;
� дві фотокартки розміром 4 х 6  см;
� копії документів про вищу освіту, науковий ступінь,

вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи
в іншому, встановленому законодавством порядку;

� копію паспорта громадянина України (с. 1,2 і 11);
� копію трудової книжки, засвідчену кадровою служ�

бою за основним місцем роботи із зазначенням дати
засвідчення;

� список наукових праць та винаходів;
� інформацію про підготовку науково�педагогічних

кадрів.
Термін подання заяв – місяць з дня опублікування

оголошення.

Äîêóìåíòè íàäñèëàòè íà àäðåñó: 89600, ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Óæãîðîäñüêà, 26 (â³ää³ë êàäð³â).

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (03131) 2-11-09

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ó öþ ÷óäîâó êâ³òíåâó ïîðó ðàçîì ç íàìè, ð³äíè-
ìè ³ äðóçÿì è  â³äçíà÷àþòü Äí³ íàðîäæåííÿ íàø³
êîëåãè Ïî÷åñí³ ãðîìàäÿíè  Ìóêà÷åâà ×ÓËÅÉ
Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷ ³ Âàñèëü
Þð³éîâè÷ ÌÀÐÊÓË²Í.

Îáîõ íàøèõ ³ìåíèííèê³â  ìóêà÷³âö³ äîáðå çíà-
þòü ³ øàíóþòü ïåðåäóñ³ì  ÿê ìóäðèõ ³ íåâòîì-
íèõ ï³êëóâàëüíèê³â ïðî ð³äíå ì³ñòî, òàëàíîâèòèõ
ãîñïîäàðñüêèõ êåð³âíèê³â ³ âèñîêîïîðÿäíèõ ëþ-
äåé.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ  ïîçäîðîâëÿºìî Îëåêñàíäðà
Éîñèïîâè÷à ³ Âàñèëÿ Þð³éîâè÷à ç Äíåì íàðîä-
æåííÿ ³  ùèðî áàæàºìî  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòè-
ì³çìó ³ íåâòîìíîñò³  ó ïîäàëüø³é ãðîìàäñüê³é
ðîáîò³ íà áëàãî íàøîãî ì³ñòà, îñîáèñòîãî ³ ðî-
äèííîãî ùàñòÿ íà áàãàòî ðîê³â.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ ª.ÔÅÄ²Â –
ãîëîâà ì³ñüêî¿ ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí

ì. Ìóêà÷åâà.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
12 êâ³òíÿ ñâÿòêóº

 ñâ³é þâ³ëåé

Þð³é Ïåòðîâè÷
ÊÎÑÒÐÓÁ –

çàñòóïíèê äèðåêòîðà
ÄÏÒÍÇ "ÌÏÀË ³ì.
Ì. Äàíêàíè÷à" ç ÍÂÐ.

Âàø þâ³ëåé – ùàñëèâà äàòà,
² ñóìí³âàòèñÿ òóò íå ñë³ä.
Íåõàé ñüîãîäí³ íàø³ ïðèâ³òàííÿ
Ó ñåðö³ Âàøîìó çàëèøàòü äîáðèé ñë³ä!
Âñþ äîáðîòó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³,
Âñþ ðàä³ñòü, ùî æèâå ñåðåä ëþäåé,
Íàéêðàù³ âñ³, ùî äî âïîäîáè, êâ³òè
Ìè âàì äàðóºìî ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü.
Íåõàé Ãîñïîäü çàâæäè ó ïîì³÷ áóäå,
À Ìàòè Áîæà áåðåæå â³ä çëà,
Áàæàºìî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ é ñèëè,
Çåìíî¿ ðàäîñò³ é òåïëà!
Ðîêè ëåòÿòü, ìîâ ëåáåä³ ó âèð³é,
Æèòòÿ ³äå, éîãî íå çóïèíèòü.
Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàø³ ùèð³,
äî 100 ðîê³â áàæàºì âàì ïðîæèòü!
Äîçâîëüòå æ ïðèâ³òàòè Âàñ ç þâ³ëåºì ùèðî,
Ùàñòÿ ïîáàæàòè, ñïîêîþ ³ ìèðó!
Ìè äÿêóºì Áîãó, ùî Âè ó íàñ º,
Õàé ñèëó é çäîðîâ'ÿ Ãîñïîäü Âàì äàº!

 Ç ïîâàãîþ, êîëåêòèâ ÄÏÒÍÇ "ÌÏÀË
 ³ì. Ì. Äàíêàíè÷à"

Ç ÙÈÐÎÞ ØÀÍÎÞ
² ÂÄß×Í²ÑÒÞ

 Öèìè äíÿìè â êîë³ êîëåã òà
÷èñëåííî¿ ðîäèíè  â³äçíà÷àº
ñâ³é çíàìåííèé  þâ³ëåé – 60-
ð³÷÷ÿ  â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ äî-
ðîãà ³ ëþáèìà íàìè ëþäèíà –

Þð³é Ïåòðîâè÷
ÊÎÑÒÐÓÁ.

Øàíîâíèé íàø þâ³ëÿðå! Â³òà-
þ÷è Âàñ ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì,  ïåðåäóñ³ì  óêë³-
ííî äÿêóºìî Âàì çà Âàø³  äóøåâíå òåïëî ³ ùåäð³ñòü,
òóðáîòëèâ³ñòü ³ ï³êëóâàííÿ ïðî âñ³õ íàñ – Âàøèõ
ð³äíèõ ³ äðóç³â.  Ùèðî çè÷èìî Âàì ïåðåäóñ³ì  íå-
ïîðóøíîãî çäîðîâ’ÿ  îïòèì³çìó, íåâïèííîãî ðóõó
âïåðåä, óñï³øíîãî  çä³éñíåííÿ âñ³õ ïëàí³â ³ çà-
äóì³â.
Ó ÷åñòü þâ³ëåéíîãî Âàøîãî äíÿ
Äëÿ Âàñ – íàéùèð³ø³ íàø³ ñëîâà:
Áàæàºì çäîðîâ’ÿ, ìíîãàÿ ë³ò.
Õàé äîâãèì  ³ ñîíÿ÷íèì  áóäå Âàø â³ê.
Õàé çëàãîäà áóäå, õàé áóäå ëþáîâ,
Õàé òèñÿ÷ó  ðàç  ïîâòîðÿþòüñÿ çíîâ
Õîðîø³, ñâÿòêîâ³  ³ ïàì'ÿòí³ äí³,
Õàé ñîíöå âñì³õàºòüñÿ  Âàì ó æèòò³!

Ëþáëÿ÷³ Âàñ: äðóæèíà Îë³êà, äî÷êè ²ííà,
Ñâ³òëàíà, çÿò³ Ðîìàí ³ Âàñèëü,

îíóêè ²ëëÿ, Äàøà  Ñàøà,  Îëåêñ³é ³ òåùà
Ãàííà Âàñèë³âíà.



Ó íåùàñò³ äîëÿ çàâæäè çàëèøàº äâåðöÿòà äëÿ âèõîäó. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Ó íåùàñò³ äîëÿ çàâæäè çàëèøàº äâåðöÿòà äëÿ âèõîäó. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Ó íåùàñò³ äîëÿ çàâæäè çàëèøàº äâåðöÿòà äëÿ âèõîäó. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Ó íåùàñò³ äîëÿ çàâæäè çàëèøàº äâåðöÿòà äëÿ âèõîäó. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Ó íåùàñò³ äîëÿ çàâæäè çàëèøàº äâåðöÿòà äëÿ âèõîäó. (Ì. Ñåðâàíòåñ).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555512  êâ³òíÿ 2018 ð.
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У народі кажуть: хто у
квітні народився, той з
квітами подружився.
Наперед застережу: не
налаштовуйтесь на лад,
що тішитиму вас прина�
дами кохання, хоча Те�
тянин день — саме та на�
года. І великий Пушкін
був по вуха залюблений
у свою героїню Тетяну
Ларіну, якій подарував
один віршований рядок:
«Татьяны милый идеал».
Три слова, а яка глибо�
ка осяйна думка! Про
дівчину про жінку, про
матір. Зрештою, про
продовження людсько�
го роду на землі.

Сьогоднішня моя
оповідь — про скромну
сільську жінку, яка своєю
життєвою наполегливі�
стю досягла найвищої
нагороди — поваги від
людей. Моя героїня —
Тетяна Дурдинець, яка
народилася четвертого
квітучого квітня у про�
славленому знаними
людьми (генерал і
міністр України Василь
Дурдинець, заступник
міністра деревооброб�
ної промисловості Пет�
ро Дурдинець, пись�

менник Василь Греба,
заслужений працівник
мистецтв України
Федір Турянин, місце�
вий аристократ, краєз�
навець, музикант і літе�
ратор, заслужений вчи�
тель України Михайло
Алмашій…) селі Залужі
на Мукачівщині. Вчора
сонячні промінці висві�
тили на голубому небес�

ÙÀÁËÈÍÀÌÈ  ÇÐÎÑÒÀÍÍß
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ному видноколі Тетяни
Дурдинець дві п’ятірки
— 55!  В і т а є м о !!!

Місяць квітень — це
блискуча золота сере�
дина весни. В його ужит�
ку були й інші народні
назви: краснець, лука�
вець (через примхливу
погоду), дзюрчальник
(течуть струмки), во�
долій (дощова відлига)
та апріль, що латинсь�
кою мовою означає
«сонячний». Квітень —
бо саме тоді розквітає
природа. Має цей за�
гадковий місяць і Євро�
пейську назву — «яну�
арій», яка походить від
імені античного боже�
ства Януса, котрий
піклувався початком і
кінцем усякої справи. Як
бачимо, всі назви похо�
дять від тонкої природ�
ньої спостережливості
наших мудрих предків.
Сьогодні всі найкращі
слова побажань і всі ви�
рощені квітнем квіти
сердечно простягаємо
до ніжних материнських
рук  Тетяни Михайлівни
Дурдинець.

Кожен ювілей, хай
навіть молодий, як цьо�
го разу, дає цікаву мож�
ливість пройтися жит�
тєвою дорогою, зазир�
нути у так дороге шко�
лярське і студентське
дитинство. У бага�
тодітній селянській ро�
дині Гардубеїв  Тетянка
народилася шостою —
наймолодшою і найми�
лішою. З дитинства тяг�
лася до книжки, з пер�
шого класу впевнено
мандрувала сторінками
навчальних підручників.
А після уроків, разом з

трьома стар�
шими сестрич�
ками і двома
б р а т и к а м и
доглядали за
свійською ху�
добою і пти�
цею, поралися
по домашньо�
му господар�
ству. Діти рос�
ли дружньо і
були в радість
батькам. В ті
часи діти довго
в школі не зат�
р и м у в а л и с я ,
ось і Тетянка з
добрими та
відмінними оц�
інками після

восьмого класу легко
поступила до Мукачі�
вського сільськогоспо�
дарського технікуму і
протягом чотирьох
років навчання здобула
омріяну професію
фельдшера ветеринар�
ної медицини. Її, як тя�
мущу випускницю, зали�
шили працювати лабо�
рантом у цьому ж на�

вчальному закладі.
А далі було навчання  в

Одеському сільсько�
господарському інсти�
туті і повернення в
рідний технікум вже вик�
ладачем ветеринарних

дисциплін. Основний
напрям педагогічної
діяльності спрямовує на
професійний розвиток
майбутнього фахівця.�
Вона не хоче вчити сту�
дентів за «сухою буквою
підручника», а виготов�
ляє навчальні відеоф�
ільми, до роботи над
якими залучає всю ауди�
торію. Тетяна Михайлів�
на багаторазово займа�
ла призові місця  в кон�
курсі  на кращий мето�
дичний матеріал в ном�
інації «Досвід впровад�
ження інноваційних тех�
нологій» та в номінації
«Навчальні відеофіль�
ми». Перші місця серед
конкурсних робіт було
присуджено навчаль�
ним відеофільмам «Се�
рологічна діагностика
інфекційних захворю�
вань», «Удосконалений
метод оваріоектомії у
кішок». У каталозі кра�
щих робіт —� посібник
презентацій з дисцип�
ліни «Епізоотологія з
мікробіологією» та віде�
офільм «Наші славні 70
років».

