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19 êâ³òíÿ 2018 ðîêó       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,

          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.
       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.
     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ

äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.
     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

ПРОКУРАТУРА Південної Кореї звинуватила ко�
лишнього президента  країни Лі Мен Бако в отри�
манні  хабарів і ухилень  від сплати податків. Кримі�
нальну справу очільника�корупціонера передано до
суду.

А НАШОМУ Гройсману шиють кримінал за липо�
вий диплом про закінчення вузу.

80$РІЧНА  пенсіонерка Анастасія Дойникова  з Мир�
города здолала на велосипеді 100 км  за 7 годин і 32
хвилини. 25�разова  чемпіонка України з лижного
спорту і багаторазова  чемпіонка з бігу на марафонські
дистанції лідирує у своїй віковій групі.

У ЯПОНІЇ начальник оголосив догану і примусив
співробітницю вибачитися  за те, що вона завагітніла
раніше визначеної черговості. Виявляється, у деяких
трудових колективах Японії практикують черговість
родів працівниць, яку за обопільною домовленістю
слід дотримуватися.

ІСПАНЕЦЬ Маркес Родригез 12 років, з дитячого
віку прожив у вовчій стаї і настільки  розчарувався  у
людях, що не захотів  повернутися до звичного спосо�
бу життя.

ХАРКІВ’ЯНИН Валерій Левко впродовж багатьох
років  зібрав сто тисяч дитячих іграшок і облаштував
своєрідний музей іграшок.

У США  федеральний суддя відхилив  позов чолов�
іка, якому  закортіло  укласти шлюб з власним ноутбу�
ком. Мужик з рішенням судді не погодився і заявив
про намір оскаржити його рішення у вищестоячому
суді.

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

ТОВ “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ

НАБІР  НА РОБОТУ  ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспортних засобів категорії С, Е.
2.Вантажники для збору твердих побутових відходів.
3.Тракторист.
4.Прибиральник службових примі$щень.
5.Прибиральник території.
6.Касир

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

Тел.: 0503378371.

ÊÐ²ÇÜ ÐÎÊÈ –
ÍÀ ÊÐÈËÀÕ ÌÓÇÈÊÈ

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñü-
êà ðàäà òà ¿¿ âèêî-
íàâ÷èé êîì³òåò
â³òàº ç 30-ë³òí³ì þâ-
³ëåºì  ì³ñüêîãî ãî-
ëîâó Ìóêà÷åâà,

Àíäð³ÿ
Â³êòîðîâè÷à

ÁÀËÎÃÓ
Øàíîâíèé Àíäð³é Â³êòîðîâè÷!

Ïðèéì³òü íàø³ ñåðäå÷í³  â³òàííÿ ç íàãîäè ãàðíî-
ãî þâ³ëåþ – 30-ð³÷÷ÿ â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ, ÿêèé Âè
çóñòð³÷àºòå íà âèñîê³é ïîñàä³ êåð³âíèêà íàøî¿
ì³ñüêî¿ ãðîìàäè! Ìóêà÷³âö³ âèñîêî ö³íóþòü Âàøó
ïîñë³äîâíó òà ðåçóëüòàòèâíó ðîáîòó íà áëàãî íà-
øîãî ì³ñòà, àêòèâíî ï³äòðèìóþòü Âàø³ ïî÷èíàííÿ
³ ñïîä³âàþòüñÿ íà ïîäàëüøó ïë³äíó ñï³âïðàöþ.

 Çè÷èìî Âàì, øàíîâíèé þâ³ëÿðå,  âåëèêîãî Áî-
æîãî áëàãîñëîâ³ííÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî
ùàñòÿ òà óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ Âàøèõ çàäóì³â òà
ïëàí³â.

 (Ç ùèðîþ ïîâàãîþ ïðèºäíóºòüñÿ ãàçåòà
“Ìóêà÷åâî”)

12 квітня 2018 року, у
Мукачеві відзначили
важливі події, які мали
місце у ході Другої
світової війни,  а саме
річницю відомого по�
встання проти
гітлерівців у Варшавсь�
кому гетто (19 квітня �
початок червня 1943
року), яке в наш час
відзначається як День
Катастрофи і Героїзму
та річницю інтернаціо�
нального повстання
проти гітлерівців, яке
відбулося 11 квітня 1945 року у фашистському конц�
таборі Бухенвальд і в наші дня відзначається як Міжна�
родний день визволення в‘язнів фашистських конц�
таборів.

Про багатомільйонні жертви у роки Голокосту гово�
рили у своїх виступах перед присутніми керівник Му�
качівської іудейскої громади Абрагаам Лейбович, за�
ступник міського голови, керуючий справами Олек�
сандр Галай, голова єврейського культурно�освітньо�
го товариства “Шалом !” Міра Максименко.  Наше Му�
качева одне з тисяч міст і містечок, які перетворили�
ся у роки війни у місця сліз та переслідувань єврейсь�
кої спільноти,  а відтак і жахливих катувань та смерті
дорослих і дітей, чоловіків та жінок.

Запалені лампадки та віночки — це наша пам’ять
про них, це наш обов’язок робити все для того, щоб
подібне не повторилося!

Пам‘ятаємо! Сумуємо!
Відділ інформаційно$аналітичних комплексів
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Ìóêà÷³âö³ â³äçíà÷èëè Ì³æíàðîäíèé äåíü
âèçâîëåííÿ â‘ÿçí³â ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â
òà Äåíü Êàòàñòðîôè òà Ãåðî¿çìó (Éîì ãà-Øîà)

Ó êîæíîãî ç íàñ âæå ç äèòèíñòâà Áîãîì
çàêëàäåíèé òàëàíò äî ñï³âó÷îñò³. Ìóçèêà
– öå ìîâà äóø³, öå ñòðóíè ïî÷óòò³â ³ íà-
ñòðî¿â. Ùîá ïîëþáèòè ìóçèêó, òðåáà íà-
ñàìïåðåä íàâ÷èòèñÿ ¿¿ ñëóõàòè. Ïðî ñèëó-
ñèëåííó  ³ âåëè÷ öüîãî ìèñòåöòâà, ÷è íå
íàéÿñêðàâ³øå âèñëîâèâñÿ âåëèêèé Áåòõî-
âåí, ÿêèé ìîâèâ: «Ìóçèêà ïîâèííà âèñ³êà-
òè âîãîíü ç ëþäñüêèõ ñåðäåöü». Îöÿ
³ñêðèíêà ïîòÿãó äî ìàòåðèíñüêî¿ êîëèñêî-
âî¿ ç äèòèíñòâà çà÷àðóâàëà äóøó
Ìàð³éêè ÊÎÏ×². ²  âæå, êîëè ä³â÷èíêà
õîäèëà â ñüîìèé êëàñ, áàòüêè, íåçâàæàþ-
÷è íà á³äîëàøíå æèòòÿ, ïðèò³ñíèëèñÿ é
ñïðîìîãëèñÿ êóïèòè òàê áàæàíèé áàÿí.
Ç öèì ìóçè÷íèì ³íñòðóìåíòîì Ìàð³ÿ Ìè-
õàéë³âíà Êîï÷à ïðîéøëà êð³çü óñå æèòòÿ.

Ó ñâî¿ 18 ðîê³â, âæå çíàþ÷èñÿ  íà íîòí³é
ãðàìîò³, âñòóïèëà äî  Ìóêà÷³âñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî ó÷èëèùà, ÿêå çàê³í÷èëà  ç ïðè-
ñâîºííÿì êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåëÿ ñï³â³â ³ ìó-
çèêè ñåðåäíüî¿ øêîëè. Ç òèì áàãàæåì
çíàíü 31 ð³ê  áåççì³ííî â³äïðàöþâàëà  õó-
äîæí³ì êåð³âíèêîì ó÷í³âñüêî¿ ñàìîä³ÿëü-
íîñò³ â Ìóêà÷³âñüêîìó ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîìó òåõí³êóì³ – íèí³ àãðàðíîìó êî-
ëåäæ³. Ï³ä ¿¿ êåð³âíèöòâîì àìàòîðè ñöåíè
öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íåîäíîðàçîâî
âèáîðþâàëè ïåðø³ ì³ñöÿ â ðàéîííîìó é îá-
ëàñíèõ êîíêóðñàõ, çà ùî íàãîðîäæåí³ ãðà-
ìîòàìè é äèïëîìàìè.

Çàâòðà, 20 êâ³òíÿ, ó íàøî¿ ïîâàæíî¿ Ìàð³¿
Ìèõàéë³âíè – äåíü íàðîäæåííÿ. Òîæ, íå-
õàé ëàã³äíà ïîñì³øêà âåñíÿíîãî ñîíöÿ
äàðóº Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, êðàñó òà
÷àð³âí³ñòü, ðîäèííå òåïëî òà çàòèøîê.
Íåõàé Âàøà äîáðîòà, í³æí³ñòü, æ³íî÷³ñòü
çàâæäè ñïîâíþþòü ñåðöÿ ðàä³ñòþ, áóäóòü
çàïîðóêîþ çä³éñíåííÿ êðàùèõ ìð³é ³ ñïîä-
³âàíü. Õî÷åìî çàê³í÷èòè ïðèâ³òàííÿ ñëî-
âàìè âåëèêîãî ö³íèòåëÿ ìèñòåöòâà À. Ëó-
íà÷àðñüêîãî: «ß íå çíàþ, ÷è º õî÷à á îäèí
â³äîìèé ìóçèêàíò, ïðî ÿêîãî ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî â³í ïîñòàð³â». Øàíîâíà íàøà ³ìå-
íèííèöå, Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà Êîï÷à, ³ Âè
æèâ³òü ùå äîâã³ ðîêè ïðè çäîðîâ’¿  é áåç
ñòàðîñò³. Ìè Âàñ äóæå øàíóºìî.

Ç ùèðîþ ïîâàãîþ: ó÷í³âñüêèé
òà ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâè

Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó.

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀØ²
ÑÅÐÄÅ×Í² ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß
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Â÷îðà ïðèéîì ãðîìàäÿí
ïðîâ³â ì³ñüêèé ãîëîâà
Àíäð³é Áàëîãà. Â÷îðà
ïðèéìàëè éîãî çàñòóïíèêè.
Á³ëüø³ñòü ïèòàíü ñòîñóâà-
ëèñÿ ãàëóç³ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
Ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó
Øèïêà ïðîñèëè ñïðèÿííÿ
ç ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì³êðîðàéîíó. Ì³ñüêèé
ãîëîâà çàçíà÷èâ, ùî íà
ìèíóë³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè äåïóòà-
òè çâåðíóëèñÿ äî ãðîìàäè ñåëà
Øåíáîðí, çàäëÿ ïåðåäà÷³ íà áà-
ëàíñ ì³ñòà ä³ëÿíêè äîðîãè äî
Øèïêè. Îï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ
ïðîöåäóðíèõ ïèòàíü, ì³ñòî â³äðå-
ìîíòóº ï³ä’¿çäíèé øëÿõ. Îêð³ì
òîãî, òóò áóäå ïðîâåäåíî ïîòî÷-

Â Ðàòóø³ â³äáóâñÿ ïðèéîì ãðîìàäÿí

íèé ðåìîíò ì³æêâàðòàëüíèõ äîð-
³æîê. Â ïëàíàõ êîìóíàëüíèõ
ñëóæá ³ îçåëåíåííÿ ì³êðîðàéîíó,
â òîìó ÷èñë³ ñàäæàòèìóòü ñàêó-
ðè. Ïðîäîâæàòü öüîãî ðîêó ðå-
ìîíòóâàòè ³ äàõè áàãàòîïîâåðõ³-
âîê. Òàê, êàï³òàëüíèé ðåìîíò
ïîêð³â³ë³ áóäå ïðîâåäåíî íà áóäèí-

êó ¹37 ïî âóëèö³ Êîñìî-
íàâò³â. Êîøòîì ì³ñüêîãî
áþäæåòó ïðîòÿãîì äâîõ
ðîê³â âäàëîñÿ â³äðåìòîíòó-
âàòè ïîêð³âë³ íà áóäèíêàõ
32,33, 34,36.

Òàêîæ íà ïðèéîì ãðîìà-
äÿí ïðèéøëè ìåøêàíö³ âó-
ëèö³ Ñåâàñòîïîëüñüêà, ÿê³
ñêàðæèëèñÿ íà ïåðåáî¿ ç
âîäîïîñòà÷àííÿì. Êåð³â-
íèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèº-

ìñòâà «Ìóêà÷åâîâîäîêàíàë» îò-
ðèìàâ äîðó÷åííÿ óñóíóòè íåäî-
ë³êè.

Ç ³íøèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòà-
ëèñÿ ì³ñòÿíè áóëî äàíî äîðó÷åí-
íÿ êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â ç ÷³òêèìè òåðì³íàìè ¿õ
âèêîíàííÿ.

Засновники та органі�
затори ХІ Міжнародного
дитячо�юнацького фес�
тивалю народного мис�
тецтва “Смарагдові вито�
ки” запрошують всіх, хто
любить народний та�
нець, пісню, черпає нат�
хнення в дивовижних
витворах народних
майстрів прикладного
мистецтва.

Святкове відкриття фе�
стивалю пройде на площі
Кирила і Мефодія 3
квітня, о 19.00.

Програма фестиваль�
конкурсу:

4 травня о 11.30 год. �
конкурсна програма фес�
тивалю�конкурсу. Парк
«Перемоги».