Моя співрозмовниця
ветеринарний лікар,
в и к л а д а ч � м е т о д и с т,
лікар ветеринарної ме�
дицини�педагог, ма�
гістр ветеринарної ме�
дицини Тетяна Дурди�
нець веде плідну науко�
во�дослідну діяльність з
проблем розвитку
творчих здібностей на�
вчання та у фермерсь�
ких господарствах об�
ласті. Її тези видруко�
вані у десяти наукових
збірниках, на сторінках
фахових видань та у га�
зетах і журналах.

Так у науковому збір�
нику «Проблеми агро�
промислового комп�
лексу Карпат вона вид�
рукувала статтю «Фер�
менти в годівлі тварин і
курей — шлях до зде�
шевлення продукції тва�
ринництва», у науково�
му віснику «Асканія

Нова» виступила із стат�
тею «Нормування
годівлі лактуючих вівце�
маток за дефіцитними
мінеральними елемен�
тами», в газеті «Мукаче�
во» надрукувала кор�

респонденцію «Поради
власникам  тварин», у
«Ветеринарній газеті»,
м. Київ, 2018 рік — стат�
тю «Небезпека набли�
жається» тощо.  Її педа�
гогічний досвід  вивча�
ли викладачі відділення
ветеринарної медици�
ни Мукачівського аг�
рарного коледжу.  В
свою чергу, Тетяна Ми�
хайлівна вивчила, уза�

гальнила та впроваджує
у своїй педагогічній
діяльності передовий
досвід  кандидата вете�
ринарних наук,
відмінника освіти, вик�
ладача�методиста А.В.
Дудаша, бере участь у
проведенні тижнів цик�
лової комісії  ветери�
нарних дисциплін. Вона
очолює методичне об�
’єднання кураторів ака�
демічних груп коледжу.
Студенти навчального
закладу охоче  прихо�
дять на нетрадиційні
уроки�конкурси «Що?
ДЕ? Коли?» та рольові
ігри «Чорна скринька» і
«Програмована помил�
ка». Педагог уміло спря�
мовує проблемно�по�
шуковий метод на без�
посередній розвиток
особистості.

Тридцять шість років
працює в Мукачівсько�
му аграрному коледжі
скромна, привітна до
всіх колег по роботі вик�
ладач ветеринарних

дисциплін Тетяна Ми�
хайлівна Дурдинець. Її
педагогічний стаж сяг�
нув за 27 років. А вона
все ж така молода і рух�
лива, як і в студентські
роки. Та й хіба є час ста�

ріти, коли вдома, на селі
так багато роботи.
Вдосвіта прокидайся,
обійди худобу і домаш�
ню птицю, дай ради
двом онукам і — бігцем
на роботу. Повернешся
додому — знову та ж
круговерть. А  тут, ще й
веснувати час. Треба
копати грядки і садити
городину на домашнь�
ому керті, сіяти пшени�
цю і ячмінь, саджати
картоплю й кукурудзу
на паях, заготовляти

сіно на зимівлю корові і
кізоньці … І все це треба
поспіти зробити вчас�
но, як того вимагає по�
года.

А у селі Залужі, де Те�
тяну Михайлівну знають
усі — і стар, і млад — на
неї чекають турботи од�
носельчан. У пенсіонер�
ки Марії, що проживає
на іншому кінці села,
захворіла корова, у Гафії

— щось з поросям нега�
разд. Хіба ж відмовиш
немічним людям? Бере
на плече санітарну ап�
течку і йде на поміч. На
свою долю Тетяна Дур�
динець ніколи не на�
рікає, навпаки — радіє
життю і домашній ро�
дині. А ще дуже вдячна
за підтримку чоловікові
Юрію Іллічу, який пра�
цює при Залузькій ам�
булаторії водієм
«Швидкої допомоги».
Дуже чекає і радіє, коли
до неї в гості навідують�
ся син Славік з Києва та
донечка Людмила з чо�
ловіком, які мешкають
на Свалявщині. Щасли�
ва Тетяна Михайлівна
ще й з того, що її
скромну працю відзна�
чено високими держав�
ними нагородами —
двома Почесними гра�
мотами Міністерства
освіти і науки України,
двома Дипломами на�
вчально�методичного
Центру «Агроосвіта» та

Подякою від облдер�
жадміністрації. Та най�
вищою для себе відзна�
кою Т.М. Дурдинець
вважає те, що має бага�
то знаних в Україні ко�
лишніх випускників
відділення ветеринарної
медицини і талановитих
студентів.

Що ще додати до
мовленого? Я безмеж�
но радію з того, що моя
землячка і шовгориня із
Залужа, скромна
сільська трудівниця  має
три дипломи про вищу
освіту! Погодьтеся:
навіть не кожен Міністр
чи державний діяч най�
вищого рангу може по�
хвалитися таким бага�
жем знань. І всі Дипло�
ми не куплені на шах�
райському ринку, здо�
буті  у невпинному потя�
гу до пізнання незвіда�
ного, до знань. Окрім
уже згаданого Одесь�
кого сільськогоспо�
дарського інституту, Те�
тяна Михайлівна  з
відзнакою закінчила пе�
дагогічний факультет
Київського Національ�
ного аграрного універ�
ситету та при Львівській
Державній академії ім.
С.З. Гжицького здобула
диплом магістра вете�
ринарної медицини.
Додаймо до цієї розу�
мової колекції ще один
— четвертий Диплом
про середню спеціаль�
ну освіту за спеціальні�
стю фельдшера вете�
ринарної медицини,
який для неї найдорож�
чий, бо вручений Т.М.
Дурдинець у стінах ще
тодішнього Мукачівсь�
кого сільськогоспо�
дарського  технікуму, де
вона працює по�сьо�
годні.

Шановна імениннице!
Всією багаточисельною
Залузькою і Нижньо�
Коропецькою родиною
сердечно здоровимо
Тебе з  ще зовсім моло�
дим ювілеєм і бажаємо
повторити на «Біс!»
прожиті роки. Міцного,
як кремінь, здоров’я,
миру, спокою і Божої
благодаті в родині. А ще
— квітневої весни у Твоє�
му ніжному материнсь�
кому серці.  Хай соняч�
ною і щасливою буде
вишита багатокольоро�
ва життєва доріженька!
Для Тебе, для онучат,
для всієї родослівної!
Натхненного земного
польоту!  До цих поба�
жань приєднуються  уч�
нівський і педагогічний
колективи  коледжу.

Іван  КОПЧА,
член Національної
спілки журналістів

України.
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Наш календар влаштований
так, що ми не відчуваємо
людської новизни в часовому
вимірі. Аж, вже з віддаля років
спостерігаємо, що з кожною
хвилиною розпочинається
для нас новий день, з життє"
вими принадами. Якщо ми
любимо життя, тоді не бай"
дужім  до часу саме тому, що
час — це матеріал, з якого
зшита наша доля. У народі ка"
жуть: щасливі годинника не
споглядають. То ж, чого воно
так виходить, що дні марять"
ся такими довгими, а роки та"
кими короткими? Відповідь
проста: у кожної людини є
своє минуле, заховане в ній,
як сторінки нової книги, ще
відомої тільки авторові. Отож,
не дивіться в минуле з тяж"
бою, воно не повернеться.
Мудро розпорядіться те"
перішнім. Воно Ваше! Ясно"
бачення майбутнього отри"
мується не від оракулів і ав"
гурів, а від мудрості.

Ганна Андріївна Гардубей
мудро прожила свої яскраві
роки й досягла свого першо"
го зрілого ювілею. Уклінно
вітаємо і бажаємо в радості й
бадьорості все повторити з
окличним «Браво»! Вже з ди"
тинства сільська школярка з
Нижнього Коропця увібрала в
себе істину: робити за всіх об"
ставин те, що корисно людям.
Аби цього досягти, закінчила
після учнівських років Берегі"
вське медичне училище. З
того часу через роки закарбу"
вала собі в пам’яті правило:
якщо перша заповідь лікаря —
не нашкодь, то друга заповідь
для медичної сестрички —
смиренно обійди хворого!
Пацієнти знають: навіть хвор"
іти приємно, коли знаєш, що
довкола тебе люди, які чека"
ють твого одужання як праз"
ника.

Почала трудову біографію в
Мукачівській обласній
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клінічній дитячій лікарні мед"
сестрою у важкому реанімац"
ійному відділенні. Звідси й
була переведена в психо"не"
врологічний диспансер
місцевої Центральної район"
ної лікарні, який на той час
проходив своє становлення
при новому завідувачеві І.В.
Ставнічуку. З приходом Ганни
Андріївни у диспансері ніби
завітрило свіжим повітрям і
свіжою думкою. Медпраців"
ники і молодший медичний
персонал стали більше уваги
приділяти хворим, в палатах
навели ідеальну охайність і
чистоту. З цими ознаками
прийшло і краще ставлення
до виконання своїх обо"
в,язків. І повсюдно приклад
подавала сільська дівчина, яка
вдома звикла до праці по гос"
подарству. За сумлінне став"
лення до роботи і помічені
організаторські здібності Га"
нусю призначають старшою
медсестрою. І ось на цій по"
саді вона беззмінно вже — 33
роки. Цей квітень для Ганни
Андріївни особливий. Вона
13"го календарного дня
відзначає свій зрілий ювілей і
4о"річчя трудової діяльності.

Про те, як старша медична
сестра Ганна Андріївна Гарду"
бей виконує свої функціо"
нальні обов’язки, я попросив
завідувача психо"неврологіч"

ного відділення Мукачівської
ЦРЛ Миколу Миколайовича
Крилова до розмови:

— У нас, як на стаціонарі в
лікарні — денний режим ліку"
вання. Є палати, де хворі після
відповідних процедур можуть
відпочити. На місці викону"
ються всі маніпуляції, меди"
каментозна, психологічна і
арттерапії. Працює психоло"
гічний кабінет, де хворих ог"
лядає спеціаліст, а після цьо"
го проводиться відповідна
корекція лікування недуги. На
арттерапії пацієнти відволіка"
ються від усіх думок про хво"
роби: вони за порадами фах"
івця малюють картини, пи"
шуть художні полотна, тво"
рять вірші, займаються виши"
ванням, аплікацією, фотогра"
фією, рукоділлям… У відділені
є виставлені всі їх роботи:
картини, віршовані книжечки,
фотографії, ручні роботи
тощо. На видному місці, у
фойє диспансера, розміщені
цікаві фотостенди з історії Му"
качева і життя психо"невро"
логічного диспансера.  А до
Великодніх свят залюбкивсім
колективом було з художнім
смаком виконано наочний
стенд «Закарпатська писан"
ка». І до всього цього казко"
во"лікувального процесу при"
четна і старша медична сест"
ра диспансеру Ганна Андріїв"
на Гардубей. А ще до її безпо"
середніх обов,язків входить
робота за доглядом хворих з
інвалідністю першої та другої
груп. Медсестри навідують їх
на дому  і надають інформа"
цію про їх стан сімейним ліка"
рям міста й району. Як стар"
ша медична сестра, Ганна Ан"
дріївна акуратно веде медич"
ну документацію, проводить
семінарські заняття з медсе"
страми та опікується всіма
занедужалими, які знаходять"
ся на обліку і час від часу при"
ходять на реабілітацію.