Ó Ìóêà÷åâ³ ïðîéäå Õ² Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ íàðîäíîãî ìèñòåöòâà «Ñìàðàãäîâ³ âèòîêè»

5 травня о 12.00 год. �
гала�концерт та нагород�
ження переможців. Парк
«Перемоги».

В конкурсній програмі
беруть участь:

� вокальне мистецтво

(солісти, дуети, тріо, ан�
самблі);

� гурти (фольклорні гур�
ти, троїсті музики, оркес�
три народних інстру�
ментів);

� хореографічне мис�

тецтво (хореографічні ко�
лективи, дуети, групи);

� декоративно�ужиткове
мистецтво та художні ре�
месла;

� образотворче мистец�
тво;

� фотомистецтво.
Під час проведення фе�

стивалю на території пар�
ку працюватимуть атрак�
ціони. Всі зможуть приго�
ститися закарпатськими
стравами, смачними
тістечками, морозивом. А
також відвідати майстер�
класи і мати на згадку про
фестиваль виготовленні
власноруч сувеніри.

Управління освіти, мо�
лоді та спорту міськвикон�
кому

Серед проблем, які торкнулися Вас
сьогодні – це і проблеми маломобіль�
них груп населення, серед яких і особи
з інвалідністю.

Інвалідність – поняття, яке є резуль�
татом взаємодії між людьми з інвалід�
ністю та перешкодами у їх стосунках в
середовищі, що часто заважає їхній
повноцінній і дійовій участі у житті сус�
пільства нарівні з іншими.

За даними Державного комітету ста�
тистики в Україні проживає близько 2,8
млн. людей з інвалідністю, а в місті і
районі, біля 14 тисяч.   Це означає, що
значна категорія людей потребують
допомоги та підтримки не лише в гро�
шовому еквіваленті, а й в особливому
плануванні житла, облаштуванні
під’їздів, публічних об’єктів, громадсь�
кого транспорту, забезпечення техніч�
ними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення,
сприяння в здобутті освіти, професій�
них знань, працевлаштуванні, медич�
них і культурних послугах.

Генеральна Асамблея ООН  13.02.2006
року підписала резолюцію, Україна
16.12.2009 року її ратифікувала, а з
06.03.2010 року «Конвенція ООН про
права осіб з інвалідністю» набрала
чинності у нашій державі.   Зокрема,
30.03.2011 року в Україні затверджено
Концепцію «Національний план дій з
реалізації Конвенція ООН про права
осіб з інвалідністю та розвитку систе�
ми реабілітації людей з інвалідністю
на період до 2020 року».

У зв’язку з цим видано і необхідні

Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó òà ì³ñòà Ìóêà÷åâà
документи на різних державних рівнях,
однак на практиці по їх виконанню ще
багато упущень та недоробок.

19�21 червня 2017 року на базі нашої
області проведено республіканський
семінар�нараду Всеукраїнської Орган�
ізації Інвалідів «Союз організацій
інвалідів України («ВОІ СОІУ»), де були
присутні представники уряду,
більшість керівників обласних това�
риств інвалідів та районних товариств
інвалідів Закарпаття.                20 червня
представники наради побували у м. Му�
качеві та Мукачівському районі.

У серпні 2017 року обласна комісія
провела моніторинг по доступності у
Мукачеві та Мукачівському районі.
Серед спільних об’єктів району і Мука�
чева проведено моніторинг Мукачівсь�
кої поліклініки, обласної дитячої
лікарні, пенсійного фонду, електроме�
режі, авто і залізничної станцій, газо�
вого господарства, ряду найбільших
аптек міста та району.

За наслідками моніторингу проведе�
но наради у мерії Мукачева та Му�
качівській райдержадміністрації, на
яких розроблено заходи по поліпшен�
ню виконання ст. 9 Конвенції ООН «До�
ступність».

Одним із пунктів доступності є і дос�
тупність до правосуддя.   Але це не
лише робота судів, а й усіх правоохо�
ронних та правозахисних органів.  На�
ціональна школа суддів України 2 квітня
2018 року провела в області семінар
«Покращення рівня навиків спілкуван�
ня суддів у роботі з людьми з інвалід�

ністю».
При підготовці до семінару нам вда�

лося поспілкуватися крім працівників
Мукачівського міськрайонного суду, з
першими особами та працівниками
прокуратури, поліції та Мукачівського
Місцевого Центру з надання безоплат�
ної первинної та вторинної правової
допомоги.  За наслідками моніторингу
трьом суддям Мукачівщини видано
сертифікати та оголошено подяки.

Спасибі за допомогу у проведенні
моніторингу керівнику місцевої проку�
ратури, раднику юстиції Братюку Олек�
сандру Петровичу та колишнім керів�
никам прокуроратули Бенці Юрію Юр�
ійовичу і Коровському Івану Івановичу,
керівнику міськрайоного суду Котубею
Івану Івановичу, директору Мукачівсь�
кого центру з надання безоплатної пра�
вової допомоги Молнару Костянтину
Євгеновичу, начальнику поліції Огняни�
ку Юрію Васильовичу та колишньому
начальнику міліції Отовчицю Віктору
Мар’яновичу.

Шановні особи з інвалідністю міста
та району.  Миру Вам, щастя, здоров’я.

У разі виникнення проблемних пи�
тань, вам завжди раді надати посиль�
ну консультативну допомогу у Мукачі�
вському районному товаристві інвалідів
за адресою: м. Мукачево, вул. Миру, 18
каб. 1 (дні прийому:  у  вівторок  та  чет�
вер  з  09:00  по  11:00 год.)

З повагою, В. Гонак, голова
Мукачівського районного товари�

ства інвалідів ВОІ «СОІУ»

ÕÀÉ ÂÀÌ  ÑÒÎ ÐÎÊ²Â
ÆÈÂÅÒÜÑß ÙÀÑËÈÂÎ!

Íàø³ íàéêðàù³, íàéùèð³ø³
â³òàííÿ, íàéí³æí³ø³ ïîáà-
æàííÿ ç íàãîäè äíÿ íà-
ðîäæåííÿ ìóäðî¿, òàëà-
íîâèòî¿, ä³ëîâî¿, åíåðã-
³éíî¿, ùåäðî¿ äóøåþ, ÷à-
ð³âíî¿, äîáðîçè÷ëèâî¿
òà æèòòºðàä³ñíî¿
æ³íêè, ëþáëÿ÷î¿ ìà-
òóñ³ òà áàáóñ³, çàñëóæå-
íîãî åêîíîì³ñòà Óêðà¿-
íè, êåð³âíèêà ç ïî÷óòòÿì âèñîêîãî îáîâ’ÿç-
êó òà ïðîôåñ³îíàë³çìó, Ãîëîâè ê³ëüêîõ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é  Ìóêà÷åâà–

Ìàðòè Ãíàò³âíè ÂÎËÎÙÓÊ
Â³ä ³ìåí³ ÷ëåí³â Ìóêà÷³âñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ïëàò-

íèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè, âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ òà
ô³íàíñîâî¿ ñëóæáè Ìóêà÷³âùèíè ïðèéì³òü, øà-
íîâíà,  ùèð³ â³òàííÿ  ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ.
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, õàé  ñâ³òëèì áóäå êîæåí äåíü â æèòò³,
õàé áóäå ëåãêî Âàì âïåðåä ³òè, ³ ñëîâîì äîá-
ðèì Âàñ çàâæäè â³òàþòü ëþäè.

Óñï³õ³â ó ùîäåíí³é ðîáîò³, íåâè÷åðïíîãî îï-
òèì³çìó, íàòõíåííÿ, çä³éñíåííÿ âñüîãî çàäóìà-
íîãî, ìèðó, ëþáîâ³ ³ çëàãîäè.

Øàíóºìî Âàñ ÿê ÿñêðàâîãî ë³äåðà, ÿê äîáðó,
ñâ³òëó ³ ïîðÿäíó ëþäèíó.

Äÿêóºìî çà Âàøó ëþäÿí³ñòü ³ ïîâàãó.
Õàé öâ³òå, íå â’ÿíå äîëÿ ³ç ðîêàìè,
Õàé ùàñëèâ³ ðîêè çîçóëÿ êóº.
Â³ä çåìåëüêè – ñèëè, â³ä ëþäåé – ïîâàãè,
À äîáðî ³ ùàñòÿ õàé Ãîñïîäü äàº!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òà øàíîþ, Þë³ÿ  Ê²ËÀÐÓ,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó  «Àñîö³àö³ÿ ïëàò-

íèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè»
Ìàð³ÿ Øåëåëüî, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó

«Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè»

Ó ñåñ³éí³é çàë³
âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³äáóëîñÿ
îñòàííº ï³äñóì-
êîâå çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿ ïî ïðè-
ñóäæåííþ Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ë ³ ò å ð à ò ó ð í î ¿
ïðåì³¿ ³ì. Þ.Ìåéãåøà, çàãàëüíèé ïðèçîâèé
ôîíä ÿêî¿ ñêëàäàº 5 000 ãðèâåíü. Çàçíà÷èìî, ùî
íà çäîáóòòÿ Ïðåì³¿ ó 2018 ðîö³ áóëî ïîäàíî îäíó
êàíäèäàòóðó: Áåãóí-Òðà÷óê Ëàðèñó Îëåêñàíäð³-
âíó (ë³òåðàòóðíèé ïñåâäîí³ì Ëàð³ Ñð³áíà), ìó-
êà÷³âñüêó ïîåòåñó, ÷ëåíà ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàí-
íÿ «Ð³äíå ñëîâî». Íîì³íîâàíà ðîáîòà: çá³ðêà ïî-
åç³é «ad libitum» (Óæãîðîä, ÒÎÂ «Ïîë³ãðàôöåíòð
«Ë³ðà», 2017 ð.). Ïðåòåíäåíòà íà çäîáóòòÿ ïðåì³¿
âèñóíóëî ë³òåðàòóðíå îá’ºäíàííÿ «Ð³äíå ñëîâî».

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ, ó ÿêîìó âçÿëî ó÷àñòü 7 ÷ëåí³â
êîì³ñ³¿ ³ç 11, áóëî ïðîâåäåíî òàºìíå ãîëîñóâàí-
íÿ, çà ï³äñóìêàìè ÿêîãî îäíîãîëîñíî áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðèñóäæåííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Þ.Ìåéãåøà Ëà-
ðèñ³ Áåãóí-Òðà÷óê. 

Ëàðèñà Áåãóí-Òðà÷óê – ëàóðåàò
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿

ïðåì³¿ ³ì. Þ.Ìåéãåøà



Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ, à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333319  êâ³òíÿ 2018 ð.

15 (1219)15 (1219)15 (1219)15 (1219)15 (1219)

ñò.

Â Ìóêà÷åâ³ â³äáóëîñÿ óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ ³íôîðìàö³é-
íî-íàâ÷àëüíîãî öåíòðó ç
åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà
â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë
åíåðã³¿. Öå ñï³ëüíèé ïðîåêò
Óêðà¿íñüêîãî ïåëåòíîãî ñî-
þçó, Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó
ïðîìèñëîâö³â òà ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ çà
ï³äòðèìêè Äåðæåíåðãîåôåê-
òèâíîñò³. Ìåòà öåíòðó –
ï³äâèùåííÿ îá³çíàíîñò³ óñ³õ
âåðñòâ íàñåëåííÿ, ìîëîä³, ÎÑÁÁ,
ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó ùîäî ïåðå-
âàã åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ
åíåðãîðåñóðñ³â òà â³äíîâëþâàíèõ
äæåðåë åíåðã³¿, à òàêîæ òåõíîëî-
ã³÷íèõ òà ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â
äëÿ óñï³øíîãî âïðîâàäæåííÿ ïðî-
åêò³â. Ôàõ³âö³ öåíòðó âæå íåîäíî-
ðàçîâî ïðîâàäèëè ñåì³íàðè ç ïè-
òàíü åíåðãîçáåðåæåííÿ ³ç çàëó-
÷åííÿì íàóêîâö³â, ï³äïðèºìö³â,
ñòóäåíò³â, ïðåäñòàâíèê³â ÎÑÁÁ.
Ó÷àñòü â çàõîä³ âçÿëè, Îëåêñàíäð
Äîìáðîâñüêèé, ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷íîãî êîìïëåêñó, ÿäåðíî¿ ïîë-
³òèêè òà ÿäåðíî¿ áåçïåêè,  Àíäð³é
Áàëîãà, ì³ñüêèé ãîëîâà,  Àíàòîë³é
Ê³íàõ, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêîãî
ñîþçó ïðîìèñëîâö³â òà
ï³äïðèºìö³â, Ìèêîëà Êîëîìèé-
÷åíêî, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêîãî
ïåëåòíîãî ñîþçó òà Â³êòîð Áàëî-
ãà , íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè,
÷ëåí êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óê-
ðà¿íè  ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåã-
ðàö³¿.

Îëåêñàíäð Äîìáðîâñüêèé çàç-
íà÷èâ, ùî â³äêðèòòÿ öåíòðó ìàº
çíà÷åííÿ íå ëèøå äëÿ ì³ñòà òà
êðàþ, à é äëÿ êðà¿íè çàãàëîì.
«Ìàþ âïåâíåí³ñòü, ùî Ìóêà÷åâî
ñòàíå ë³äåðîì ç âïðîâàäæåííÿ
åíåðãîåôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é ç
â³äêðèòòÿì òàêîãî öåíòðó. Íàøà
ïåðøî÷åðãîâà çàäà÷à ïîëÿãàº ó
çáåðåæåíí³ åíåðãîðåñóðñ³â, à òà-
êîæ âèêîðèñòàííÿ â³äíîâëþâàëü-

В Мукачеві урочисто відкрили інформаційно�
навчальний центр з енергоефективності

та відновлюваних джерел енергії

íî¿ åíåðãåòèêè. Ùîáè áóòè êîíêó-
ðåíòíèìè – òðåáà áóòè åíåðãîå-
ôåêòèâíèìè. ² íîâà ñòðóêòóðà öüî-
ìó íàâ÷àòèìå».

Àíàòîë³é Ê³íàõ ââàæàº, ùî
öåíòð áåççàïåðå÷íî ìîæå îòðèìà-
òè ñòàòóñ ì³æíàðîäíîãî, àäæå
Ìóêà÷åâî çíàõîäèòüñÿ â ê³ëüêîõ
äåñÿòêàõ ê³ëîìåòð³â â³ä êîðäîí³â
÷îòèðüîõ êðà¿í. «Öåíòð äîïîìî-
æå ôîðìóâàòè íîâ³ ºâðîïåéñüê³
ñòàíäàðòè åíåðãîçáåðåæåííÿ ó
íàø³é êðà¿í³. Ìè ìàºìî ïåðåéìà-
òè äîñâ³ä ªâðîïè, àäæå ó íàñ ïîêè
ùî âèðîáíèöòâî äóæå åíåðãîçàò-
ðàòíå. Ëèøå íîâ³ òåõíîëîã³é òà
³äå¿ çìîæóòü çì³íèòè íàøå ñòàâ-
ëåííÿ, íàøó ìåíòàëüí³ñòü äî çáå-
ðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà, äî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ ðåñóðñ³â íà ÿê³ òàê áàãàòà íàøà
êðà¿íà. Ìóêà÷åâî ç â³äêðèòòÿì
öüîãî öåíòðó îòðèìàëî íîâèé ïî-
òåíö³àë äëÿ ðîçâèòêó», - ââàæàº
áàãàòîð³÷íèé  Ïðåçèäåíò Óêðà¿-
íñüêîãî ñîþçó ïðîìèñëîâö³â òà
ï³äïðèºìö³â.

Àíäð³é Áàëîãà ñòàâèòü çàâäàí-
íÿ âèêîðèñòàííÿ åíåðãîåôåêòèâ-
íèõ òåõíîëîã³é ÿê êëþ÷îâå ó ðî-
áîò³ âëàäè. Îêð³ì âïðîâàäæåííÿ
ïðîåêòó ç ëåä-îñâ³òëåííÿ âóëèöü,
ïåðåâåäåííÿ âñ³õ áþäæåòíèõ óñ-
òàíîâ íà îïàëåííÿ àëüòåðíàòèâíè-
ìè âèäàìè åíåðã³¿ â ì³ñò³ íàìàãà-
þòü äîíåñòè  ³äåþ âèêîðèñòàííÿ
åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é äî
øèðîêèõ âåðñò íàñåëåííÿ. «Ìè
ìàºìî íàì³ð ïîáóäóâàòè åíåðãî-
åôåêòèâíå ì³ñòî ç íîâ³òí³ìè åíåð-

ãîçáåð³ãàþ÷èì òåõíîëîã³ÿìè.
Ðåçóëüòàò òàêî¿ ðîáîòè âæå
äàº ì³ñòó çàîùàäèòè ðåñóðñè
òà âêëàäàòè êîøòè â ìîäåðí-
³çàö³þ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿
ñôåðè», – çàçíà÷àº ì³ñüêèé ãî-
ëîâà òà âèñëîâëþº âïåâ-
íåí³ñòü, ùî çàêëàä ñòàíå â
íàãîä³ é ôàõ³âöÿì, ÿê³ çàéìà-
þòüñÿ ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ, ñòó-
äåíòàì, ï³äïðèºìöÿì.

Òàêîæ ó÷àñíèêè çàõîäó
â³äâ³äàþòü ï³äïðèºìñòâà òà
óñòàíîâè, ÿê³ âæå âèêîðèñòî-

âóþòü â³äíîâëþâàí³ äæåðåëà
åíåðã³¿. Çîêðåìà, ïîáóâàþòü íà
ï³äïðèºìñòâ³ ôàáðèêà «Fischer»,
äå  äâà êîòëè íà á³îïàëèâ³ çàáåç-
ïå÷óþòü  åíåðã³ºþ âèðîáíè÷èé
ïðîöåñ.  Òóò â³äìîâèëèñÿ â³ä âè-
êîðèñòàííÿ ïðèðîäíüîãî ãàçó, ÿê
äæåðåëà åíåðã³¿ òà ïåðåéøëè íà
àëüòåðíàòèâíèé âèä ïàëèâà – äå-
ðåâèíó, ùî º çàëèøêîâèì ïðîäóê-
òîì ôàíåðíîãî âèðîáíèöòâà. 

Òàêîæ íà ï³äïðèºìñòâ³ âèêîðè-
ñòîâóþòü åêîíîìàéçåðè, ùî ïðè-
çâîäèòü äî çìåíøåííÿ âèêèä³â â
àòìîñôåðó, òà ñïðÿìîâóº òåïëî-
åíåðã³þ äëÿ îá³ãð³âó ïðîìèñëîâèõ
ïðèì³ùåíü. Êîìïàí³ÿ ïåðåéøëà íà
åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ñèñòåìè îñâ³ò-
ëåííÿ, âïðîâàäèëà ñèñòåìè î÷è-
ùåííÿ âîäè äëÿ áàãàòîðàçîâîãî ¿¿
âèêîðèñòàííÿ ó òåõíîëîã³÷íèõ ïðî-
öåñàõ, âñòàíîâèëà íà åëåêòðîäâè-
ãóíàõ ïåðåòâîðþâà÷³â, ùî çàáåç-
ïå÷óþòü îïòèìàëüíå âèêîðèñòàí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³¿.

Ïîáóâàþòü ó÷àñíèêè ñåì³íàðó
³ íà çàâîä³ ç âèãîòîâëåííÿ ñîêó.
Ó ðîáîò³ çàâîäó âèêîðèñòîâóþòü
âèõðüîâèé ïàëüíèê ïîòóæí³ñòþ
2 ÌÂò âëàñíîãî âèðîáíèöòâà.
Â³äâ³äàþòü é îñâ³òí³ çàêëàäè Ìó-
êà÷åâà, ÿê³ îïàëþþòüñÿ òâåðäî-
ïàëèâíèìè êîòåëüíÿìè –  ÇÎØ ¹
7 òà ÄÍÇ ¹ 25

Ó ì³ñüêðàä³ ïðîâåäåíî  «êðóã-
ëèé ñò³ë» íà òåìó  «Åíåðãîåôåê-
òèâí³ñòü òà â³äíîâëþâàíí³ äæåðå-
ëà åíåðã³¿ â ìóí³öèïàëüíîìó ñåê-
òîð³».

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêðàäà

Âåëîøêîëà ïî÷àëà ïðàöþâàòè ó ì³ñò³ ùå â ñåðïí³
2016 ðîêó ÿê ïðîåêò â³ä ÃÎ “Ìîëîä³æí³ ³í³ö³àòèâè
Çàêàðïàòòÿ”, çàðàç âîíà ôóíêö³îíóº íà ãðîìàäñü-
êèõ çàñàäàõ ïðè ÑÎÊ ÄÞÑØ.

ßê ðîçïîâ³â òðåíåð Âàñèëü Ìîðîçîâ, çà ìàéæå
äâà ðîêè ³ñíóâàííÿ ö³º¿ âåëîøêîëè âèõîâàíö³ çäîáó-
ëè áàãàòî ïåðåìîã íà äèòÿ÷èõ çìàãàííÿõ ð³çíîãî
ð³âíÿ (ì³ñüê³, îáëàñí³, âñåóêðà¿íñüê³).

Òàê, ï³ä ÷àñ ïåðøîãî âèñòóïó íà ÷åìï³îíàò³ Óê-
ðà¿íè ñïîðòèâíà øêîëà çäîáóëà íåàáèÿê³ äîñÿãíåí-
íÿ.

Ìàðêóëèíåöü Îëåã â ïåðøèé äåíü âèáîðîâ ïåð-
øå ì³ñöå â ãîíö³ ç ðîçä³ëüíèì ñòàðòîì. Â äðóãèé
äåíü çìàãàíü íà êîðîòêîìó êîë³ êðîñ-êàíòð³ òàêîæ
âèáîðîâ ïåðøå ì³ñöå.

Çàçíà÷èìî, ùî âåëîøêîëà ïðàöþº â íàïðÿìêó
êðîñ-êàíòð³ (ã³ðñüêèé âåëîñèïåä) òà ãîòóº ä³òîê â³ä
10 ðîê³â äî çìàãàíü. Òàêîæ òóò ìîæíà íàâ÷èòèñü
îñíîâíèì íàâèêàì ¿çäè íà âåëîñèïåä³.

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ì³ñüêâèêîíêîìó

Íàâ÷àþòü ä³òåé áåçïå÷íî¿ ¿çäè
íà âåëîñèïåä³ òà ãîòóþòü
äî çìàãàíü ç ìàóíòåíáàéêó

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà

Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà-
÷åâà  ùèðî ïîçäîðîâëÿº ç
äíåì íàðîäæåííÿ  ñâîãî
øàíîâàíîãî êîëåãó – Ïî-
÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà
ì. Ìóêà÷åâà

Âàñèëÿ Þð³éîâè÷à
ÒÓÐßÍ×ÈÊÀ.

Øàíîâíèé  Âàñèëü Þð³éîâè÷!
Ìè  ðàä³, ùî ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ Âè çóñò-

ð³÷àºòå ç îïòèì³ñòè÷íèì íàñòðîºì, ó ðîçêâ³ò³
òâîð÷èõ ñèë, ñåðåä Âàøèõ â³ðíèõ äðóç³â ³ òåï-
ëî øàíóþ÷èõ Âàñ ìóêà÷³âö³â, ïåðåäóñ³ì â³ðíèõ
øàíóâàëüíèê³â Âàøîãî ñïîðòèâíîãî òàëàíòó.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ  áàæàºìî Âàì äîáðîãî
çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â  ó ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, ùàñòÿ ³ òðóäîâîãî äîâãîë³òòÿ. Áà-
ãàòî ñèë ³ åíåðã³¿ Âè â³ääàëè ñòàíîâëåííþ ³ ðîç-
âèòêó â³ò÷èçíÿíîãî ôóòáîëó, ñïîðòó âçàãàë³. Çà
öå  Âàì  âåëèêà ïîäÿêà  ³ øàíà â³ä Âàøèõ
ñïîðòèâíèõ ñïàäêîºìö³â.

Ùå ðàç ñåðäå÷íî Âàñ â³òàºìî,
Äîáðà  Âàì çè÷èìî ñïîâíà,
Áàãàòî ñâ³òëèõ äí³â áàæàºìî
Íà ìíîãàÿ ³  áëàãàÿ ë³òà!

Çà äîðó÷åííÿì êîëåã ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí

Ìóêà÷åâà ªâãåí ÔÅÄ²Â.
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� професор кафедри обліку і оподаткування та марке�
тингу;

� професор кафедри педагогіки дошкільної та початко�
вої освіти;

� професор кафедри музичної освіти і виконавського
мистецтва;

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

них комунікацій;
� доцент кафедри теорії та методики початкової освіти;
� доцент кафедри готельно�ресторанної справи;
� старший викладач кафедри психології;
� старший викладач теорії та методики дошкільної ос�

віти – 2 вакансії;
� старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та

початкової освіти;
� старший викладач кафедри обліку і оподаткування та

маркетингу;
� старший викладач кафедри психології;
� старший викладач кафедри менеджменту та управл�

іння економічними процесами;
� старший викладач кафедри легкої промисловості і

професійної освіти;
� старший викладач кафедри готельно�ресторанної

справи;
� старший викладач кафедри англійської філології та

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

оретичних дисциплін – 3 вакансії;
� асистент кафедри музичної освіти і виконавського

мистецтва – 2 вакансії;
� провідний концертмейстер кафедри співу, диригу�

вання та музично�теоретичних дисциплін.

До участі у конкурсі допускаються:
на посаду професора:

1) особи, які мають вчене звання професора за проф�
ілем кафедри;

2) особи, які:
� мають науковий ступінь доктора відповідних наук;
� мають вчене звання доцента або старшого дослідни�

ка (старшого наукового співробітника);
� мають стаж науково�педагогічної роботи не менше як

9 років на посаді асистента, викладача, старшого викла�
дача, доцента, професора, завідувача (або його заступ�
ника) кафедри;

� мають навчально�методичні праці, в тому числі,
підручник або навчальний посібник, підготовлений од�
ноосібно чи в складі авторського колективу (авторський
внесок не менше 3 др. арк.) або здійснюють керівництво
з їх підготовки;

� мають не менше 8 наукових праць, опубліковані після
захисту докторської дисертації у фахових виданнях Ук�
раїни (та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях), з яких не менше 2 публікацій у періо�
дичних виданнях, включених до наукометричних баз
Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з
інших мов та/або мають сертифікат відповідно до За�
гальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні
не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або ква�
ліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий
ступінь), пов'язані з використанням цих мов, або не менш
як 6 праць, опублікованих англійською мовою у періодич�
них виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus
або Web of Science, та не є перекладами з інших мов (за
весь період науково�педагогічної діяльності);

Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò
ÎÃÎËÎØÓª  ÊÎÍÊÓÐÑ

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó:
� беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в

тому числі 3 міжнародних);
� пройшли навчання, стажування або працювали у ви�

щому навчальному закладі, науковій (або науково�технічній)
установі в країні, яка входить до Організації економічного
співробітництва та розвитку (далі � ОЕСР) та/або Євро�
пейського Союзу (далі � ЄС), або є (чи були) керівниками/
виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними краї�
нами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипло�
ми чи інші документи, які це підтверджують;

� здійснюють керівництво або беруть участь у виконанні
наукової роботи за конкретною формалізованою темою
(держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та інше);

� готують науково�педагогічні кадри;
� викладають навчальні дисципліни на високому науко�

во�методичному рівні, що підтверджено висновком кафед�
ри.