Як бачите, турбот на роботі
у Ганни Андріївни — хоч
відбавляй. А домашніх і сімей"
них клопотів  ще більше. До"
водиться тільки дивуватися: і
коли тільки вона встигає все
зробити. Має від старшої
доньки двох онуків. Старша
закінчує школу і має намір по"
повнити родинну лікарську

династію, так як мама працює
лікарем"невропатологом, а
батько — сімейним лікарем на
Берегівщині. Друга дочка Ган"
ни Андріївни Марина, яка про"
живає в Н. Коропці на Мукачі"
вщині разом з мамою, також
має двох донечок, якими за"
любки опікується домашня
господиня. Додаймо до всьо"
го догляд за домашнім гос"
подарством, за порядком і
чистотою в домі… Та у Ганни
Андріївни — все блистить і в
повному ажурі. Такий у неї
принциповий характер. Усі
ми погодилися, аби цікаву
розмову про роботящу коле"
гиню завершив завідувач
психо"неврологічного дис"
пансеру М. М. Крилов:

— У роботі пунтошна (над"
ійна) і покладиста. Турбуєть"
ся і переживає, аби справи у

диспансері йшли якнайкраще.
За що всі ми її і цінуємо. З нею
легко працюється. Розуміє
людей, знаходить для хворих
заспокійливе слово. За весь
час роботи з нею, у нас не було
непорозумінь. Я ніколи не чув,
щоб вона підвищувала на ко"
гось голос. Говорить тихо,
лагідно і переконливо. Це

засвідчує високу інтелекту"
альність людини, її розуміння
ситуації, професійну якість,
людяність і скромність . Увесь
наш дружній колектив бажає
Ганні Андріївні Гардубей,
нашій приємній колегині по
роботі й надалі тримати висо"
ку марку відповідальності за
доручену ділянку роботи. Ба"
жаємо іменинниці людського
й сімейного щастя, міцного
здоров’я. А ще, щоб онучки
швидше підростали і про"
фесій набували. А бабуся ще
тривалий час працювала з
нами.  Щедрих вам, чарівна
Ганно Андріївно, Божих ласк і
опіки Пресвятої Богородиці.

Дуже поважаючий Вас
колектив психо�неврологіч�

ного диспансеру
Мукачівської  Центральної

районної лікарні.

Ìèíóâ ð³ê ç ïî÷àòêó
ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè «Äî-
ñòóïí³ ë³êè», ³ ñüîãîäí³
ìîæíà âïåâíåíî ñêàçàòè,
ùî ïðîãðàìà º óñï³øíîþ.
Ìåòà Óðÿäîâî¿ ïðîãðàìè
– çá³ëüøåííÿ ïðèõèëü-
íîñò³ õâîðèõ äî ë³êóâàí-
íÿ, çìåíøåííÿ ðèçèê³â
âèíèêíåííÿ  óñêëàäíåíü
ïðîò³êàííÿ õâîðîá,  ïî-
äîâæåííÿ òðèâàëîñò³
æèòòÿ â Óêðà¿í³. Ïðîãðà-
ìà ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ
çà ðåöåïòîì ë³êàðÿ â àï-
òåö³ ïåâíèõ ìåäèêà-
ìåíò³â áåçêîøòîâíî, àáî
ç íåçíà÷íîþ äîïëàòîþ
õâîðèì íà ñåðöåâî-ñó-
äèíí³ çàõâîðþâàííÿ, àñ-
òìó òà öóêðîâèé ä³àáåò
2-ãî òèïó. Íàãàäàºìî, ùî
ë³êàð â ðåöåïò³ âêàçóº
íåïàòåíòîâàíó íàçâó ìå-

З початку року понад 50,5 тисяч закарпатців отримали
медикаменти за програмою «Доступні ліки»
äèêàìåíòó, à â àïòåö³
õâîðèé êóïóº âèçíà÷åíèé
äëÿ ñåáå ïðåïàðàò ïåâ-
íîãî âèðîáíèêà. Äæåðå-
ëî ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðà-
ìè - êîøòè Äåðæàâíîãî
áþäæåòó.

ßê ðîçïîâ³ëà íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷-
íî¿ ðîáîòè äåïàðòàìåí-
òó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Îëüãà ×åìåò, äëÿ Çà-
êàðïàòòÿ íà ðåàë³çàö³þ
ïðîãðàìè «Äîñòóïí³
ë³êè» öüîãî ðîêó ïåðåä-
áà÷åíî 32 ìëí  438 , 9
òèñ. ãðí.. Îáëàñòü íà 1
êâ³òíÿ âæå îòðèìàëà 8
ìëí 110,1  òèñ ãðí.. ³,
çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ
ãîëîâè ÎÄÀ,  ðîçïîä³ëè-
ëà êîøòè ì³æ ðàéîíàìè
òà ì³ñòàìè êðàþ, à

ì³ñöåâà âëàäà – ì³æ âèç-
íà÷åíèìè íà ì³ñöÿõ ìå-
äè÷íèìè óñòàíîâàìè.

ßê çàçíà÷èëà Îëüãà
×åìåò, àíàë³çóþ÷è îñ-
âîºííÿ êîøò³â, ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ ñòðîêàòà êàðòè-
íà:  ìàéæå 100% âèêîðè-
ñòîâóþòü êîøòè â
Ì³æã³ðñüêîìó, Ñâàëÿâñü-
êîìó, ²ðøàâñüêîìó, Âåëè-
êîáåðåçÿíñüêîìó, Âîëî-

âåöüêîìó  ðàéîíàõ òà â
ì. Óæãîðîä.  Òàì ïðî-
ãðàìà äóæå äîáðå ðåàë-
³çóºòüñÿ, âèêîíóþ÷è
ñâîþ ñîö³àëüíó ôóíêö³þ.
Âîäíî÷àñ îêðåì³ ðàéîíè
îñâîþþòü êîøòè íåäî-
ñòàòíüî. Äî ïðèêëàäó,
ì³ñòî Ìóêà÷åâî  âèêîðè-
ñòàëî ëèøå ïîëîâèíó âè-
ä³ëåíî¿ ñóìè, Õóñòñüêà
ÐÄÀ  – 41,4 %, Òÿ÷³âñü-

êà ÐÄÀ – 44,8%,  Ðàõ³-
âñüêà ÐÄÀ – 47,8 %.

Ñòàíîì íà 5 êâ³òíÿ óê-
ëàäåíî 143 äîãîâîðè ³ç
268 àïòåêàìè, ùî âèÿâè-
ëè áàæàííÿ áðàòè
ó÷àñòü â Óðÿäîâ³é ïðî-
ãðàì³. Ìåäè÷íèìè ïðàö-
³âíèêàìè â ðàìêàõ ïðî-
ãðàìè «Äîñòóïí³ ë³êè»
âèïèñàíî 114 826 ðå-
öåïò³â. Ç ïî÷àòêó 2018
ðîêó 50 759  çàêàðïàòö³â
ñêîðèñòàëèñü ìîæëèâ³-
ñòþ îòðèìàòè íåîáõ³äí³
¿ì ë³êè çà çíèæåíèìè
ö³íàìè, à äåÿê³ é áåçêîø-
òîâíî. Âæå îòîâàðåíî
80 056 ðåöåïò³â íà ñóìó
5 ìëí. 289,9 òèñ. ãðí..
Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü îäíî-
ãî ðåöåïòó ñòàíîâèòü
66,1 ãðí.

Íàãàäàºìî, ùî ç 22

ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó ðåºñòð
ë³êàðñüêèõ çàñîá³â,
âàðò³ñòü ÿêèõ ï³äëÿãàº
â³äøêîäóâàííþ çà ïðî-
ãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè» 
ðîçøèðåíî äî 239 ïðå-
ïàðàò³â ç ÿêèõ 18 âèðîá-
íèê³â óêðà¿íñüêèõ ³ 30 –
³íîçåìíèõ. Ñïèñîê áå-
çîïëàòíèõ ïðåïàðàò³â
âäàëîñÿ çá³ëüøèòè äî-
äàòêîâî íà 13 íàéìåíó-
âàíü. Â íîâîìó ïåðåë³êó
âæå ì³ñòèòüñÿ 47 ïðåïà-
ðàò³â, ùî 100-â³äñîòêîâî
â³äøêîäîâóâàòèìóòüñÿ
çà äåðæàâíèé êîøò, òîá-
òî ïàö³ºíòè îòðèìóâàòè-
ìóòü ö³ ë³êè áåçêîøòîâ-
íî. Çà ³íø³ – ïîòð³áíî
äîïëà÷óâàòè. Ñóìà êî-
ëèâàºòüñÿ â³ä ê³ëüêîõ êî-
ï³éîê  äî ê³ëüêîõ äå-
ñÿòê³â ãðèâåíü.



Âèáèðàé æîíó íå â õîðîâîä³, à â îãîðîä³. (Íàðîäíå ïðèñë³â’ÿ)Âèáèðàé æîíó íå â õîðîâîä³, à â îãîðîä³. (Íàðîäíå ïðèñë³â’ÿ)Âèáèðàé æîíó íå â õîðîâîä³, à â îãîðîä³. (Íàðîäíå ïðèñë³â’ÿ)Âèáèðàé æîíó íå â õîðîâîä³, à â îãîðîä³. (Íàðîäíå ïðèñë³â’ÿ)Âèáèðàé æîíó íå â õîðîâîä³, à â îãîðîä³. (Íàðîäíå ïðèñë³â’ÿ)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777712  êâ³òíÿ 2018 ð.

14 (1218)14 (1218)14 (1218)14 (1218)14 (1218)

ñò.

Цього разу  у сесійній залі відбулось підве�
дення підсумків міського конкурсу “Шукає�
мо молоді педагогічні таланти”, який запо�
чатковано у 2005�2006 навчальному році і
який проводиться лише в нашому місті.

Конкурс “Шукаємо молоді педагогічні та�
ланти” проводиться з метою виявлення і
підтримки талановитих творчих спеціалістів
та сформування громадського уявлення про
сучасного молодого педагога.

Цьогоріч у конкурсі брало участь 18 педа�
гогічних працівників, з яких: 7 – вихователі
закладів дошкільної освіти, 10 – представ�
ники закладів загальної середньої освіти та
1 – закладу позашкільної освіти. Вручав
відзнаки та премії міський голова Андрій
Балога, який побажав молодим педагогам
терпіння та успіхів.