3) особи, які:
� мають науковий ступінь доктора філософії (кандида�

та) відповідних наук;
� мають вчене звання доцента або старшого дослідника

(старшого наукового співробітника);
� мають стаж науково�педагогічної роботи не менше як

14 років на посаді асистента, викладача, старшого викла�
дача, доцента, професора, завідувача (або його заступ�
ника) кафедри;

� мають навчально�методичні праці, в тому числі,
підручник або навчальний посібник, підготовлений одно�
осібно чи в складі авторського колективу (авторський вне�
сок не менше 3 др. арк.) або здійснюють керівництво з їх
підготовки;

� мають не менше 13 наукових праць у фахових видан�
нях України (та/або іноземних (міжнародних) рецензова�
них фахових виданнях), з яких не менше 3 публікацій у
періодичних виданнях, включених до наукометричних баз
Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з
інших мов та/або мають сертифікат відповідно до Загаль�
ноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не
нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфі�
каційні документи (диплом про вищу освіту, науковий
ступінь), пов'язані з використанням цих мов;

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

� пройшли навчання, стажування або працювали у ви�
щому навчальному закладі, науковій (або науково�технічній)
установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є
(чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінан�
суються зазначеними країнами, та мають відповідні сер�
тифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це
підтверджують;

� здійснюють керівництво або беруть участь у виконанні
наукової роботи за конкретною формалізованою темою
(держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та інше);

� підготували не менше 3 докторів філософії (канди�
датів наук);

� викладають навчальні дисципліни на високому науко�
во�методичному рівні, що підтверджено висновком кафед�
ри.

4) діячі культури і мистецтв, які:
� удостоєні відповідно почесного звання "Народний ар�

тист України", "Народний художник України", "Народний
архітектор України", "Заслужений діяч мистецтв України";

� мають вчене звання доцента;
� мають стаж науково�педагогічної роботи не менше як

9 років на посаді асистента, викладача, старшого викла�
дача, доцента, професора, завідувача кафедри;

� мають значні особисті творчі досягнення:
у музичній сфері � масштабна концертна діяльність,

фондові аудіо�, відеозаписи, наявність звання лауреата
міжнародних конкурсів і фестивалів;

в образотворчій, декоративно�прикладній, дизай�
нерській та реставраційній сфері � персональні вистав�
ки, видання каталогів, альбомів, буклетів;

у театральній сфері, сфері кіно і телебачення � записи
концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі
праці, що використовуються у педагогічній діяльності;

� мають не менше 6 наукових праць у фахових виданнях
України чи провідних наукових виданнях інших держав;

� які особисто підготували не менше 4 осіб, удостоєних
почесних звань України, або лауреатів міжнародних та
державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фести�
валів;

� сертифікат відповідно до Загальноєвропейської реко�
мендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн
Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (дип�
лом про вищу освіту, науковий ступінь), пов'язані з вико�
ристанням цих мов;

� викладають навчальні дисципліни на високому науко�
во�методичному рівні, що підтверджено висновком кафед�
ри.

� на посаду доцента:
1) особи, які мають вчене звання доцента або старшого

дослідника (старшого наукового співробітника) за проф�
ілем кафедри;

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

наук) або доктора відповідних наук;
� мають стаж науково�педагогічної роботи не менше як

4 років на посаді асистента, викладача, старшого викла�
дача, доцента, професора, завідувача (або його заступ�
ника) кафедри;

� мають навчально�методичні праці, в тому числі,
підручник або навчальний посібник, підготовлений одно�
осібно чи в складі авторського колективу (авторський вне�
сок не менше 3 др. арк.);

� мають не менше 4 наукових праць, які опубліковані
після захисту дисертації у фахових виданнях України (та/
або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових ви�
даннях), з яких не менше 1 публікації у періодичних ви�
даннях, включених до наукометричних баз Scopus або Web
of Science, та які не є перекладами з інших мов та/або
мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської
рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов
країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов'язані з
використанням цих мов, або не менш як 6 праць, опублі�
кованих англійською мовою у періодичних виданнях, які
включені до наукометричних баз Scopus або Web of
Science, та не є перекладами з інших мов (за весь період
науково�педагогічної діяльності);

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

� пройшли навчання, стажування або працювали у
вищому навчальному закладі, науковій (або науково�
технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або
ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів,
які фінансуються зазначеними країнами, та мають
відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші доку�
менти, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не
менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіу�
му, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/
або ЄС;

Äîêóìåíòè íàäñèëàòè íà àäðåñó: 89600, ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Óæãîðîäñüêà, 26 (â³ää³ë êàäð³â).
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (03131) 2-11-09

Оголошення за 12.05.2018 р. вважати не дійсним, а слід вважати дійсним слідуюче:

Ùèðî â³òàºìî ³ç 75 ð³÷íèì
þâ³ëåºì ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ ñ.Ñòàíîâî, åíåðã³é-
íîãî ³ ðîçâàæëèâîãî ó ðîáîò³
Þð³ÿ Âàñèëüîâè÷à ²ÂÀÍ×À,
ÿêèé áóäå â³äçíà÷àòè Äåíü íà-
ðîäæåííÿ 29 êâ³òíÿ 2018 ðîêó.

Ç ñüîãîäí³øíüî¿ ïîçèö³¿  Þð³é
Âàñèëüîâè÷ ìîæå ç ãîðä³ñòþ
ïèøàòèñÿ âåòåðàíñüêèìè äî-
ñÿãíåííÿìè, àëå ñàìîçàñïîêîº-
ííÿ éîìó íå ïðèòàìàííå ³ òîìó
öÿ þâ³ëåéíà äàòà â éîãî æèòò³
áóäå íîâèì ñòèìóëîì äëÿ óñï-
³øíèõ ñïðàâ ó ðîáîò³ ç ïåíñ³î-
íåðàìè.

Áàãàòî ñèë ³ åíåðã³¿ â³í âêëàâ
ó ï³äíåñåííÿ åêîíîì³êè ñ. Ðà-

êîøèíà, ïðàöþþ÷è â ê-ï³ XXII
«Ïàðòç’¿çä». Â ãîñïîäàðñòâ³ âè-
ðîùóâàëè âèñîê³ âðîæà¿ ïøå-
íèö³, êóêóðóäçè, êàðòîïë³, êàïó-
ñòè, ïîì³äîð, áóðÿê³â, ìîðêâè
òà ïåðöþ. Ç éîãî áîêó ïîñò³éíó
ï³äòðèìêó ìàëà áðèãàäèð, Ãå-
ðîé ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïðàö³
Ã.Ì.Ìî÷êîø, ÿêà â äàíèé ÷àñ,
íåçâàæàþ÷è íà â³ê, áåðå àêòèâ-
íó ó÷àñòü â ðîáîò³ âåòåðàíñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿ ñåëà ³ º âç³ðöåâèì
âîëîíòåðîì.

Éîãî ð³äíå ñåëî Ñòàíîâî, äå
Þð³é Âàñèëüîâè÷ òðèâàëèé
÷àñ ïðàöþâàâ ñ³ëüñüêèì ãîëî-
âîþ, ñòàëî ïðèêëàäîì ó ðàéîí³
â ðîçáóäîâ³ ñîö³àëüíî-êóëüòóð-

íèõ çàêëàä³â.
Øàíîâíèé Þð³é Âàñèëüî-

âè÷!
ª þâ³ëå¿ äîñèòü ð³çí³ òà º

îäíà ç íàéêðàùèõ äàò, êîëè
â³òàº âñÿ ðîäèíà – Âàì ñüîãîäí³
75! Íåõàé áóäóòü áëàãîñëîâåíí³
Âàø³ ñïðàâè. Íåõàé Âàñ ñóïðî-
âîäæóº óñï³õ òà ç³ãð³âàº òåïëî
ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³. Ì³öíîãî
Âàì çäîðîâ’ÿ, ãàðíîãî íà-
ñòðîþ, â³÷íî¿ ìîëîäîñò³ Âàø³é
äóø³ òà äîáðîòè ñåðöþ íà ìíî-
ãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

².ÊÀ×ÓÐ, ïî÷åñí³
âåòåðàíè Óêðà¿íè

Â.ÃÎÍÀÊ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Çàñòóïíèê ãîëîâè, ãîëîâà
âîëîíòåðñüêîãî öåíòðó

“Ïåíñ³îíåð”

Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó

16 êâ³òíÿ 2018 ð. äåïóòàò
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè  â³ä
ÂÎ “Áàòüê³âùèíà”

²âàí ²âàíîâè÷
ÖÈÁÀÐÜ

â³äçíà÷èâ ñâîº 55-ð³÷÷ÿ.
Øàíîâíèé ²âàí ²âàíîâè-

÷ó, õî÷åìî Âàñ ïðèâ³òàòè
ç      ç þâ³ëåºì òà ïîáàæàòè:

Æèòòÿ õàé äàðóº ÷óäîâ³ ìîìåíòè,
ßñêðàâ³ åìîö³¿, ãàðí³ ïðåçåíòè,
² äðóç³â íàéêðàùèõ, ç ÿêèìè íàä³éíî,
Ëþäèíó íàéáëèæ÷ó, ç ÿêîþ ñïîê³éíî.

Ðîäèíà, äðóç³, âèáîðö³
òà îäíîïàðò³éö³.

Ç ×ÓÄÎÂÈÌ
ÞÂ²ËÅªÌ!



² íåâèííèì º â ÷îìó ðîçêàÿòèñÿ. (Àíàêñ³ìàíäð).² íåâèííèì º â ÷îìó ðîçêàÿòèñÿ. (Àíàêñ³ìàíäð).² íåâèííèì º â ÷îìó ðîçêàÿòèñÿ. (Àíàêñ³ìàíäð).² íåâèííèì º â ÷îìó ðîçêàÿòèñÿ. (Àíàêñ³ìàíäð).² íåâèííèì º â ÷îìó ðîçêàÿòèñÿ. (Àíàêñ³ìàíäð).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555519  êâ³òíÿ 2018 ð.

15 (1219)15 (1219)15 (1219)15 (1219)15 (1219)

ñò.

вбудованих приміщень адмінкор�
пусу (літ. “Я”) площею 1011,30 кв.м.
та їдальні (літ. “А1”) площею 589,70
кв.м. (в т.ч. підвал площею 173,80
кв.м.), а всього загальною площею
1601 кв.м., які розташовані за ад�
ресою: вул. Духновича Олександра,
89 в м. Мукачево;

� нежитлового приміщення за�
гальною площею  42,4 кв.м., яке
розташоване за адресою: м. Мука�
чево, вул. Миру, 13;

вбудованих нежилих приміщень в
будинку №30 по вул. Росвигівській
в м. Мукачеві, загальною площею
49,20 кв. м.;

� вбудованих нежилих приміщень
в будинку №2 по вул. Закарпатській
в м. Мукачеві загальною площею
70,30 кв. м.

Для участі в конкурсі претенден�
ти  надають таку конкурсну доку�
ментацію:

Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ³íôîðìóº ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
äëÿ ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè (âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³) íàñòóïíèõ îá’ºêò³â

íåðóõîìîãî ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Ìóêà÷åâà:
� заява на участь у конкурсі за

формою;
� копія установчих документів

претендента;
� копії кваліфікаційної докумен�

тації оцінювачів, які працюють або
будуть залучені до проведення оці�
нки та підписання звіту про оцінку
(у випадку залучення інших екс�
пертів до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звітів про оці�
нку майна);

� надати письмові згоди на вико�
нання робіт, завірені їхніми особи�
стими підписами;

� копія сертифіката суб’єкта
ліцензійної діяльності, виданого
відповідними органами;

� інформація про претендента
(резюме): досвід роботи на ринку
послуг.

Копії документів мають бути заві�
рені в установленому порядку.

Конкурсні пропозиції претен�
дентів подаються в запечатаних
конвертах (окремий конверт для
кожної пропозиції) і мають містити
пропозиції щодо вартості робіт
(калькуляції витрат) та терміна ви�
конання робіт. Конкурсні пропозиції
особисто подаються до Центру на�
дання адміністративних послуг ви�
конавчого комітету  Мукачівської
міської ради або надсилаються на
адресу Мукачівської міської ради
поштою (просимо учасників конкур�
су врахувати час на доставку по�
штового відправлення адресату та
направити свої конкурсні пропозиції
завчасно).

Термін подання заяв на конкурс –
до 04.05.2018 р.

Конкурс відбудеться 08.05.2018
р. о 12.00 в малому сесійному залі
Мукачівського міськвиконкому,
м. Мукачево, пл. Духновича, 2.

Тел. для довідок:
050�968�54�30.

Ó âèêîíàâ÷îìó êî-
ì³òåò³ Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, çà
ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà
ì³ñòà Ìóêà÷åâà,
ïðåäñòàâíèê³â ðîì-
ñüêî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
íàä Ëàòîðèöåþ,  êå-
ð³âíèê³â óïðàâë³íü òà
â³ää³ë³â âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé
"êðóãëèé ñò³ë", ïðè-
ñâÿ÷åíèé Ì³æíàðîä-
íîìó äíþ ðîì³â.

Ïðèñóòí³é íà çóñ-
òð³÷³ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ìóêà÷åâà Àíäð³é Áà-
ëîãà òåïëî ïðèâ³òàâ
ïðèñóòí³õ ç³ ñâÿòîì,
çàóâàæèâ íà ïë³äí³é
ñï³âïðàö³ ì³ñüêî¿ âëà-
äè ç ðîìñüêîþ ñï³ëü-
íîòîþ, ÿêà ïîêëèêàíà
âèð³øóâàòè âñ³ íà-
ãàëüí³ ïðîáëåìè, ÿê³
òðàïëÿþòüñÿ ó ïîñÿê-
äåííîìó æèòò³, àëå
ÿê³, çàâäÿ÷óþ÷è

Óðî÷èñòèé "êðóãëèé ñò³ë" ç ðîìñüêîþ ñï³ëüíîòîþ
â³äáóâñÿ ó  Ìóêà÷åâ³

ñï³ëüíèì çóñèëëÿì
áóäóòü îáîâ’ÿçêîâî
âèð³øåí³.

Çà ïîäàííÿì ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, à òàêîæ äåïóòó-
òà Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ²âàíà
Éîíàøà, ç íàãîäè
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
ðîì³â, ðÿä ïðåäñòàâ-
íèê³â ðîìñüêî¿ ãðî-
ìàäè áóëè íàãîðîä-
æåí³  ãðàìîòàìè âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè òà ïîäàðóíêàìè.

Çîêðåìà íàãîðîäè
áóëè âðó÷åí³:

Áàë³íò ²ðèí³ Â³ê-
òîð³âí³ – ðîìñüêîìó
àñèñòåíòó äèòÿ÷îãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
¹ 7, Áàëîã Í³êîëåòò³,

Ìèêîëà¿âí³ – ó÷åíèö³
9 êëàñó Ìóêà÷³âñüêî¿
ÑØ ¹ 3 ³ìåí³ Ô.Ðà-
êîö³ II, Áàëîãó ²âàíó
²âàíîâè÷ó – ðåë³ã³é-
íîìó ä³ÿ÷ó, ïàñòîðó,
Áëîõà Êîñòÿíòèíó
Âîëîäèìèðîâè÷ó –
ó÷íþ 9 êëàñó  Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ÇÎØ I-III ñòó-
ïåí³â ¹ 14, Áîðøîä³

Òèáåð³þ Éîñèïîâè÷ó
– ðåë³ã³éíîìó ä³ÿ÷ó,
ïàñòîðó, Ãîðâàòó Â³òà-
ë³þ Â³êòîðîâè÷ó –
ëàóðåàòó Âñåóêðà¿-
íñüêèõ òà Ì ³ æ í à -
ðîäíèõ ï³ñåííèõ ôåñ-

òèâàë³â-êîíêóðñ³â,
Ãîðâàòó Éîñèïó Éî-
ñèïîâè÷ó  – ãðîìàä-
ñüêîìó ä³ÿ÷ó.

Ï³ñëÿ öüîãî â³ä-
áóâñÿ îáì³í äóìêàìè
ç íàéâàæëèâ³øèõ ïè-
òàíü æèòòºä³ÿëüíîñò³
ì³ñòà,  ç ÿêèìè âèñòó-
ïèëè ñåêðåòàð Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
²âàí Ìàíÿê, çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè
Åäóàðä Áàð÷³é, çàñ-
òóïíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè, êåðóþ÷èé ñïðà-
âàìè Îëåêñàíäð Ãà-
ëàé, íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³
òà ñïîðòó Êàòåðèíà
Àíäÿëîø³, çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà óïðàâë³í-
íÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
Ëþäìèëà Áàíäóð÷àê,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó
îõîðîíè çäîðîâ`ÿ
Ëþáîâ Ìàíäçè÷, ãî-
ëîâíèé ñïåö³àë³ñò
â³ää³ëó êóëüòóðè Êà-

òåðèíà Ìîãèëåâåöü,
äèðåêòîð Ìóêà÷³âñü-
êî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè ²-²² ñòóïåí³â
¹ 14 Òåòÿíà Ìàëÿð-
÷èê, çàâ³äóâà÷ Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ÄÍÇ ¹7
Â³ðà Ö³ëüî.

Ïðåäñòàâíèêè ðîì-
ñüêî¿ ñï³ëüíîòè îòðè-
ìàëè âè÷åðïí³ â³ä-
ïîâ³ä³ íà ñâî¿ çàïè-
òàííÿ, à äåïóòàò Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ²âàí Éîíàø âèñ-
ëîâèâ âäÿ÷í³ñòü
ì³ñüê³é âëàä³ òà îñî-
áèñòî ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ Àíäð³þ Áàëîç³ çà
ñï³âïðàöþ òà âñå-
á³÷íó ï³äòðèìêó
ðîì³â ì³ñòà Ìóêà÷å-
âà.

Â³ää³ë ³íôîðìàö³é-
íî-àíàë³òè÷íèõ êîì-
ïëåêñ³â âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Це, на наше переконання,
новий підхід, який, безперечно,

заслуговує на повагу!

За багато років  нам доводилося брати участь у ро�
боті та й організації різних форм колективної (гурто�
вої) безоплатної праці: “суботників” за радянських
часів чи “толок” за часів нашої Незалежності. Це і
різноманітні будівництва, прибирання, реконструкції
тощо.

Однак, чи не вперше, а скоріш за все, вперше, ми
зустрілися з ситуацією, коли міський голова Мукаче�
ва, оголосивши своїм розпорядженням про проведен�
ня толоки, дав можливість кожному для себе: чи то
трудового колективу, чи то колективу багатоквартир�
ного будинку, чи окремо взятим мешканцям визначи�
тися зі своєю участю у цій суспільно корисній праці.
Своїм же особистим прикладом, А.В.Балога, показав,
що зробив конкретно...

Важко навіть уявити, яких позитивних результатів в
озелененні, в санітарній очистці чи будь�чому іншому
можна досягти у 85�тисячному місті, за умови, коли
кожен особисто від найстаріших до наймолодших му�
качівців долучиться до такої праці. Добровільно, але з
усвідомленням своєї значущості для громади. в якій
живеш.

І це вже дійсно буде, не як  форма додаткової повин�
ності “кріпаків”, що було у далекі часи, а вільна праця
— вільної людини. Про яку, до речі, не соромно буде і
перед друзями похизувати.

Відділ інформаційно�аналітичних комплексів
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Êåð³âíèêè ðåã³îíàëüíî¿
òóðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿
(ïðîôåñîð Ôåä³ð Øàí-
äîð), Àñîö³àö³¿ ôàõ³âö³â
òóðèñòè÷íîãî ñóïðîâîäó
Çàêàðïàòòÿ (Îëåêñàíäð
Øåðøóí), Òóðèñòè÷íî-
³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó
Ìóêà÷åâà (Ìàêñ Àäàìåí-
êî) ïðîâåëè ³íñïåêö³þ â
Ìóêà÷åâ³, äå âæå êâ³òíå
ñàêóðà. Çà ñëîâàìè òóðèç-
ìîçíàâöÿ, ïðîôåñîðà

Найдовша алея сакур, найстаріша сакура: туризмознавці
визначили Мукачево містом закарпатської сакури

ÓæÍÓ Ôåäîðà Øàíäîðà
ôàõ³âö³ îäíîçíà÷íî âèçíà-
÷àþòü öüîãîð³÷ Ìóêà÷åâî
ÿê ì³ñòî çàêàðïàòñüêî¿ ñà-
êóðè.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñë³â
ïðîôåñîð Øàíäîð íàâî-
äèòü òðè ôàêòè. Òàê, â
ì³ñò³ º íàéäîâøà àëåÿ ñà-
êóð íà Çàêàðïàòò³, ÿêà çíà-
õîäèòüñÿ íà âóëèö³ Óæãî-
ðîäñüê³é. Äîâæèíà êâ³òó-
÷î¿ àëå¿ – 1 371 ì. ¯¿ âè-

ñàäæåíî ó 2013 ðîö³. Òîä³
áóëî âèñàäæåíî 205 äå-
ðåâöÿò. Â íàñòóïí³ ðîêè
ñàêóðè ïðîäîâæóâàëè âè-
ñàäæóâàòè ³ ¿õ íèí³ âæå
252.

Íà âóëèö³ Ôåäîðîâà öüî-
ãîð³÷ ïåðøîþ â êðà¿ ïî-
÷àëà êâ³òíóòè òàê çâàíà
«øàëåíà» ñàêóðà.

Òàêîæ ñàìå â Ìóêà÷åâ³
ðîñòå íàéñòàð³øà ñàêóðà –
íà âóëèö³ Ô³ëàòîâà.



Â ö³ ÷óäîâ³ âåñíÿí³ äí³,
êîëè â ïðèðîä³ âñå ïðîêè-
äàºòüñÿ, ïî÷èíàº îæèâàòè
³ öâ³ñòè áóéíèì öâ³òîì
âñå, ùî îòî÷óº êîæíîãî ç
íàñ, ï³äí³ìàº æèòòºâèé òî-
íóñ ³ íàñòð³é, äàº íàñíàãó
³ áàæàííÿ æèòè, òâîðèòè
äîáð³ ñïðàâè, â äîëèí³ ïî-
ò³÷êà ç êðèøòàëåâî ÷èñ-
òîþ âîäîþ, ÿêèé ïðîò³êàº
ì³æ ë³ñîì ³ äîëèíîþ ç
÷óäîâèì êðàºâèäîì íà
îêîëèö³ ñåëà Ëåöîâèöÿ, â
áàãàòîä³òí³é ñ³ëüñüê³é
ðîäèí³ Ìóùèíê³â íàðî-
äèâñÿ ñèí Þðêî. Â ñ³ì’¿
áóëî âîñüìåðî ä³òåé, ï’ÿ-
òåðî ä³â÷àò ³ òðîº õëîïö³â,
Þðêî ç ïîì³æ íèõ áóâ
øîñòèì, íàéìîëîäøèì
ñåðåä áðàò³â.

Ç ìàëèõ ðîê³â â ñåë³ äî-
âîäèëîñü ó âñüîìó äîïî-
ìàãàòè áàòüêàì. Âåñòè
ãîñïîäàðñòâî, ïàñòè òà
äîãëÿäàòè õóäîáó, çàãî-
òîâëþâàòè äðîâà íà çèìó,
äîïîìàãàòè ó âèðîùó-
âàíí³ òà çáèðàíí³ óðîæàþ.
Â Þðêà ç äèòèíñòâà çàêàð-
áóâàëàñü â ïàì’ÿò³ ãëèáî-
êà ïîâàãà äî ëþäåé, ïðà-
öþþ÷èõ íà çåìë³. Ïðî
íüîãî, ëþäèíó, ÿêà ïðîé-
øëà 70 ïðîæèòèõ ðîê³â,
ñïîâíåíèõ áàãàòüìà äîá-
ðèìè ñïðàâàìè, ãîâîðèòè
ìîæíà äóæå áàãàòî.

Éîãî á³îãðàô³ÿ â³ä-
äçåðêàëþº äîëþ ³ æèòòº-
âèé øëÿõ òèñÿ÷³ ³ òèñÿ÷³
âèõ³äö³â ³ç ñåëà. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ â 1963 ðîö³ Ëå-
öîâèöüêî¿ âîñüìèð³÷íî¿
øêîëè, íàâ÷àííÿ ïðîäîâ-
æóº â ×èíàä³¿âñüê³é ñå-
ðåäí³é øêîë³ ç âèðîáíè-
÷èì íàâ÷àííÿì, ÿêó çàê³í-
÷èâ ó 1966 ðîö³. Ðàçîì ç
îòðèìàíèì àòåñòàòîì ïðî
ñåðåäíþ îñâ³òó çäîáóâ
ñïåö³àëüí³ñòü ñòîëÿðà
÷åðâîíîäåðåâîîáðîáíè-
êà. Â öüîìó æ ðîö³ ðîçïî-
÷àëàñü éîãî òðóäîâà
ä³ÿëüí³ñòü â ×èíàä³¿âñü-
êîìó äåðåâîîáðîáíîìó
êîìá³íàò³, äå ïðàöþâàâ äî
ïðèçîâó íà ñòðîêîâó ñëóæ-
áó äî ëàâ Ðàäÿíñüêî¿
Àðì³¿ 1967 ðîêó. Ñëóæáó
ðîçïî÷àâ â ó÷áîâ³é ÷àñ-
òèí³ ïî ï³äãîòîâö³ ðàä³î-
òåëåãðàô³ñò³â â ì.Áåð-

äè÷³â. Ï³ñëÿ øåñòèì³ñÿ÷-
íèõ êóðñ³â íàâ÷àííÿ, ïðî-
äîâæèâ â³éñüêîâó ñëóæáó
ðàä³îòåëåãðàô³ñòîì â
ì³ñò³ Ëüâîâ³, ó âóçë³
çâ’ÿçêó Ïðèêàðïàòñüêîãî
â³éñüêîâîãî îêðóãó,
çâ³äêè äåìîá³ë³çóâàâñÿ â
çâàíí³ ñòàðøîãî ëåéòåíàí-
òà çàïàñó.