Грамотою управління освіти, молоді та
спорту виконавчого комітету Мукачівської
міської ради та премією у розмірі 500 грн.
нагородили лауреатів конкурсу серед педа�
гогічних працівників закладів дошкільної
освіти:

� Мейсар Едіна Олександрівна – вихова�
тель старшої групи ДНЗ №17;

� Гонак Наталія Віталіївна – вихователь
середньої англомовної групи ДНЗ № 19;

� Вайданич Каріна Іванівна – вихователь
молодшої англомовної групи НВК № 10;

Грамотою виконавчого комітету Мукачі�
вської міської ради, цінним подарунком та
премією у розмірі 750 грн. нагородили пе�
реможців конкурсу серед педагогічних пра�
цівників дошкільних навчальних закладів у
номінації “Оригінальність”:

� Кунак Анна Павлівна – вихователь стар�
шої групи НВК № 10  у номінації “Творчість”

� Ільницька Мар’яна Василівна – вихова�
тель І молодшої групи ДНЗ № 7 у номінації
“Майстерність”

� Чулак Катерина Оттовна – вихователь ІІ
молодшої групи ДНЗ № 12

Почесною грамотою виконавчого коміте�
ту Мукачівської міської ради, цінним пода�
рунком та премією у розмірі 1000 грн. наго�
родили переможеців конкурсу серед педа�
гогічних працівників закладів дошкільної ос�
віти у номінації “Талант – 2018”

Ó Ìóêà÷åâ³ âðó÷èëè íàãîðîäè ìîëîäèì
ïåäàãîã³÷íèì òàëàíòàì!

� Чечур Оксана Олександрівна – вихова�
тель англомовної групи ДНЗ № 5.

Грамотою управління освіти, молоді та
спорту виконавчого комітету Мукачівської
міської ради та премією у розмірі 500 грн.
нагородили лауреатів конкурсу серед педа�
гогічних працівників загальної середньої та
позашкільної освіти:

� Рогач Яна Віталіївна – вчитель початко�
вих класів НВК № 6;

� Варга Вікторія Михайлівна – вчитель
англійської мови НВК № 11;

� Хімінець Анна�Марія Ігорівна – вчитель
фізичної культури СШ № 16;

� Симчик Яна Олександрівна – вчитель
німецької мови ЗОШ № 20 ім. О.Духновича;

� Боршош Яна Олександрівна – вчитель
англійської мови ліцею;

� Пацкан Вікторія Вікторівна – керівник
гуртків МЦПО.

Грамотою виконавчого комітету Мукачівсь�
кої міської ради, цінним подарунком та пре�
мією у розмірі 750 грн. нагородили пере�
можців конкурсу серед педагогічних праці�
вників закладів загальної середньої та по�
зашкільної освіти:

у номінації “Оригінальність”;
� Пфайфер Аніта Іштванівна – вихователь

групи продовженого дня СШ № 3;
у номінації “Творчість”;
� Ганькович Яна Олександрівна – вихова�

тель групи продовженого дня НВК «ДНЗ –
ЗОШ І ступеня – гімназія»;

у номінації “Майстерність”:
� Попфалуші Мар’яна Павлівна – вчитель

початкових класів СШ № 4;
� Борколеш Степан Васильович – вчитель

фізичної культури ЗОШ № 13.
Почесною грамотою виконавчого комітету

Мукачівської міської ради, цінним подарун�
ком та премією у розмірі 1000 грн. нагоро�
дили переможеців конкурсу серед педагог�
ічних працівників закладів загальної серед�
ньої та позашкільної освіти у номінації “Та�
лант – 2018” :

� Мазур Галина Василівна – вчитель по�
чаткових класів НВК № 6.

 Управління освіти, молоді та спорту
міськвиконкому

Ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàí-
íÿ ðîáîòè àâòîìîá³ëü-
íîãî òðàíñïîðòó íåçà-
ëåæíî â³ä ôîðìè âëàñ-
íîñò³, ï³äâèùåííÿ êóëü-
òóðè òðàíñïîðòíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ, çàõèñòó
³íòåðåñ³â ïàñàæèð³â,
ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòíî-
ãî ñåðåäîâèùà íà ðèíêó
ì³ñüêèõ ðåãóëÿðíèõ ïà-
ñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü,
âðàõîâóþ÷è ëèñò ïåðå-
â³çíèêà ÒÎÂ «Ïåðå-
â³çíèê-Ìóêà÷åâî» ïðî
ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó íà
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â,
â³äïîâ³äíî äî ñò. 44-46
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àâ-
òîìîá³ëüíèé òðàíñ-
ïîðò», Ïîñòàíîâè Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 03.12.2008ð. ¹ 1081
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-
ðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîí-

ОГОЛОШЕНО МІСЬКІ КОНКУРСИ
НА ДВА МАРШРУТИ

êóðñó íà ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â íà àâòîáóñ-
íîìó ìàðøðóò³ çàãàëü-
íîãî êîðèñòóâàííÿ» ³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè â³ä 18 ëþòîãî 1997
ðîêó ¹ 176 «Ïðî çàò-
âåðäæåííÿ Ïðàâèë íà-
äàííÿ ïîñëóã ïàñà-
æèðñüêîãî àâòîìîá³ëü-
íîãî òðàíñïîðòó» (ó ðå-
äàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 26 âåðåñíÿ 2007 ðîêó
¹ 1184 «Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî Ïðàâèë íàäàííÿ
ïîñëóã ïàñàæèðñüêîãî
àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó») ³ç çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè, ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 22.09.2015 ðîêó
¹ 270 «Ïðî çàòâåðä-
æåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâå-

äåííÿ êîíêóðñó ç ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â íà
àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ â ì. Ìóêà÷åâî», êå-
ðóþ÷èñü ïï.1 ï. «á»
ñò.30, ñò.40, ñò.52, ÷.6,
÷.11 ñò.59 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìî-
âðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»,
10 êâ³òíÿ 2018ð. âèêî-
íàâ÷èì êîì³òåòîì Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî
îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
ì³ñüêèìè àâòîáóñíèìè
ìàðøðóòàìè çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ, à ñàìå íà
ìàðøðóò ¹12 - âóë. Ìèò-
ðîïîëèòà Âîëîäèìèðà –
âóë. Ôðàíêà ²âàíà òà íà
ìàðøðóò ¹13 âóë. Ãîé-
äè Þð³ÿ – âóë. Ò³ì³ðÿçº-
âà Êëèìåíòà.

ÄÎÂÃÈÕ ² ÙÀÑËÈÂÈÕ Ë²Ò!
15 êâ³òíÿ íà æèòòºâîìó êàëåí-

äàð³  ìóêà÷³âöÿ
Âàñèëÿ  Âàñèëüîâè÷à

ÁÀÍÄÞÊÀ
âèñâ³òëèòüñÿ äîáðèì ñâ³òëîì
þâ³ëåéíà  âîñüìèäåñÿòêà!
Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî

íàøîãî øàíîâàíîãî þâ³ëÿðà
ç òàêîþ õâèëþþ÷îþ äàòîþ. Çà
òîþ öèôðîþ – íàñè÷åíèé  äîá-
ðèìè ñïðàâàìè ñëàâíèé òðóäîâèé øëÿõ þâ³ëÿðà –
ïðèíöèïîâî¿, ñóìë³ííî¿  ³ âîäíî÷àñ ÷óéíî¿,  òîâàðèñü-
êî¿  ³ íàäçâè÷àéíî ïîðÿäíî¿ ëþäèíè.

Øàíîâíèé Âàñèëü Âàñèëüîâè÷!
Âàø þâ³ëåé  –  òî ìóäðîñò³ ïîðà,
Õàé áóäå  âäîñòàëü ó æèòò³ ³ â äîì³
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, çëàãîäè, äîáðà,
Äîáðîáóòó òà ùèðî¿ ëþáîâ³.
² õî÷à íà ñêðîíÿõ ñèâèíà,
Õàé  ó ñåðö³ ãîìîíèòü âåñíà,
Â î÷àõ ñì³ºòüñÿ ñîíöå çîëîòå,
À äåðåâî  æèòòÿ çðîñòàº ³ öâ³òå!

Êîëåãè ³ íàéáëèæ÷³ äðóç³.

ÄÎÁÐÀ ÂÀÌ
² ÙÀÑÒß!

Öèìè äíÿìè
â³äçíà÷àòèìå  ñâ³é
þâ³ëåéíèé äåíü
íàðîäæåííÿ  øà-
íîâíèé êîëåãà,
ìóäðèé  òóðáî-
òëèâèé ÷îëîâ³ê ³
áàòüêî

Ìèêîëà  Âàñèëüîâè÷
ÍÀÃÎÐÍÞÊ.

Ç íàãîäè òàêî¿ ñâ³òëî¿ ³ õâèëþþ-
÷î¿ ïîä³¿ â³òàºìî Âàñ, äîðîãèé þâ³-
ëÿðå, ³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî
Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó,
äîáðà, äîñòàòêó, ìèðó ³  ùå áàãàòî-
áàãàòî ñîíÿ÷íèõ ùàñëèâèõ ë³ò!

Øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

ÄÎÐÎÃ², ÏÐÅÊÐÀÑÍ²
ÍÀØ² ÊÎËÅÆÀÍÊÈ!

Ñåðäå÷íî â³òàºìî  Âàñ, Ìàð³ÿ
Ìèõàéë³âíà ÏÔ²ÑÒÅÐ, Íàòà-
ë³ÿ ²âàí³âíà ÑÏ²ÂÀÊ, Íàä³ÿ
Þð³¿âíà  ÁËÀÆÅÍÀ, ç þâ³ëåé-
íèì Äíåì íàðîä-
æåííÿ.

Öå ñâ³òëå ñâÿòî
äëÿ  Âàñ, âîíî íà-

ïîâíåíå ÷àð³âíèìè  ìåëîä³ÿìè âåñíè
³ êâ³òàìè, íàéêðàùèìè ïî÷óòòÿìè äî
Âàñ – òóðáîòëèâèõ ìàòóñü, äðóæèí,
øàíîâàíèõ êîëåãèíü.

Áàæàºìî Âàì, ùîá ó Âàñ áóâ  çàâæ-
äè ãàðíèé íàñòð³é, çëàãîäà ó ñ³ì¿,  äîáðîáóò òà ìèðíå
íåáî.

Õàé Âàø³ æèòòºâ³ ñòåæèíè áóäóòü âñòåëåí³ êâ³òàìè, à
äîëÿ äàðóº Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ó ðîáîò³, ðà-
ä³ñíèõ ñîíÿ÷íèõ äí³â.

Êîëåêòèâ  Ìóêà÷³âñüêî¿
øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Äåïóòàò Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêðàäè â³ä «Áàòü-
ê³âùèíè» ²âàí Öèáàðü
ðàçîì ç ãîëîâîþ ÃÎ
“Æàñì³í” Ñâ³òëàíîþ
Ãðèöåíêî òà ãîëîâîþ
âîëîíòåðñüêîãî ðóõó
“Çîëîòå ñåðöå – áëàãî-
ä³éíà ³í³ö³àòèâà”
Ñâ³òëàíîþ Äâîðíè-
÷åíêî ïðèíåñëè âåëè-
êîäí³ ïîäàðóíêè äî
îô³ñó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿ âå-
òåðàí³â Óêðà¿íè.

ßê â³äçíà÷èâ ². Öè-
áàðü, íàïåðåäîäí³ ñâÿ-

 ²âàí Öèáàð ïðåçåíòóâàâ âåëèêîäí³
ïîäàðóíêè ì³ñüê³é îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â

òà Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñ-
òîâîãî êîæíîìó ñë³ä
ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî
òèõ, êîìó íàéâàæ÷å,
àäæå äîïîìîãà áëèæ-

íüîìó – îäíà ³ç õðèñ-
òèÿíñüêèõ ÷åñíîò, ïðî
ÿêó ñë³ä ïàì‘ÿòàòè íå
ò³ëüêè ó ñâÿòà, à é ïî-
âñÿêäåíü.
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ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑ!

Экзамен для получения води�
тельских прав в Украине станет
прозрачнее, а оценивание – по�
нятнее. Для этого Главный сер�
висный центр МВД разработал
и внедрил спе-циальный чек�
лист для практического экзаме�
на по вождению. В нем экзаме�
наторы будут отмечать типич�
ные ошибки экзаменуемых и
выставлять оценки по каждому
этапу испытаний, сообщает «Се�
годня».

Иак напомнили в пресс�службе
МВД, в конце прошлого года сам
эк-замен по вождению разделили
на два этапа. Первый проходит на
площадке для обучения начально�
му управлению, и там будущие во�
дители демонстрируют умения на�
чать движение на подъеме и спус�
ке, тормозить и маневрировать.

Второй этап экзамена проходит
на указанном маршруте сведи до�
рожного движения, и там водите�
лям предстоит маневрировать в
потоке, соблюдать ПДД и не созда�
вать аварийные ситуации. В чек�ли�
сте экзаменатор будет ставить по�
метки о прохождении или непро�
хождении водителями этапа испы�
таний. После окончания экзамена
человек может ознакомиться с ука�
занными экзаменатором ошибка�
ми, оставив на чек�листе свою под�
пись.

По словам спикера Главного сер�
висного центра Инги Вишневской,
введение чек�листа позволит сде�
лать процесс сдачи прозрачнее.

«У нас много изменений в теоре�
тической части экзамена, и оста�

СДАВАТЬ НА ПРАВА БУДЕМ
ПО�НОВОМУ

валась проблемная практическая
часть, которая была субъективной.
Чек�лист – первый шаг к прозрач�
ной системе оценивания, – говорит
Вишневская. – При подписании чек�
листа экзаменуемый может зафик�
сировать свое несогласие с резуль�
татом, обжаловать его в сервисном
центре. В полную силу эта система
заработает после введения видео�
фиксации, когда можно проверить
все жалобы. Фото и видеофикса�
цию сдачи экзамена планируется
ввести уже в этом году?. Водители
со стажем осторожно оценивают
новшество, но согласны, что оно
должно улучшить качество подго�
товки новичков. «Увидев свои ошиб�
ки в вождении, молодые водители
сосредоточатся на их устранении
и будут лучше ориентироваться в
дорожной обстановке и ПДД, чем
«старики», позабывшие, как надо
вести себя на дороге», – говорят
водители.

А инструкторы по вождению счи�
тают хорошим знаком то, что экза�
мен разделили на две части, по�
скольку водители,  которые показы�
вали неплохие результаты НУ пло�
щадке, на городских дорогах про�
сто начинали теряться.

Напомним, первые води тельские
прача начали выда вать на два года
– автолюбителей приучают не на�
рушать ПДД. В течение первых двух
лет новичку запрещается ездить со
скоростью быстрее 70 км/час. А
если водитель за это время нару�
шил ПДД больше трех раз, «посто�
янные» права ему придется полу�
чать с пересдачей теоретического
и практического экзаменов.

Вівсяне борошно, крупа, вівсяні
пластівці – найпоширеніші продукти з
вівса. В Ірландії з обсмаженого вівса роб�
лять домашні вегетаріанські сосиски, а в
Англії випікають прісний вівсяний хліб,
який потім начиняють беконом, у Шот�
ландії смажать вівсяні млинці з овочевою
начинкою. УСШАовес входить до складу
знаменитого бостонського чорного хліба
і різних кондитерських виробів. У Франції
популярні супи з вівса, а ми любимо по�
ласувати вівсяним печивом.

ВІВСЯНА каша родом із Шотландії – бать�
ківщини віскі, кілта та волинки. Але у су�
часній вівсянці мало що залишилось від її
прародича

�  пориджу. Шотландську вівсяну кашу го�
тували із цілих або дроблених зерен вівса,
лише на воді, близько 30 хвилин. У таку кашу
не додавали ні солі, ні цукру, ні масла чи
молока. На малому вогні при постійному
помішуванні овес дає дуже ніжний горіховий
аромат, який шотландці боялись «відляка�
ти» будьякими добавками. Уже споживаю�
чи, можна було запити вівсянку молоком або
вершками.

Якщо порівнювати з іншими крупами,
вівсянка – найкорисніша, завдяки високому
вмісту клітковини та білкових сполук. Ці ком�
поненти легко засвоюються організмом.

Більшість корисних властивостей вівсян�
ки притаманні вівсяній каші, приготованій із
цілих зерен. А популярні нині каші швидкого

ВІВСЯНКА – «КАША КРАСИ»
Заспокоює нерви, нормалізує сон і піднімає настрій

приготування, пластівці та мюслі не мають і
половини заявленої користі. Чим більше под�
рібнені зерна – тим менше корисних еле�
ментів залишається у продукті. Зате є вели�
ка кількість крохмалю, який, розпадаючись,
перетворюється на цукор. Такий постійний
вплив на підшлункову залозу може призвес�
ти до цукрового діабету, не кажучи вже про
зайві сантиметри на талії. Якщо хочете по�
ласувати корисною стравою

� готуйте вівсяну кашу із зерна, а не
пластівців.

Овес, який містить велику кількість склад�
них вуглеводів, – чудове джерело енергії для
організму людини. Вівсянка ефективно ви�
водить із організму  шлаки та токсини, підхо�
дить тим, хто хворіє на виразку шлунка, гас�
трит та інші розлади травлення.

Споживання вівсянки допомагає суттєво
знизити рівень холестерину у крові, зменшу�
ючи ризик утворення тромбів та розвитку зах�
ворювань серцево�судинної системи. Каша
сповільнює процеси старіння і покращує
стан волосся та нігтів, чудово заспокоює
нерви, нормалізує сон і повертає гарний
настрій. Вівсянка має потужні властивості
нормалізації обміну речовин завдяки висо�
кому вмісту клітковини.

Регулярно споживати вівсянку слід тим,
хто страждає від пониженої кислотності
шлунка, колітів, нетравлення, закрепів, от�
руєнь, порушень функції печінки.

Вівсяну кашу також називають «кашею кра�
си». Недаремно вівсяна каша є неодмінним
компонентом меню майже всіх голлівудсь�
ких зірок. До речі, голлівудські зірки краще
за всіх знають, що справжня краса – це перін
за все нормальна робота шлунка. І тут
ві-всянці немає рівних.

Вівсяна каша – корисна, але обирайте цілі
зерна, а не пластівці швидкого приготуван�
ня. Корисну кашу готують близько 20 хвилин.
Відмовтесь від цукру і масла. Замініть їх ме�
дом, сухофруктами, фруктами і горіхами. І
не снідайте вівсянкою щодня, вона швидко
набридає. Обмежте її споживання до кількох
разів на тиждень.

Ïàñõà – öå íàéá³ëüø î÷³-
êóâàíå ñâÿòî â öåðêîâíîìó
êàëåíäàð³ ³ íàéá³ëüø æàäà-
íå äëÿ ìàëå÷³. Íàïåðåäîäí³

íàéá³ëüøîãî õðèñòèÿíñüêî-
ãî ñâÿòà ìóêà÷³âñüê³ âîëîí-
òåðè Òåòÿíà Øèïîò òà
Äâîðíè÷åíêî Ñâ³òëàíà ïðè-
â³òàëè ä³òîê îíêîãåìàòîëî-
ã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ïîäàðóíî÷-
êàìè, ÿê³ ãîòóâàëè äî ñâÿòà
ñï³ëüíî ç Äîáðèìè ×àð³â-
íèêàìè òà Ôåÿìè. Ñîëîäê³
ïàñî÷êè, ïðèêðàøåí³ ïàñ-
õàëüí³ êîøèêè ç ñîëîäîùà-
ìè, ôðóêòè òà ñîêè, íàéáà-

æàí³ø³ ³ãðàøêè òà ñîëîäêèé
ñò³ë – âñ³ ö³ äèòÿ÷³ ìð³¿
çä³éñíþâàëè íåáàéäóæ³
ëþäè, òîæ õî÷åìî ùèðî ïî-
äÿêóâàòè âàì, íàø³ äîáð³
ÿíãîëè-îõîðîíö³: Ìàð³ÿ ²âà-
í³âíà Ðîìàíþê, Íàñòÿ ×î-
ïîâö³, Ìèðîñëàâà Øåðåã³,
Òåòÿíà Êóë³êîâà, Ìèõàéëî ³
Ëþäìèëà Áèñàãè, Ëþäìèëà
Òîâá³ø, Íàòàë³ÿ Ñòåöüî-
Äåðêà÷, ðîäèíà ßêèìà,
Îëåêñàíäð Õîìà, ðîäèíà
Öàï,  Àíæåë³êà Áóòàø òà ùå

áàãàòüîì íàøèì
äîáðèì ïîì³÷íè-
êàì çà âàø³ äîáð³
ñåðöÿ!

Áåçìåæíà âäÿ÷-
í³ñòü êë³í³ö³ ñ³ìåé-
íîãî òèïó «Çäîðî-
â‘ÿ» â îñîá³ äèðåê-
òîðà Ñâ³òëàíè ×ó-

ëåé òà ë³êàðÿ
Îëüãè Ëóêà÷ çà
ïîñò³éíó ó÷àñòü
òà ï³äòðèìêó.
Íà ç³áðàí³ â
á ë à ã î ä ³ é í ³ é
ñêðèíö³ êë³ºí-
òàìè êë³í³êè
êîøòè â ñóì³
910 ãðí. áóäóòü
çàêóïëåí³ ìå-
äè÷í³ ïðåïàðàòè äëÿ
â³ää³ëåííÿ.

Ïðî îíêîõâîðèõ ä³òîê ïî-
òóðáóâàëèñü òàêîæ â Ìó-
êà÷³âñüê³é ðàéîííî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Çà
æèòÿ». Ãîëîâà îñåðåäêó Ñó-
øàí³í Âàñèëü Àíàòîë³éî-
âè÷ ïåðåäàâ 10 êîðîáîê ç
äèòÿ÷èì âçóòòÿì äëÿ
ë³êàðí³, îäÿãîì òà øê³ëüíèì
ïðèëàääÿì. Íå çàáóëè ³ çà
ä³òîê â ãóðòîæèòêó äëÿ áà-
ãàòîä³òíèõ òà ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ ðîäèí ïî âóë. Ïèñà-
ðºâà, ÿêèì ïåðåäàëè ïîäà-
ðóíî÷êè íàïåðåäîäí³ Âåëè-
êîäíÿ.

Ñåðäå÷íî äÿêóºìî âàì
âñ³ì çà ïîäàðîâàí³ ä³òêàì
ãàðí³ åìîö³¿, äèòÿ÷³ óñì³øêè

òà õîðîøèé íàñòð³é! Õàé
â³ä÷óòòÿ ñâ³òëî¿ ðàäîñò³,
ìèðó òà ñïîêîþ íå çàëèøà-
þòü âàø³ äóø³ òà ïåðåäàþòü-
ñÿ îòî÷óþ÷èì âàñ áëèçüêèì
òà ð³äíèì! Õðèñòîñ âîñ-
êðåñ!!!