Ïîâåðíóâøèñü â ð³äíó
äîì³âêó, âëàøòóâàâñÿ ïðà-
öþâàòè òîêàðåì íà çàâîä
«Ìóêà÷³âïðèëàä». Ìîëî-
äîãî õëîïöÿ äîáðå çíàëè
ÿê ïðàöüîâèòîãî òà ³í³ö³à-
òèâíîãî ïðàö³âíèêà, òîìó
éîìó áóëî çàïðîïîíîâàíî
ïåðåéòè ïðàöþâàòè òîêà-
ðåì â ìàøèííî-òðàêòîðíó
áðèãàäó êîëãîñïó Ðà-
äÿíñüêà Àðì³ÿ. Òàê ÿê â³í
âèð³ñ íà ñåë³, äîáðå ðî-
çóì³â çíà÷åííÿ õîðîøèõ
ñïåö³àë³ñò³â â ðîçâèòêó
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
âèðîáíèöòâà. Òà íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ùî â³í êîðèñ-
òóâàâñÿ â êîëåêòèâ³ çàâî-
äó ïîâàãîþ òà àâòîðèòå-
òîì, õî÷ ïðàöþâàâ òóò íå-
òðèâàëèé ÷àñ, â òðàâí³
1971 ðîêó ïåðåéøîâ ïðà-
öþâàòè òîêàðåì â äàíèé
êîëãîñï. Çà ñóìë³ííó ïðà-
öþ áóâ íàãîðîäæåíèì ïî-
÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà
þâ³ëåéíîþ ìåäàëëþ «50
ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ã.».

Ïðàöþþ÷è òîêàðåì â
êîëãîñï³, çà êîðîòêèé ÷àñ
çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå
ò³ëüêè ç õîðîøîãî áîêó.
Ð³çíîìàí³òíî¿ ðîáîòè â
ìîëîäîãî ñïåö³àë³ñòà âè-
ñòà÷àëî ùîäíÿ. Êîëãîñïí³
çåìë³ â çàãàëüíîìó çíàõî-
äèëèñü â êàì’ÿííèñò³é
ã³ðñüê³é ì³ñöåâîñò³, ïðè

îáðîáö³ ÿêèõ âèõ³ä ç ëàäó
òåõí³êè òðàïëÿâñÿ êîæíî-
ãî äíÿ. Òîìó ðåìîíò í³êî-
ëè íå îáõîäèâñÿ áåç
Þðêà, ÿêèé ñòàðàííî òà
â÷àñíî íàìàãàâñÿ âñå âè-
êîíàòè. Îö³íþþ÷è ä³ëîâ³
ÿêîñò³, â 1972 ðîö³ éîãî
ïåðåâåäåíî íà ïîñàäó áðè-
ãàäèðà Ëåöîâèöüêî¿ êîì-
ïëåêñíî¿ áðèãàäè, ÿêà
îá’ºäíóâàëà äâà ñåëà –
Ëåöîâèöþ òà Ïëîñêàíî-
âèöþ. Ðîáîòè ³ ïðîáëåìè
ç ÿêèìè â³í ç³òêíóâñÿ, â
òîìó ÷èñë³ ³ ïðîáëåìà
ã³ðñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, áóëî
äóæå áàãàòî, ³ âîíè ïîòðå-
áóâàëè íåãàéíîãî âèð³-
øåííÿ. Ìîëîäèé êåð³âíèê
çðîçóì³â, ùî áåç äîäàò-
êîâèõ çíàíü ó âèð³øåíí³
ïðîáëåì, ç ÿêèìè â³í
ç³òêíóâñÿ, õîðîøèõ ðå-
çóëüòàò³â äîñÿãíóòè áóäå
âàæêî. Òîìó â 1973 ðîö³
áåç â³äðèâó â³ä ðîáîòè,
ïîñòóïàº íà íàâ÷àííÿ ó
Ëüâ³âñüêèé ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèé ³íñòèòóò íà
åêîíîì³÷íèé ôàêóëüòåò,
ÿêèé óñï³øíî çàê³í÷óº â
1978 ðîö³ òà îòðèìóº
ñïåö³àëüí³ñòü åêîíîì³ñò-
îðãàí³çàòîð ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöò-
âà. Ï³ä éîãî áðèãàäèðñü-
êèì êåð³âíèöòâîì, âåëèêà
ðîáîòà áóëà ïðîâåäåíà ïî
î÷èùåííþ âåëèêèõ ïëîù
çåìåëü â³ä ÷àãàðíèê³â ³ çà-
ëó÷åííþ ¿õ â ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöò-
âî. Êîæíèé êëàïòèê çåìë³
áóâ ðàö³îíàëüíî âèêîðèñ-
òàíèé. Íà 30 ãåêòàðàõ âè-
ðîùóâàëàñü êàðòîïëÿ,
çåðíîâ³ êóëüòóðè çàéìàëè
60 ãåêòàð³â, êîðìîâèé áó-
ðÿê – 15 ãà. Êð³ì öüîãî âè-
ðîùóâàëàñü êàïóñòà, îã³-
ðêè, ïîì³äîðè. Â íàëåæ-
íîìó ñòàí³ çíàõîäèëèñü
ïðèðîäí³ ñ³íîêîñè òà
çåìë³ ï³ä áàãàòîð³÷íèìè
êóëüòóðàìè, ùî äàâàëî
ìîæëèâ³ñòü óòðèìóâàòè
150 ãîë³â ìîëîäíÿêà âå-
ëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè.

Îö³íþþ÷è îðãàí³çà-
òîðñüê³ çä³áíîñò³, â 1982
ðîö³ ïðàâë³ííÿì êîëãîñïó,
Þð³ÿ ²ëë³÷à áóëî ïåðåâå-
äåíî íà ïîñàäó çàñòóïíè-
êà ãîëîâè êîëãîñïó ïî

êîðìî-âèðîáíèöòâó. Þð³é
²ëë³÷ ðîçóì³â, ÿêùî áóäå
ì³öíà êîðìîâà áàçà, òî
áóäå ìîëîêî ³ ì’ÿñî. Áó-
äó÷è ÷ëåíîì ïðàâë³ííÿ,
â³í çíàâ ïðîáëåìè íå ëèøå
áðèãàäè, àëå ³ â ö³ëîìó
ãîñïîäàðñòâ³.

Íîâà ïîñàäà äàëà éîìó
ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè
ñâî¿ îðãàí³çàòîðñüê³
çä³áíîñò³, â ðåçóëüòàò³
êîðìîâà áàçà ùîðîêó
çì³öíþâàëàñü.

Â öåé ïåð³îä â³í îáèðàâ-
ñÿ äåïóòàòîì ñ³ëüñüêî¿
ðàäè, ïîñò³éíî òðèìàâ
çâ’ÿçîê ç óñ³ìà ìåøêàíöÿ-
ìè ñåëà, ïî ì³ð³ ìîæëèâî-
ñòåé äîïîìàãàâ ¿ì ó âèð³-
øåíí³ áàãàòüîõ æèòòºâèõ
ïðîáëåì.

Â áåðåçí³ 1985 ðîêó
Þð³ÿ ²ëë³÷à îáèðàþòü ãî-
ëîâîþ Áðåñò³âñüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â. Íà äàí³é ïîñàä³
â³í ïðîïðàöþâàâ 17 ðîê³â.
Â öåé ïåð³îä â³í îáèðàâ-
ñÿ äåïóòàòîì ðàéîííî¿
ðàäè, àëå öå äëÿ íüîãî
áóëà íå ïîñàäà, à âåëèêà
÷åñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü
â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè
ñâî¿õ âèáîðö³â.

Çà ÷àñ ðîáîòè ãîëîâîþ
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, áàãàòî
óâàãè ïðèä³ëÿâ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó
ñ³ë Ëåöîâèöÿ, Áðåñò³â òà
Ïëîñêàíîâèöÿ. Ñòàðàâñÿ
ùîá â íàëåæíîìó ñòàí³
áóëè øêîëè, ñàäî÷êè, àì-
áóëàòîð³¿, êëóáè òà äîðî-
ãè. Ç ³í³ö³àòèâè Þð³ÿ
²ëë³÷à òà ïðè ñïðèÿíí³ ðàé-
îííî¿ ðàäè â ñåë³ Ëåöîâè-
öÿ áóëî çáóäîâàíî áóäè-
íîê êóëüòóðè íà 320 ì³ñöü.
Â ñåë³ Ïëîñêàíîâèöÿ ïî-
áóäîâàíî øêîëó-ñàäî÷îê.

Çà ñóìë³ííó ïðàöþ
Þð³é ²ëë³÷ íàãîðîäæåíèé
ãðàìîòàìè Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿,
ðàéîííî¿ ðàäè òà Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿. Â 2002 ðîö³ çà çàñ-
ëóãè ïåðåä óêðà¿íñüêèì
íàðîäîì ó ñïðèÿíí³ ðîç-
áóäîâè óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâíîñò³, ðîçâèòîê ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà-
ãîðîäæåíèé ãðàìîòîþ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Þð³é ²ëë³÷ Âåòåðàí
ïðàö³, òðóäîâèé ñòàæ ÿêî-
ãî ñêëàäàº 50 ðîê³â. Ïå-
ðåáóâàþ÷è íà çàñëóæåíî-
ìó â³äïî÷èíêó, â³í ³ â äà-
íèé ÷àñ íå ñèäèòü áåç
ä³ëà. Ïî ì³ð³ ñâî¿õ ìîæ-
ëèâîñòåé ³ äîñâ³äó áåðå
àêòèâíó ó÷àñòü ó âèð³-
øåíí³ ïèòàíü, ÿê³ âõîäÿòü
â éîãî êîìïåòåíö³þ ÿê äå-
ïóòàòà ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ðà-
çîì ç öèì, êð³ì äîìàøí³õ
òóðáîò, çàéìàºòüñÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ â ñôåð³ òîðã³âåëü-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ ñ³ë Ëåöîâèöÿ òà
Ïëîñêàíîâèöÿ.

Íà æèòòºâîìó øëÿõó
ç³ãð³âàº, ï³äòðèìóº þâ³-
ëÿðà äðóæèíà Ãàííà, ÿêà
àæ äî âèõîäó íà çàñëóæå-
íèé â³äïî÷èíîê ïðàöþâà-
ëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì
êîëãîñïó. Óäâîõ ç äðóæè-
íîþ âèðîñòèëè, âèõîâàëè,
äàëè îñâ³òó ³ ïóò³âêó â
æèòòÿ ñâî¿ì äîíüêàì Àëë³
³ Ìàð’ÿí³. Àëëà êàíäèäàò
åêîíîì³÷íèõ íàóê. Ìàð’ÿ-
íà òàêîæ çäîáóëà âèùó
îñâ³òó, ïðîæèâàº ðàçîì ç
áàòüêàìè. Âåëèêó ðàä³ñòü
þâ³ëÿð ìàº â³ä îíóê³â Àð-
ñåíà, Ðîñòèñëàâà òà îíó÷-
êè Åëüâ³ðè.

Íà çàïèòàííÿ äî Þð³ÿ
²ëë³÷à, ùî äëÿ íüîãî ïðî-
æèò³ 70 ðîê³â, â³í
â³äïîâ³â: ï’ÿòäåñÿò òðó-
äîâèõ, ñ³ìäåñÿò çîëîòèõ
ïîäàðîâàíî ìåí³ äîëåþ.
Ñ³ìäåñÿò äëÿ ìåíå öå
æèòòÿ çíîâó ³ çíîâó.

Â³òàþ÷è â³ä ùèðîãî
ñåðöÿ øàíîâíîãî Þð³ÿ
²ëë³÷à ç ïðåêðàñíèì þâ³-
ëåºì, çè÷èìî ì³öíîãî,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèí-
íîãî òåïëà, ñ³ìåéíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîáðîáóòó
òà äîñòàòêó. Õàé êîæåí
ïðîæèòèé äåíü ïðèíîñèòü
ò³ëüêè ðàä³ñòü, à ëþäñüêà
øàíà ³ ïîâàãà áóäå ïîäÿ-
êîþ çà ïë³äíó ïðàöþ íà
æèòòºâ³é ñòåæèíö³ çà
÷óéí³ñòü ³ ãëèáîêó ïîâàãó
äî ëþäåé. Áîæîãî áëàãî-
ñëîâåííÿ, òà áàãàòî, áàãà-
òî äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ
ðîê³â æèòòÿ.

Äìèòðî ÏÎÏÏ,
Ìèõàéëî ÒÎÂÒÈÍ

Життєва стежка Юрія Ілліча Мущинки

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 19  êâ³òíÿ 2018 ð.

¹ 15 (1219)¹ 15 (1219)¹ 15 (1219)¹ 15 (1219)¹ 15 (1219)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .
Âäÿ÷í³ñòü øâèäêî ñòàð³ºòüñÿ. (NN)Âäÿ÷í³ñòü øâèäêî ñòàð³ºòüñÿ. (NN)Âäÿ÷í³ñòü øâèäêî ñòàð³ºòüñÿ. (NN)Âäÿ÷í³ñòü øâèäêî ñòàð³ºòüñÿ. (NN)Âäÿ÷í³ñòü øâèäêî ñòàð³ºòüñÿ. (NN)



ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð)ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð)ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð)ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð)ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777719  êâ³òíÿ 2018 ð.
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ñò.