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

14 (1218)14 (1218)14 (1218)14 (1218)14 (1218)
1010101010 12  êâ³òíÿ 2018 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 16 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  15 .45  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9 .25 ,  21 .00 ,  3 .00  Íîâèíè .
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî! 9.30 Êë³ïè
ó÷àñíèê ³â  ªâðîáà÷åííÿ-
2018 ã.  9.40 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 10.35, 13.35, 16.40
Òåëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ) .  11.00 Ä/ô "Íåçâè-
÷àéí³  êóëüòóðè".  12.00, 2.05
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè
Êóëüòóð. 13.00,  15.00 Íîâè-
íè  ( ³ ç  ñóðäîïåðåêëàäîì) .
13 .10 ,  14 .30  Ðàä ³îÄåíü .
13.55 Ïåðøà øïàëüòà. 15.20,
3 .45  Ëàéôõàê  óêðà ¿íñüêîþ.
15.30 Ì/ñ "Ãîí".  17.00, 1.10
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 18.00,
0 .15  ²íôîðìàö ³éíà  ãîäèíà .
19 .00  #@) [ ]?$0  ç  Ìàéêëîì
Ùóðîì.  19 .40  Äî  ñïðàâè .
20 .15  Â ³éíà  ³  ìèð .  21 .30 ,
3.25 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/
ñ "Îêóïîâàí³". 23.30 Ñïåöðå-
ïîðòàæ  "Îáëè÷÷ÿ  â ³éíè " .
23.50 Íåçâè÷àéí³  êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.  4 .00
Ä /ô "Ìèñòåöüêèé  ïóëüñ
Àìåðèêè" .  5 .00  Ä /ô "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò ³âíèê" .

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1" .7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.00
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  12.40,  14.00,  15.15
"Ì³íÿþ æ³íêó" .  17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 21.00 Ò/ñ "Ïðèñëó-
ãà". 22.00 "Ãðîø³". 23.15, 0.25
"Ãîëîñ êðà¿íè 8" .  4 .20 "Óê-
ðà¿íñüê ³  ñåíñàö³ ¿ " .

IÍÒÅÐ
6.05 "Ìóëüòô³ëüì". 6.15, 22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.15
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.10 Õ/ô
"Ôîðìóëà êîõàííÿ". 12.00 "Íî-
âèíè". 12.25 Õ/ô "Æèâ³òü ó
ðàäîñò³". 14.00 Õ/ô "Òàê íå
áóâàº". 16.00 "×åêàé ìåíå".
18.00, 19.00, 4.10 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.15, 5.25 "Ïîäðîáèö³". 20.40
Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìî-
æó!". 0.20 Ò/ñ "ÑÁÓ. Ñïåöîïå-
ðàö³ÿ". 2.55 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 4.55 "Top Shop".

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05, 4.55 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)
.5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15 Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àí-
òèçîìá³ .  11.05 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.05,
13.20, 0.40 Õ/ô "Âäðóãå íå
ïîñàäÿòü" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.30, 16.20 Õ/
ô "Ìóì³ÿ: Ãðîáíèöÿ ³ìïåðàòî-
ðà äðàêîí³â" (16+). 17.05 Õ/ô
"Öàð ñêîðï³îí³â" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð .  20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ
"Ïåñ-3" (16+). 22.30 Ñâîáîäà
ñëîâà. 2.20 Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ. 2.35 Õ/ô "Ïî¿çä ïîçà
ðîçêëàäîì". 4.20 Ñêàðá íàö³¿.
4.25 Åâðèêà! 4.35 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 8.45
"Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè" (12+).
11.15 Õ/ô "Íå ï³äãàíÿé êîõàí-
íÿ". 13.30 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
18" (16+). 15.55 "Âñå áóäå äîá-
ðå!" (12+). 17.30, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55,
22.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè" (16+). 23.40 "Îäèí çà
âñ³õ" (16+). 2.55 "Íàéêðàùå íà
ÒÁ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30, 15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³-5 (12+). 16.00 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2 (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ñïàäêîº-
ìèöÿ ìèìîâîë³" 1, 2 ñ. 23.30 Õ/
ô "Çàë³çíèé êóëàê" (16+). 1.30
Òåëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿíèé
øëÿõ. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Ì/ô
"Äæàñò³í ³ ëèöàð³ äîáëåñò³".

11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00, 18.00, 23.00, 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 14.00 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà. 19.00,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 20.00, 0.00 100 âûï. 1.
1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 Áàð-
Äàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10:30 - Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î.
9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Ð³çäâÿí³ êî-
ëÿäêè. 11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:25 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15.40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 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 - ïðîãðàìà "Äó-
õîâíå äæåðåëî" . 20.45 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 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, 1.55 Çîíà íî÷³. 4.55 Àá-
çàö. 6.49, 8.05 Kids Time. 6.50
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 8.10 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³". 12.40 Õ/ô "Çà-
òóðà". 14.40 Õ/ô "Ñòðàøèëêè"
(16+). 16.40 Õ/ô "Ïðèíö
Ïåðñ³¿: Ï³ñêè ÷àñó" (16+). 19.00
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 21.00 Òàº-
ìíèé àãåíò. 22.10 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 0.00 Õ/ô
"Ï³ðàíü¿ 3DD" (18+). 1.35 Íå-
áà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ. 1.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 17 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.45 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25,  22.20,  3 .05 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî! 9.30, 23.40
Êë³ïè ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åí-
íÿ- 2018 ã. 9.40 Ä/ô "Ñï³ëüíî-
òè òâàðèí" .  10.35,  13.35,
16.40 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ).  11.00 Ä/ô
"Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè". 11.25
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 12.00 Äîêó-
ìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè Êóëü-
òóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).  13.10,
14.30 Ðàä³îÄåíü.  13.55
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 15.20, 3.45
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 15.30
Ì/ñ "Ãîí" .  17.00 Ñâ³òëî.
18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
19.25 Ä/ô "Øóêà÷³  ÷óäåñ".
19.50, 1.10 ×åìï³îíàò ñâ³òó ç
õîêåþ ñåðåä þí³îð³â - 2018 ã.
Óãîðùèíà - Óêðà¿íà. 22.45 Ä/
ô "Òàºìíèö³ ëþäñüêîãî ìîç-
êó". 23.50 Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè. Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.
4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè" .  5 .00 Ä/ô "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê".

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ.9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 12.45, 14.05, 15.25
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30, 5.00 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ "Ïðèñëó-
ãà". 22.00 "Ïîâåðí³òü ìåí³ êðà-
ñó - 3". 23.20, 0.25 Êîìåä³ÿ
"Ñëóæáîâèé ðîìàí. Íàø³ ÷àñè".
1.20 Äðàìà "Ìàðòà, Ìàðñ³
Ìåé, Ìàðëåí".

IÍÒÅÐ
6.05 "Ìóëüòô³ëüì".  6.20,
22.30 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10,
9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.15,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 12.00 "Íî-
âèíè". 12.50 Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëî-
äîù³"  (12+).  14.50,  15.45,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 2.10, 5.20 "Ïîä-
ðîáèö³". 0.20 Ò/ñ "ÑÁÓ. Ñïå-

êó, Êðà¿íî! 9.30, 23.40 Êë³ïè
ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åííÿ- 2018
ã. 9.40 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâà-
ðèí". 10.35, 13.35, 16.40 Òå-
ëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ).  11.00 "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 12.00 Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.55 Íàø³ ãðîø³. 14.30 52
â³êåíäè. 15.20, 3.40 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 15.30 Ì/ñ "Ãîí".
17.00 Â³éíà ³ ìèð. 17.45 ÒÀ-
ÊÀØÎÒÀÌ. 18.00, 0.15 ²íôîð-
ìàö³éíà ãîäèíà. 19.00 Ïåðøà
øïàëüòà. 19.25 Ä/ô "Øóêà÷³
÷óäåñ". 19.50, 1.10 ×åìï³îíàò
ñâ³òó ç õîêåþ ñåðåä þí³îð³â -
2018 ã. ²òàë³ÿ - Óêðà¿íà. 22.45
Ä/ô "Òàºìíèö³  ëþäñüêîãî
ìîçêó". 23.50 Íåçâè÷àéí³ êóëü-
òóðè. Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.
4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè".  5.00 Ä/ô "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê".

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ.9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.50, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï".  12.40, 14.00, 15.20
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 21.00 Ò/ñ "Ïðèñëó-
ãà". 22.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï
4". 23.30, 0.25 Äðàìà "Âèíí³
ç³ðêè". 2.20 "Ãðîø³".

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàðà-
äè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!" 12.50
Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³" (12+).
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.10, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 0.20 Ò/
ñ "ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàö³ÿ". 2.50
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã 2014".
4.50 "Top Shop".

ICTV
5.40,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.00, 17.35, 21.25 Ò/ñ
"Ïåñ-3" (16+). 12.05, 13.20 Ò/
ñ "Ó ïîë³ çîðó" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  15.10,
16.20 "Íà òðüîõ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷ ³ð .  20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 22.25 Ò/ñ
"Êîïè íà ðîáîò³" (16+). 23.30
Õ/ô "Ì³é õëîïåöü -  ê ³ëåð"
(18+) .  1 .05 Õ/ô "Ïîâ³òðÿ"
(18+). 2.35 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+).
4.15 Ñêàðá íàö³¿. 4.20 Åâðè-
êà!. 4.30 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.35 Ôàêòè. 4.55 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+).

ÑÒÁ
6.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.15 "ÌàñòåðØåô - 7" (12+).
11.50 "Õàòà íà òàòà" (12+).
17.30, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ". 20.00, 22.40 "Ìàñòåð-
Øåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé"
(12+). 0.10 "Îäèí çà âñ³õ" (16+).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óê-

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30, 15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³-5 (12+). 16.00 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2 (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ñïàäêîº-
ìèöÿ ìèìîâîë³" 5, 6 ñ. 23.30 Ò/
ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿ-
íèé øëÿõ. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòè-

êà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Êðà-
ñóíÿ é ÷óäîâèñüêî". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
18.00, 23.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
14.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³.
15.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00
Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 19.00, 21.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00,
0.00 100 âûï. 1. 1.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê. 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè

öîïåðàö³ÿ". 2.50 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Øîï³íã". 3.30 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Øîï³íã 2014". 4.50 "Top
Shop".

ICTV
5.40, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.00, 17.35, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3"
(16+). 12.00, 13.20 Ò/ñ "Ó ïîë³
çîðó" (16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.05, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.25 Ò/ñ "Êîïè íà ðî-
áîò³" (16+). 23.30 Õ/ô "Ïîâ³òðÿ"
(18+). 1.10 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+). 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà! 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+).

ÑÒÁ
6.15 "Âñå áóäå äîáðå!" (12+).
7.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!" (12+).
10.00 "ÌàñòåðØåô - 7" (12+).
13.20 "Õàòà íà òàòà" (12+).
15.55 "Âñå áóäå äîáðå!". 17.30,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè" (16+). 22.45 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ"
(16+). 0.40 "Îäèí çà âñ³õ" (16+).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñå-
çîí. 13.30, 15.30, 4.45 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³-5 (12+). 16.00
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2 (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ñïàäêîº-
ìèöÿ ìèìîâîë³" 3, 4 ñ. 23.30
Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿ-
íèé øëÿõ. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Çîëî-
òà ãóñêà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 18.00, 23.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00 Îäíîãî
ðàçó â  Îäåñ³ .  15.00,  3 .20
Â³òàëüêà.  16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 19.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00, 0.00 100
âûï. 1. 1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè.