З нагоди проведення Тиж�
ня охорони праці на честь
Всесвітнього Дня охорони
праці та Дня пам’яті загиб�
лих на виробництві 28 квітня
2018 року Мукачівське
відділення виконавчої ди�
рекції Фонду соціального
страхування напрацювало
відповідні рекомендації для
роботодавців�страхуваль�
ників незалежно від форми
власності та виробничої
діяльності.

Незважаючи на будь�які
фінансово�економічні труд�
нощі в теперішній час:

1. Забезпечити права пра�
цівників на охорону праці під
час укладання трудового до�
говору (проінформувати
працівника під розписку про
умови праці, розпорядок ро�

Îõîðîíà ïðàö³ – öå ïåðø çà âñå çíàííÿ òà äèñöèïë³íà
бочого дня, про пільги і ком�
пенсації, згідно з колектив�
ним договором).

2. Проводити попередній
медичний огляд під час
прийняття на роботу з метою
визначення стану здоров’я
працівника та можливості
виконання ним, без по�
гіршення стану здоров’я,
професійних обов’язків в
умовах конкретних небезпеч�
них та шкідливих умов праці.

3. Забезпечити проведен�
ня інструктажів: ВСТУПНИЙ,
первинний на робочому
місці, навчань та перевірку
знань працівників з охорони
праці (не допускаються до
роботи працівники, у тому
числі і посадові особи, які не
пройшли навчання, інструк�
тажу, стажування, перевірки

знань з охорони праці).
4.   Забезпечити праців�

ників засобами індивідуаль�
ного захисту відповідно до
нормативно�правових актів
з охорони праці та колектив�
ного договору (за рахунок ро�
ботодавця забезпечується
придбання спецодягу та
спецвзуття, а також засобів
індивідуального захисту).

5. Створити належні умо�
ви праці для жінок, непов�
нолітніх та інвалідів.

6. Влаштувати для праці�
вників санітарно�побутові
приміщення, згідно з сані�
тарними умовами.

7. Забезпечити фінансу�
вання профілактичних за�
ходів з охорони праці. спря�
мованих на запобігання не�
щасним випадкам.

8. Негайно повідомляти
про нещасний випадок
відповідні органи згідно з
Положенням про розсліду�
вання нещасних випадків,
затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України
від 30.11.2011 р. № 1232, в
т. ч. робочі органи виконав�
чої дирекції Фонду соціаль�
ного страхування від не�
щасних випадків на вироб�
ництві.

9. Організувати розсліду�
вання нещасних випадків та
вести їх облік.

10.  Забезпечити функц�
іонування системи управлі�
ння охороною праці (СУОП).

11.  Роботодавець зобо�
в’язаний створити на робо�
чому місці в кожному струк�
турному підрозділі безпечні

умови праці відповідно до
нормативно�правових актів,
а також забезпечити додер�
жання вимог законодавства
щодо прав працівників у га�
лузі охорони праці (ст. 13
Закону України «Про охоро�
ну праці»).

12.  Роботодавець як
страхувальник зобов’яза�
ний:

· своєчасно та повністю
сплачувати єдиний соціаль�
ний внесок;

· інформувати відділення
Фонду: про кожний нещас�
ний випадок або професій�
не захворювання на
підприємстві, про зміну тех�
нології робіт або виду діяль�
ності підприємства для при�
ведення його до відповідної
групи тарифів небезпеки,

про зміну юридичної адре�
си;

· сприяти реабілітації по�
терпілих на виробництві та
поверненню їх до трудової
діяльності згідно діючого
чинного трудового законо�
давства;

· вшановувати пам’ять за�
гиблих на виробництві, на�
давати матеріальну допомо�
гу сім’ям загиблих у міру не�
обхідності та можливості.

Безпека праці – не при�
вілей, не право, а обов’язко�
ва конституційна умова, що
гарантує збереження життя
та здоров’я працівників.

   М.І.ЛАМБРУХ,
начальник  Мукачівсько�
го відділення виконавчої
дирекції Фонду соціаль�
ного страхування

Щороку у Всесвітній день охоро�
ни праці, 28 квітня, згідно з Указом
Президента України від  18.08.2006
№ 685/2006 в Україні відзначають
День охорони праці.

Цього року девіз Всесвітнього
дня охорони праці «Захищене і
здорове покоління» збігається  із �
завданнями й метою Всесвітнього
дня боротьби із дитячою працею,
який відзначають 12 червня.

У 2017 році Уряд України у На�
ціональній доповіді «Цілі сталого
розвитку: Україна» визначив  по�
казники для досягнення Цілей ста�
лого розвитку до 2030 року з ура�
хуванням глобальних орієнтирів
і принципів та суспільної думки
щодо майбутнього країни. Одна із
цілей – гідна праця та економічне
зростання – спрямована на забез�
печення гідних і безпечних умов
праці для всіх працівників.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Для досягнення поставлених

цілей в інтересах молодого покол�
іння працівників потрібен узгодже�
ний  комплексний підхід до викор�
інення дитячої праці та популяри�
зації культури безпеки і гігієни
праці.

За даними Міжнародної органі�
зації праці, у світі 541 мільйон мо�
лодих працівників віком 15–
24 років, зокрема 37 мільйонів
дітей, працюють у шкідливих умо�
вах. А це понад 15% робочої сили.

Серед молоді рівень травматиз�
му на роботі на 40% вищий, ніж
серед працівників старше 24 років.

ДЕВІЗ 2018 РОКУ:
«ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»

З В Е Р Н Е Н Н Я
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці

в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок,
 засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

В Україні працює майже кожен
третій віком від 15 до 24 років, що
становить понад 1 мільйон наших
громадян. Ураховуючи, що в країні
триває активна фаза всебічного
реформування економіки,  наше
завдання – зберегти молоде поко�
ління як безцінний потенціал для
майбутнього становлення ефек�
тивної і сильної держави. Рефор�
ми освіти та охорони здоров’я, де�
централізація влади, розв’язання
економічних проблем мають за�
безпечити гідні умови праці для
молодих працівників.

Особливу роль у цьому процесі
відведено школам і закладам
вищої освіти – саме тут з дітьми
і молоддю мають проводити
інформаційно�роз’яснювальну ро�
боту та навчання, спрямовані на
формування культури охорони
праці майбутніх працівників.

Організаційного комітету з підго�
товки та проведення у 2018 році
заходів з нагоди Дня охорони
праці в Україні до органів держав�
ної влади, органів місцевого само�
врядування, роботодавців, проф�
спілок, засобів масової інформації,
керівників і працівників
підприємств, установ та органі�
зацій Девіз 2018 року

Правове поле та умови вироб�
ництва повинні розвиватися на�
самперед з урахуванням інтересів
молоді, забезпечуючи захист від
небезпек і збереження здоров’я
майбутнього трудового потенціалу
країни.

В Україні інтереси молодих пра�

цівників до 18 років достатньою
мірою захищені нормами законо�
давства (не дозволено прийом на
роботу осіб до 16 років, установ�
лено скорочений робочий тиж�
день, заборонено працювати вночі
та в позаурочний час тощо). Але
відповідного захисту потребує і
молодь до 24 років, яка ще не має
належних навичок та достатнього
досвіду, не досягла фізичної і пси�
хологічної зрілості.

Загалом недобросовісні робото�
давці намагаються приховувати
дитячу працю на власних підприє�
мствах, адже це зобов’язує їх не�
сти юридичну відповідальність за
неповнолітніх.

Відповідно до Конвенції Міжна�
родної організації праці від
17.06.1999 № 182 «Про заборону та
негайні заходи щодо ліквідації най�
гірших форм дитячої праці», ра�
тифікованої Україною (Закон від
05.10.2000 № 2022�III), кожна дер�
жава має терміново вживати відпо�
відних заходів.

За результатами державного
нагляду, спрямованого на запобі�
гання економічній експлуатації мо�
лоді, зокрема дітей, виконанню
робіт, небезпечних для їхнього жит�
тя і здоров’я, установлено, що 65%
перевірених підприємств, де ви�
користовують працю неповнолітніх,
порушують права дітей.

Найбільше дитячу працю вико�
ристовують у сфері послуг (58%),
промисловості (20%), сільському
господарстві (22%). Причинами
залучення дітей до роботи у заз�

начених галузях є низькі вимоги до
якості робочої сили, значні потре�
би у використанні ручної праці, нео�
бізнаність дітей зі своїми права�
ми (оплата праці, відпочинок тощо).

Зазвичай молоді працівники не
повідомляють про випадки пору�
шення щодо них законодавства про
працю та охорону праці, оскільки
не бачать альтернативи і тому за�
цікавлені у збереженні своїх робо�
чих місць.

Отже, потрібно діяти на випе�
редження – за активної участі пред�
ставників профспілок і громадсь�
кості проводити серед молоді та
роботодавців інформаційно�кон�
сультативну та навчальну роботу
щодо підвищення правової обізна�
ності.

Одним із суспільно значущих
проектів, спрямованих на популя�
ризацію серед молодого поколін�
ня культури безпеки праці, є щор�
ічний Всеукраїнський конкурс ди�
тячого малюнка «Охорона праці
очима дітей», який проходить за
сприяння Державної служби Украї�
ни з питань праці. За результата�
ми минулого року в конкурсі взяли
участь понад 250 тисяч дітей, які
разом з їхніми батьками і вчите�
лями були залучені до процесу
формування відповідального став�
лення до безпеки праці.

Тільки спільними зусиллями і
завдяки комплексному підходу
можна забезпечити організацію
належних умов праці молодих пра�
цівників, що сприятиме зменшен�
ню випадків виїзду працездатної

молоді в інші країни з метою пошу�
ку гідної роботи.

Збереження здоров’я молодого
покоління позитивно впливатиме
на розвиток національної економі�
ки. Відомо, що витрати, які несе
держава через виробничі травми
та професійні захворювання мо�
лоді, у майбутньому стають значно
більшими, ніж стосовно дорослих
працівників.

Адже виробнича травма, яку мо�
лода людина отримує на початку
свого трудового життя, може при�
звести до довгострокових пору�
шень її здоров’я, через що вона не
зможе бути активним членом сус�
пільства та не скористається на�
бутими під час навчання знання�
ми.

Доволі часто молоді працівники
приймають не досить обдумані
рішення, пов’язані з ризиками, та
не усвідомлюють, що їхня нео�
бачність на роботі може спричи�
нити небезпеку не тільки для їхньо�
го життя, але й для життя і здоро�
в’я тих, хто їх оточує.

У середовищі молодих праців�
ників виробничі ризики значно
вищі через особливості їхнього
способу життя. Стреси, пов’язані
із зовнішніми чинниками, також
можуть призводити до виникнен�
ня небезпечних ситуацій на роботі.

Закликаємо всі заінтересовані
сторони сприяти організації гідних
і безпечних умов праці для моло�
дих працівників, долучатися до
роботи з формування культури
безпеки та гігієни праці.

Цього року найкращим містом для милування сакурами Закарпаття визна�
но – місто Мукачево, – констатує професор УжНУ, туризмознавець Федір
Шандор.

Експерти Регіональної туристичної організації, Турінформ Закарпаття, Асо�
ціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття, Туристично�інформац�
ійного центру Мукачева, після узагальнення статистичної та експертної інфор�

мації, запрошують гостей та туристів За�
карпаття до Мукачева, щоб:

� сфотографуватися біля «шаленої саку�
ри», яка першою розквітла у 2018 році на
Закарпатті;

� доторкнутися до найстарішої сакури
Закарпаття по вулиці Філатова;

� побачити найдовшу алею сакури, 1 км
300 метрів, по вулиці Ужгородській.

Мукачівська міськрада

В  МУКАЧЕВІ  ВЖЕ  КВІТНЕ  САКУРА
 Випереджальну інформацію щодо переміщення через

кордон контрабандних сигарет, яку здобули співробітни�
ки внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслуж�
би, вдало реалізували учора ввечері прикордонники відділу
«Ділове» Мукачівського загону.

Під час патрулювання напрямку ймовірного здійснення
протиправної діяльності, прикордонний наряд від загону
помітив поблизу держрубежу групу осіб з пакунками. На�
здоганяючи порушників, охоронці кордону здійснили кілька
пострілів вгору. Проте порушники не зупинились, а, поки�
давши пакунки, вдались до втечі. У покинутих 20 ящиках
знаходилось 9640 пачок сигарет без акцизних марок.

Виявлені тютюнові вироби доставлено у відділ прикор�
донної служби «Ділове» та згодом буде передано співробітникам ДФС. Тривають
заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконної оборудки.