 «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" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.05 -  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.
21:30 - Íîâèíè "×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, 2.10 Çîíà íî÷³. 3.45 Àá-
çàö. 5.40 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 6.29, 7.49 Kids Time.
6.30 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.50
Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð³âíèêà". 9.40 Ò/ñ
"Äðóç³".  12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
17.00, 19.00 Çàðîá³ò÷àíè.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 22.10 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè (16+).

ÑÅÐÅÄÀ, 18 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.45 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 22.20, 3.05 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ
âçÿòè ó÷àñòü

Ó îáëàñíîìó êîíêóðñ³

ìîëîäèõ áàãàòîä³òíèõ ìàì

ï³ä äåâ³çîì

«Çà òâîº ìàéáóòíº,

Óêðà¿íî!»

Äîêëàäíî ïî òåë.: 5-55-12,

067 31 222 50

ÑÂ²ÒËÀ ÏÀÌ’ßÒÜ!
²ç ñóìîì ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ï³ñëÿ âàæêî¿

õâîðîáè ïîìåð â³äîìèé ó íàøîìó ì³ñò³ òà

êðà¿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé ä³ÿ÷, ìóçèêàíò,

äèðèãåíò, êåð³âíèê ðåë³ã³éíîãî õîðîâîãî êî-

ëåêòèâó

ÍÅÁÅÑÍÈÉ Ôåä³ð Éîñèïîâè÷.
Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà ¿¿ âèêîíàâ÷èé

êîì³òåò  âèñëîâëþþòü ãëèáîê³ òà ùèð³

ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî. Ðîç-

ä³ëÿºìî ç âàìè âñþ ã³ðêîòó íåïîïðàâíî¿

âòðàòè.
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14 (1218)14 (1218)14 (1218)14 (1218)14 (1218)

ñò.

(16.04.2018 - 22.04.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

íàâèâîð³ò - 8". 14.00 Ò/ñ "Ïðè-
ñëóãà". 17.50 Êîìåä³ÿ "Êîõàí-
íÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³ - 3". 19.30,
5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00 "Ãî-
ëîñ êðà¿íè 8". 0.10 "²ãðè ïðè-
êîë³â 2018". 1.05 Òðèëåð "Åê-

ñòðàñåíñ".

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.40 Õ/ô "Íå-
âèïðàâíèé áðåõóí". 8.00 "Óäà÷-
íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðà-
çîì". 10.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Ìîðñüêèé ñåçîí". 11.00 "Îðåë
³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ.
Àìåðèêà". 12.00 "Îðåë ³ ðåø-
êà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 12.50
Õ/ô "Ëþäèíà-îðêåñòð". 14.30
Õ/ô "Ïîïåëþøêà "80". 18.00
"Êðóò³øå âñ³õ. Íîâèé ñåçîí".
20.00, 2.05 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³" (12+).
22.30 Ò/ñ "Ìîëîäèé Ïàïà"

(16+).

 ICTV
5.00 Åâðèêà! 5.05 Ôàêòè. 5.35
²íñàéäåð. 7.15 Ò/ñ "Êîä Êîñ-
òÿíòèíà" (16+). 9.05 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 11.50, 13.00 "Íà
òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü.14.00 Õ/ô "Òåðì³íàòîð"
(16+). 15.55 Õ/ô "Òåðì³íàòîð-
2: Ñóäíèé äåíü" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30
Õ/ô "Òåðì³íàòîð-3: Ïîâñòàííÿ
ìàøèí" (16+). 22.35 Õ/ô "Ë³÷åí³
ñåêóíäè" (16+). 0.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëå-
àí" (16+). 2.25 Ïðîâîêàòîð.

ÑÒÁ
5.30 "Õàòà íà òàòà" (12+). 7.35
"ßê âèéòè çàì³æ" (12+). 8.50
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.55 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
13.45 "Âå÷³ð ç Íàòàëåþ Ãàð³-
ïîâîþ. Îëÿ Ïîëÿêîâà" (12+).
15.00 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà".
17.00, 23.30 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 5" (16+). 19.00 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 18" (16+).
21.20 "Îäèí çà âñ³õ" (16+).
22.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè" (16+). 23.50 "ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 5" (18+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 3.40
Çîðÿíèé øëÿõ. 9.00 Ò/ñ
"Íàñòàíå ñâ³òàíîê" (12+). 12.50
Ò/ñ "Îáèðàþ÷è äîëþ" (12+).
17.00 Ò/ñ "²íøå ÿ" 1, 2 ñ. (12+).
19.00, 2.40 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ "²íøå
ÿ" (12+). 23.00 Ò/ñ "Òî÷êà
êèï³ííÿ" 5, 7 ñ. (16+). 1.30
Òåëåìàãàçèí. 2.00 Ò/ñ "Òî÷êà
êèï³ííÿ" (16+). 4.00 ²ñòîð³ÿ
îäíîãî çëî÷èíó-2 (16+).

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.15 Ì/ô "Êî-
ðîëü Ñàôàð³". 11.30 Õ/ô "Çî-
ðÿí³ òàëÿðè". 13.00, 23.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 15.00, 0.30 100
âûï. 1. 21.00 Õ/ô "Âèíí³ ç³ðêè"
(16+). 1.30 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.30
Õ/ô "Ãåòü ñîðîì!". 4.00
Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè.

 «Ì-ñòóä³î»
 7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ". 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" (ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - ï³äñóìêîâà
ïðîãðàìà "7 ÄÍ²Â". 21:15 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:20 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î" . 23.30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 1.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 5.30 Ñòåí-
äàï-Øîó. 6.29, 7.44 Kids Time.
6.30 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.45
Õ/ô "Áóìåðàíã". 10.00 Ì/ô
"Ìàäàãàñêàð". 11.45 Õ/ô
"Ï³ñëÿ çàõîäó" (16+). 13.45 Õ/
ô "Åéñ Âåíòóðà: Äåòåêòèâ ç
ðîçøóêó äîìàøí³õ òâàðèí"
(16+). 15.15 Õ/ô "Åéñ Âåíòó-
ðà: Ïîêëèê ïðèðîäè" (16+).
17.00 Õ/ô "Ìàñêà" (16+). 19.00
Õ/ô "Ñèí Ìàñêè". 21.00 Õ/ô
"Ï³êñåë³" (12+). 23.00 Õ/ô
"Äóæå ñòðàøíå ê³íî 3" (18+).
0.25 Õ/ô "Äóæå ñòðàøíå ê³íî
2" (18+).

íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55, 12.20
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 13.05,
14.35, 15.45 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Äðàìà "Ìàìà". 20.15
"Ë³ãà ñì³õó 2018". 22.20 "²ãðè
ïðèêîë³â 2018". 23.20, 0.15,
5.05 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 1.10
"Âå÷³ðí³é êè¿â".

IÍÒÅÐ
6.05 Ìóëüòô³ëüì. 6.20

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10,
9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.15,
12.25 Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ
âñå çìîæó!" 12.50 Ò/ñ "Ñõ³äí³
ñîëîäîù³" (12+). 14.50, 15.45,

16.45, 2.15 "Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 22.00
Ò/ñ "Ìîëîäèé Ïàïà" (16+).

4.20 "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.05
²íñàéäåð. 11.00,  17.45 Ò/ñ
"Ïåñ-3" (16+). 11.55, 13.20 Ò/
ñ "Ó ïîë³ çîðó" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.00,
16.20 "Íà òðüîõ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³.  21.25 Äèçåëü-øîó
(12+). 23.50 Õ/ô "Í³íäçÿ-âáèâ-
öÿ" (18+). 1.30 Ôàêòè. 1.50 Õ/
ô "Ì³ñòî ãð³õ³â" (18+). 3.45 Ò/
ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.  Íîâèé
Îðëåàí" (16+).

ÑÒÁ
6.40 "Ìîÿ ïðàâäà. Îðíåëëà Ìóò³.
Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâî¿". 8.30 Õ/
ô "Çíàê äîë³". 10.40 Õ/ô "Çàêîõàíi
æiíêè" (16+). 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00, 23.05 "Õî-
ëîñòÿê - 8" (12+). 22.40 "Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ 2018". 0.05 "ßê âèé-
òè çàì³æ" (12+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.15 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.20, 4.00 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.20 Ò/ñ "Äðóæèíà ç òîãî
ñâ³òó" 1, 2 ñ. (16+). 15.30 Ò/ñ
"Äðóæèíà ç òîãî ñâ³òó" (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Îáèðàþ-
÷è äîëþ" 1, 2 ñ. (12+). 23.20
Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ "Îáèðàþ-
÷è äîëþ" (12+). 2.00 Òåëåìà-
ãàçèí. 2.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 5.40 Çîðÿíèé
øëÿõ.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Ñí³ãî-
âà êîðîëåâà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 18.00,
2.45 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00 Îäíîãî
ðàçó â Îäåñ³.  15.00, 3.35
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 20.00, 0.45 100 âûï. 1.
21.00 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷íà ÷åòâ-
³ðêà". 23.00 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷-
íà ÷åòâ³ðêà 2. Âòîðãíåííÿ
Ñð³áíîãî Ñåðôåðà" (16+). 1.45
Òåîð³ÿ çðàäè. 5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè.

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé 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 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:05

(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.25
Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³" (16+).
23.30 Õ/ô "Ì³ñòî ãð³õ³â" (18+).
1.40 Õ/ô "Ì³é õëîïåöü - ê³ëåð"
(18+). 3.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+). 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà! 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
6.35, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
7.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!" 9.00
"ÌàñòåðØåô - 7" (12+). 11.50
"Õàòà íà òàòà" (12+). 17.30,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 20.00, 22.40 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 5" (16+). 23.00
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 5"
(18+). 0.00 "Îäèí çà âñ³õ" (16+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.20 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñå-
çîí. 13.30, 15.30, 4.45 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³-5 (12+). 16.00
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá-
³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà".  21.00 Ò/ñ
"Ñïàäêîºìèöÿ ìèìîâîë³" .
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00 Ò/ñ
"CSI.  Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ñòî-
ïòàí³  òóôåëüêè".  11.00 Ò/ñ
"Óñ³  æ³íêè -  â ³äüìè".  12.00,
18.00,  23.00,  2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
14.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³ .
15.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00
Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 19.00, 21.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
20.00, 0.00 100 âûï. 1. 1.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.

«Ì-ñòóä³î»
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 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòó-
ä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.15 Çîíà íî÷³. 3.55 Àá-
çàö. 5.50 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 6.34, 7.54 Kids Time.
6.35 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.55
Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð³âíèêà". 9.45 Ò/
ñ "Äðóç³". 12.35 Ò/ñ "Ä³àãíîç:
Ìàéæå íå çàêîõàí³"  (12+).
17.00, 19.00 Õòî çâåðõó? (12+).
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+).  22.15 Âàðüÿòè. 2.10
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

Ï’ßÒÍÈÖß, 20 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 15.30 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
22.20, 3.05 Íîâèíè. 6.35, 7.05,
8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.30 Êë³ïè ó÷àñíèê³â ªâðî-
áà÷åííÿ- 2018 ã.  9.40 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 10.35,
13.35, 16.25 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 12.00 Äîêó-
ìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷í³
³ñòîð³¿. 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10,
14.30 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Ñõå-
ìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 15.20,
3.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
16.50 Ôîëüê-music. 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
Êóëüòóðíà àô³øà çäîðîâî¿ ëþ-
äèíè. 19.25 Ä/ô "Øóêà÷³ ÷ó-
äåñ". 19.50, 1.10 ×åìï³îíàò
ñâ³òó ç õîêåþ ñåðåä þí³îð³â -
2018 ã. Óêðà¿íà - Ðóìóí³ÿ. 22.50
Êîíöåðò ñèìôîí³÷íîãî îðêå-
ñòðó K&K Philharmoniker.
Kendlinger dirigent Straub. 4.00
Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìå-
ðèêè". 5.00 Ä/ô "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê".

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-

ÑÒÁ
6.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
7.00, 19.00 "Õàòà íà òàòà"
(12+). 9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.10 "ÌàñòåðØåô. Êóë³íàð-
íèé âèïóñêíèé" (12+). 13.50
"Õîëîñòÿê - 8" (12+). 16.55 Õ/ô
"Ä³àìàíòîâà ðóêà" 21.30 "Âå÷³ð
ç Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ. Îëÿ Ïî-
ëÿêîâà" (12+). 22.55 "Ñâ³òàìè
çà ñêàðáàìè" (12+). 1.20 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ"
(16+).

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

ãîäí³. 7.15, 5.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.50 Ò/ñ "Ñïàäêîºìèöÿ ìèìî-
âîë³" 1, 7 ñ. 15.20 Ò/ñ "Ñïàä-
êîºìèöÿ ìèìîâîë³". 17.20 Ò/ñ
"Íàñòàíå ñâ³òàíîê" 1, 2 ñ.
(12+). 19.40 Ò/ñ "Íàñòàíå
ñâ³òàíîê" (12+). 22.00 Ò/ñ
"Òî÷êà êèï³ííÿ" 1, 4 ñ. (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.40 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà. 4.15 Ò/ñ "CSI.

Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.15 Ì/ô
"Áàðá³ .  Ìàã ³ÿ  äåëüô³í ³â" .
11.15 Ì/ô "Êîðîëü Ñàôàð³".
13.00, 22.45, 2.15 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 15.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
18.00 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷íà ÷åò-
â³ðêà". 20.00, 23.45 100 âûï.
1. 21.00 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷íà
÷åòâ ³ðêà 2.  Âòîðãíåííÿ.

Ñð³áíîãî Ñåðôåðà" (16+) .
0.45 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.45 Áàð-
Äàê. 3.05 Â³òàëüêà. 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè.

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  - Êàçêîâèé
÷àñ. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55
-  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïîâòîð). 11.35 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 11:45
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
12:55 - Ãîðîñêîï. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 14:55 - Ãîðîñêîï.
15:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 19:00
- Íîâèíè "×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 00.00 - íîâèíè "×àñ".
00:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 1:55 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.35 Çîíà íî÷³. 5.05, 7.59
Kids Time. 5.10 Ì/ñ "Ëóíòèê ³
éîãî äðóç³". 6.20 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç
øîó". 8.00 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³.
10.00 Òàºìíèé àãåíò. 11.15
Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
13.00 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³". 17.30
Ì/ô "Ìàäàãàñêàð". 19.00 Õ/ô
"Ï³ñëÿ çàõîäó" (16+). 21.00 Õ/
ô "Ìàñêà" (16+). 23.00 Õ/ô
"Äóæå ñòðàøíå ê³íî 2" (18+).
0.25 Õ/ô "Áèòâà ðîêó" (16+).

ÍÅÄ²Ëß, 22 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî! 7.00, 8.00, 9.00,
21.00 Íîâèíè. 9.30 Õ/ô "Êëà-
ðà ³ Ôðàíöèñê". 11.10, 14.05,
16.00 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ).  11.40 Ä/ô
"Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè". 12.10
Ïåðøèé íà ñåë³. 12.40 Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêóìåíòàëü-
íèé öèêë. 14.20 Ôîëüê-music.
15.30, 3.35 Ä/ô "Ñïàäîê íà
ê³í÷èêàõ ïàëüö³â". 16.15 Ä/ñ
"Ùîäåííèêè êîìàõ". 16.35 Ä/
ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 17.05
Ò/ñ  " ²ñïàíñüêà ëåãåíäà" .
19.50 Ä/ô "²ìïåð³ÿ".  21.35
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
22.15, 4.05 Ä/ô "Âåñíÿíèé
ôåñòèâàëü". 23.10 Ä/ô "Øó-
êà÷³ ÷óäåñ". 23.40 Êë³ïè ó÷àñ-
íèê³â ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã.
23.55 Ä/ô "Æèâà ïðèðîäà".
0 .15 Íîâèíè (ïîâòîð â ³ä
21.00). 0.40 "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
1.10 Â³éíà ³ ìèð. 1.50 Ñâ³òëî.
2.45 Ä/ô "Óëàìêè ñïîãàä³â".
5.00 Ä/ô "Îðåãîíñüêèé ïóò³-
âíèê".

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05 "Óêðà¿íñüê³

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-
õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.40 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 10.10 "Ïîâåðí³òü ìåí³
êðàñó - 3". 11.30, 12.55 "Ñâ³ò

- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 21:30 - Íîâèíè "×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, 2.20 Çîíà íî÷³. 3.45 Àá-
çàö. 5.35 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 6.24, 8.04 Kids Time.
6.25 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 8.05

Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð³âíèêà". 10.00 Ò/
ñ "Äðóç³". 12.35 Ò/ñ "Ä³àãíîç:
Ìàéæå íå çàêîõàí³" (12+).
17.00, 19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 22.00 Õòî çâåðõó? (12+).
2.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

ÑÓÁÎÒÀ, 21 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó,
Êðà¿íî! 7.00, 8.00, 9.00, 21.00,
0.15 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ "Ãîí".
10.05 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 10.30
Ëàéôõàê. 10.45, 13.40, 15.25
Òåëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.00 Ä/ñ "Íåçâ³äàí³
øëÿõè". 12.00 Õ/ô "Êëàðà ³
Ôðàíöèñê". 14.00, 4.00 Êîíöåðò
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó K&K
Philharmoniker. Kendlinger
dirigent Straub. 15.40 Ä/ñ
"Àôðèêà. Íåáåçïå÷íà
ðåàëüí³ñòü". 16.35 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 17.05 Ò/ñ
"²ñïàíñüêà ëåãåíäà". 20.00
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.35 ßê
äèâèòèñÿ ê³íî. 22.00 Õ/ô "ß,
Äåí³åë Áëåéê". 23.45
Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë. 0.40
Êóëüòóðíà àô³øà çäîðîâî¿
ëþäèíè. 1.10 XVI Ì³æíàðîäíèé
òóðí³ð ç³ ñïîðòèâíî¿
ã³ìíàñòèêè "Ukraine
International cup 2018". 5.30 Ä/
ô "Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê".

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00, 23.10 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ 2018". 11.05 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 8". 14.05 "Ë³ãà ñì³õó 2018".
16.30, 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà.
Ä³òè 2018". 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 0.10, 3.55 "Âå÷³ðí³é
êè¿â". 5.35 "Ðîçñì³øè êîì³êà".

IÍÒÅÐ
5.35 Äîê.ïðîåêò "Áðàòè Ìå-
ëàäçå. "Âîïðåêè". 6.15 "Óêðà¿-
íà âðàæàº".  6.50
"Ìóëüòô³ëüì". 7.30 "×åêàé
ìåíå". 9.00 Õ/ô "Çà ñ³ðíèêà-
ìè". 11.00 Õ/ô "Ñ³ì ñòàðèõ ³
îäíà ä³â÷èíà". 12.30 Õ/ô "Íå-
âèïðàâíèé áðåõóí". 14.00 Õ/
ô "Òàíãî êîõàííÿ".  16.00,
20.30 Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³"
(12+). 20.00, 1.45, 5.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.30 Ò/ñ "Ìîëîäèé
Ïàïà" (16+). 2.15 Ä/ï "Êëàðà
Ëó÷êî. Òðè çóñòð³÷³". 3.00 Ïîä-
ðîáèö³.  3.30 Õ/ô "Ë³ñîâà
ï³ñíÿ". 5.00 "Top Shop".

ICTV
5.40, 4.50 Ñêàðá íàö³¿. 5.50
Åâðèêà!  5.55 Ôàêòè.  6.15
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 8.00 ß
çíÿâ! 9.45 Äèçåëü-øîó (12+).
10.55, 11.50 Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ "Êîïè íà
ðîáîò³" (16+). 16.45 Õ/ô "Òåð-
ì³íàòîð" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô
"Òåðì³íàòîð-2: Ñóäíèé äåíü"
(16+). 22.50 Õ/ô "Í³íäçÿ-âáèâ-
öÿ" (18+). 0.35 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+).
2.40 Ïðîâîêàòîð.

"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -  Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç 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, 2.00 Çîíà íî÷³. 3.50 Àá-
çàö. 5.40 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 6.29, 7.44 Kids Time.
6.30 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.45
Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð³âíèêà". 9.35 Ò/
ñ "Äðóç³". 12.00 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
16.50, 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè (16+). 21.00 Àôåðèñ-
òè â ìåðåæàõ (16+). 22.00 Ñó-
ïåð³íòó¿ö³ÿ. 1.55 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé.

×ÅÒÂÅÐ, 19 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00,  15.45 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.30, 23.40 Êë³ïè
ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åííÿ- 2018
ã. 9.40 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâà-
ðèí". 10.35, 13.35, 16.40 Òå-
ëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ).  11.00 "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 12.00 Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿.  13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.10, 14.30 Ðàä³î-
Äåíü. 13.55 Äî ñïðàâè. 15.20,
3.50 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.30 Ì/ñ "Ãîí". 17.00, 19.00
#ÂÓÊÐÀ¯Í². 18.00, 0.15 ²íôîð-
ìàö³éíà ãîäèíà. 19.25 Ä/ô
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
20.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòà-
ëÿõ. 21.30, 3.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ä/ô "93: Á³é çà Óêðà¿-
íó".  22.50 Ä/ô "Òàºìíèö³
ëþäñüêîãî ìîçêó". 23.50 Íå-
çâè÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêóìåí-
òàëüíèé öèêë. 1.10 Â³éíà ³
ìèð. 1.50 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ. 2.05
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè
Êóëüòóð. 4.00 Ä/ô "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/ô
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê".

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.40, 5.20 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.50,
12.20 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
12.45, 14.05, 15.25 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Äðàìà "Ìàìà".
20.30, 4.50 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 21.00 Ò/ñ "Ïðèñëóãà". 22.00
"Ì³íÿþ æ³íêó - 13". 23.00 "Ïðà-
âî íà âëàäó 2018". 0.45 Äðà-
ìà "Íà ãðåáåí³".

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15,  12.25,  20.40 Ò/ñ "Çà-
ðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
12.50 Ò/ñ  "Ñõ³äí³  ñîëîäîù³"
(12+) .  14.50,  15.45,  16.45
"Ðå÷äîê".  18.00,  19.00,  4.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 2.20, 5.25 "Ïîäðî-
áèö³".  0.20 Ò/ñ "ÑÁÓ. Ñïåöî-
ïåðàö³ÿ".  3.00 "Îðåë ³  Ðåø-
êà.  Øîï³íã  2014" .  4 .55 "Top
Shop" .

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.05,
17.45, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.15, 16.20 "Íà òðüîõ"