   Прес�служба Мукачівського прикордонного загону

ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО
ПЕРЕМІЩЕННЯ БЛИЗЬКО 10 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ



 В центрі, по вул.Недецеї,
продається земельна ділянка
площею 2 сот. ст.ціна 29000
ум.од.  можливий торг.  Т.
0509425800
 Продається однокімнатна

квартира, по вул.Франка 144,
площею 26 кв.м, 1 поверх, квар$
тира суха, є балкон, стан се$
редній. Ст. ціна 6900 ум. од.
т.0509425800
 Грошові позики під заста�

ву, без довідки про доходи
0958116559
 3$ кімн. квартира. на по$

чатку вул.І.Франка, загальна
вікна виходять на фасад, мож$
ливо під бізнес 35000 у.о.
0954216365
 ТЕРМІНОВО! Будинок в

елітному районі міста Мукаче$
во, поруч набережна, жіночий
монастир 108 кв.м., 3 окремі
кімнати, кухня, санвузол, все по$
вністю з ремонтом, нова про$
водка, сантехніка, столярка.
Можливий обмін на 2$ох
кімнатну квартиру з доплатою.
0954216365
 Ділянка 10$15 сот. прива$

тизована, є дозвіл на буді$во
житлового будинку по вул. Ве$
ликогірній. Від зупинки автобу$
са по вул. І.Франка до дачі 350
м. Є своя вода, поруч газ, елек$
трика. Навпроти ділянки бу$
дується спортивний комплекс.
Тел: 0502036778, 0992086678

     Зніму квартиру або будинок
на тривалий строк. Оплата ви$
сока. Тел: 0509007525
     ЗНІМЕМО В ОРЕНДУ  квар�

тиру. Зверт. 050�900�75�25).
     ЗДАМ В ОРЕНДУ  по цент$

ральній вулиці (Яр. Мудрого)
приміщення  пл. 450 кв. м. при$
датне під склад, автомайстер$
ню, іншого виду діяльності за
ціною 11000 грн. на місяйць.

Зверт 095$8562229.
     Здам в оренду на цент$

ральні вулиці  Яр. Мудрого каб$
інет у дворовій системі, придат$
ний під масажний, або багато
інших видів діяльності за ціною
2500 грн. у місяць. Оплачуєтьяс
тільки електроспоживання
Тел.: 095 856 22 29.
     Здається однокімнатна

квартира в Паланку, не по�
вністю умебльована. Без ре�
монту. Замінені пластикові
вікна, автономне опалення, в
кімнаті ламінат. Ціна 2000
грн. міс+ 50% одноразові
комісійні. Можливий продаж.
Ціна 15 000 у.о.

Тел: 0509007525
     2$кімн. квартира на 1$му

поверсі з входом у двір (напро$
ти поліклініки)  на вул. Грушевсь$
кого під офіс або медичний цен$
трю. Тел 0677320842 (після
17.230).
     ЗДАЮТЬСЯ У МУКАЧЕВІ

2$3$кімнатні квартири на трива$
лий термін. Тел: 050$9007525

88888
ñò.
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 Продається  дача в районі вул.
Північної (є сад, виноградник, коло$
дязь). Тел. 3$85$97.
  Продається  будинок на вул.

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

Зверт. 099$0287644.

     ПРОДАЄТЬСЯ  земельна
ділянка 16 сотин  в м. Мука�
чево по вул. Об’їзна поряд
ГІД. Жилий будинок (недо�
будова) і будівлі під бізнес
(недобудова). Ділянка ого�
рожена, є світло, вода. Всі
документи. Ціна – 150 000
у.о. Тел. 099�121�57�78.

 Продається дачна ділянка 5 со$
тин, рівнина. Будинок, газ ,світло,
вода у дворі. Район г. Ловачка (по$
чаток дороги на Лавки) Ціна догові$
рна. Тел. 095 573 36 47.
 Продаєтьс я дачний будинок

на Павловій горі (2 кімнати та
кухня, веранда, внизу гараж, 6
сотин землі. Є всі документи.

Тел. 0664894214.

 Продається земельна
ділянка 0,36 Га під будівниц�
тво в с. Негрово  Іршавського
р�ну.
Тел. 066 860 89 04.

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

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

Дача з цегляним будинком
в районі  монастиря (коопе�
ратив “Схід”. (Участок 20
соток, проведена електри�
ка, поруч вода) зручне
місце з красивим видом.
Ціна договірна:

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 Продається 2$х кімн. квартира в
р$ні ДОСИ, перший поверх, в стадії
ремонта, придатна як під житло так і
під комерційне використання.ст.ці$
на 14000, можливий торг.

Т. 0509425800
 Продаються дві земельні

ділянки, в Лісарні, біля річки,ви$
ше комплексу Белле Рояль, в ко$
теджному містечку, по 8.5 сотки,
+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домо$
вленості. 0509425800
 Продається 1$кім. квартира

по вул. Яр. Мудрого, біля Барі$
Барса, пл. 25м.кв, з повним ре$
монтом, новою кухнею,новими
мнецями, та побутовими при$
ладами,є великий сарай пл.10
м.кв. ст.ціна 13700 ум. од., мож$
ливий торг. 0509425800
 Продається 1$кім. квартира

в центрі по вул.Ярослава Муд$
рого, дворова система, всі кому$
нікаціі, повний євроремонт, нові
кухонні меблі, побутова техні$
ка. Є місто для машини. Придат$
не під житло, або  комерційне
використання. Ст. ціна 15500
ум.од. можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається одно кім. Квар$

тира по вул. Першотравневій
наб., площею 35 кв.м, з повним
євроремонтом, зручним пере$
плануванням, автономним
опаленням, зручне розташу$
вання. Ст.ціна 15200 ум.од.,
можливий торг,  т. 0509425800

К У П Л Ю
макулатуру, відходи пол$
імерні та ПЕТ$пляшки по За$
карпатській області за висо$
кою ціною.

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.
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  Îðåíäà

ПРОДАЄТЬСЯ:
 гостинна меблева

«стінка» у хорошому стані,
швейная машинка ножная
“KOHLER” , 2 портативні дру�
карські машинки.

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 Продаються саджанці неко$
лючої обліпихи у необмеженій
кількості. А також –обліпиховий
джем у півлітрових скляних  бан$
ках. Звертатися  по тел.
0964695785.
 ПРОДАЄТЬСЯ Дитяче

автокрісло Chicco             (5�13 кг.
у відмінному станці. Ціна –
1290 грн.). Тел.
0997293571, 0669513492.
 Продається парабола

плюс чотири головки.; зеркало
у ванну кімнату, настінна поли$
ця з тумбою,  настінна  инталев$
па кована лам па на кронш$
тейні, книжкова шафа горіхова,
і шафа одежна.

Дзвонити: 066$5912383
 Метал кутик різного проф$

іля, труби різного діаметра і
довжини, плита газова 2$кам$
форна у хорошому стані, бляха
цинкова, шифер, бочка дубова.
Ціна договірна.

Дзвонити 066$8927407
 Продаються будматеріа�

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

Тел.:  066$822$74$07.
 Продається меблевий

комплект — рекаме і два крісла
(Б/У). Крісло$ліжко також Б/У у
хорошому стані. Ціна договірна.
Зверт. 0665912383
 ПРОДАЄТЬСЯ 1$спальне пу$

хове одіяло і 2$сп альні  шовкові
покривала. Тел.: 066$8227407
 «ЯВА». Двигун 350 куб.см.

1973 року випуску, двоцилінд$
ровий Насос  з етапною продук$
тивніцстю (Двигун 4 квт). Млин
господарський.

Дзвонити 066$8328498
 Продається кухонний  меб$

левий коплекст у хорошому
стані . Зверт. 0507110356,
0672524579     Куплю акордеон. Зверта�

тися за тел. 095 383 42 56.
     Куплю 3 кімнатну кварти$

ру (бажано в районі Черьомуш$
ки) з непрохідними кімнатами.
Тел: 0509007525
     1$кімнатну  квартиру без

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

Ðîáîòà

Àâòî
     ПРОДАЄТЬСЯ трактор

Т�40 у робочому стані.
 Дзвонити; 095�25�35�353

(Славік).

Òîðãîâèé êîìïëåêñ ç ïðîäàæó
áóäìàòåð³âàë³â “Áåðêóò Áóä”

ПРИЙМЕ НА РОБОТУ  ВАНТАЖНИКІВ
та ВОДІЇВ вантажівок

Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 7000 ãðí.
 Зверт:  050 372 85 11.

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

 Продається будинок в Мукачеві
(по вул.Станіславського) поряд  з
залізничним вокзалом. Ціна за до$
мовленістю. Зверт.: 050 76 88 939,
050 76 89 031

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ НА  АЗС
товарознавець, оператори,

працівники на автомийку
Автозаправка “ANP”  в Мукачеві,
по вул. Ерделі, 39, (під замком)

Тел.: 050 317 8000

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

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

 Продаю терміново 1$кімн. вар$
тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

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

 Терміново продаю 1$кімнатну
квартиру в центральній частині
міста. Тел.: 099 764 7952.
  Продається  3 кімнатна квар�

тира в р. Росвигово. Новий су�
часний дизайнерський ремонт,
вбудована кухня з посудомий�
ною машиною та побутовою
технікою. Дуже зручне розта�
шування. Ціна 32000 у.о.

Тел: 0509007525
 ПРОДАЮ 3$кімнатну квартиру

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

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

Тел.: 067 849 62 61.

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

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

мельна ділянка 10 сотин на вул.
Великогірній. Від зупинки авто�
буса до дачі 350 м . Є своя вода,
поруч електрика, газ,є дозвіл на
будівництво жилого будинку.
Деталі – по тел.  050�203�6778,
099�208�66�78
 Продається  під забудову ділян$

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

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

Тел. 066 87 47 595

     Продається 2�х кімн. квар�
тира нового планування (56
кв.м.) у цегельному будинку
на 3�му поверсі 5�ти поверхо�
вого будинку, 2 засклені бал�
кони, повний євроремонт,
сигналізація з виходом на те�
лефон, інтернет ,кабельне те�
лебачення по вул. Ів. Франка
(кінцева зупинка)  + повністю
впорядкований сухий і теплий
гараж з підвалом поряд, По�
руч продуктовий маркет. Ціна
з гаражем 26 000 ум.од.
Можливий торг.

Тел. 050 610 04 76
 Продам або обміняю на 2$х

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

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЧОЛОВІКИ
для зачистки і впорядкування земельної ділян�
ки (вирубання молодняка дерев, кущів, викор�
човування пнів, тощо). Тел.: 0660888344

     Втрачене Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, вида$
не Мукачівським СОБЕС на прізвище Прус Денис Юрійович
(2003 р.н.) вважати недійсним.
     Втрачений студентський квиток, виданий Львівською

Комерційною Академією на прізвище Гарник Олександра Пав$
лівна (12.08 1996 р.н.), вважати недійсним.
     Втрачений студентський квиток, виданий Львівським

Торговельно$економічним університетом  на прізвище Гарник
Олександра Павлівна (12.08 1996 р.н.), вважати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПОВІДОМЛЯЄМО
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРПАЛЕТСИСТЕМ”

має намір,  отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере$
лами в Управлінні екології та природних ресурсів За$
карпатської облдержадміністрації.

Юридична адреса: 11571, Житомирська обл., Корос$
тенський р$н, с. Ушомир, вул. Березюка. буд. 15.

Адреса проммайданчика, за яким здійснюється
діяльність: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Лав$
ківська, 1Ж.

Зауваження та пропозиції громаськості щодо от�
римання дозволу на викиди можуть направлятися
до Мукачівської районної держадміністрації за ад�
ресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул.
Штефана Августина, 21.

ПОРТІБНІ НА РОБОТУ ПЕКАРІ ТА ПРАЦІВНИКИ
в ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПРОДУКТОВИХ НА�
ПІВФАБРИКАТІВ,  Звертатися: 0506158300.

1. Телічко Юрій Іванович – 1928 р.н.
2. Биркович Магдалина Федорівна – 1947 р.н.
3. Корсун Зінаїда Георгіївна – 1921 р.н.
4. Токар Євгенія Леонтіївна – 1932 р.н.
5. Голомб Маргарита Михайлівна – 1938 р.н.
6. Буга Маргарита Іванівна – 1941 р.н.
7. Охримчук Олександр Павлович – 1942 р.н.
8. Дешко Михайло Яношович – 1942 р.н.
9. Небесний Федір Йосипович – 1964 р.н.
10. Фекете Марія Юліанівна – 1953 р.н.
11. Микулін Ольга Володимирівна – 1975 р.н.
12. Згога Василь Васильович – 1947 р.н.
13. Микуланинець Йосип Васильович – 1951 р.н.
14. Сметана Анатолій Вікторович – 2003 р.н.
15. Волошин Мігаль Яношович – 1942 р.н.
16 Ньорба Марія Михайлівна – 1948 р.н.
17. Ужаков Володимр Якович – 1937 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 9.04.2018 р.  по  15.04.2018 р.

Завідувач контори похоронного
обслуговування ММКП "РБУ" В.В.Турченко

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В ПЕКАРНЮ
формувальниця, пекар,

прибиральниця
м. Мукачево, вул. Верді, 1. Тел. 0505386141

ПОТРІБЕН на постійну роботу
досвідчений бухгалтер.

Тел. 0955787028.
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Уряд вдосконалив порядок організації за$
ходів із психологічної реабілітації, соціальної і
професійної адаптації для постраждалих учас$
ників подій на Майдані.

Рішення дозволяє не тільки надавати послуги з
психологічної реабілітації постраждалим учасни�
кам Революції Гідності в центрах соціально�психо�
логічноі реабілітації населення, а й відшкодовува�
ти їм витрати на оплату проїзду до суб’єктів надан�
ня послуг для проходження психологічної реабілі�
тації і назад, а також забезпечити належне фінан�
сування організації та здійснення заходів із соц�
іальної та професійної адаптації.

“Внесені зміни до низки постанов уряду прирівня�
ли постраждалих учасників Революції Гідності до
учасників АТО в сенсі надання психологічної допо�
моги, — каже Павло Кучер координатор Ініціатив�
ної групи поранених на Майдані. — Уряд розши�
рив коло осіб, на кого поширюються ці пільги”.

Отож, відповідно до постанови, яка врегульовує
механізм психологічної реабілітації учасників АТО,
а тепер і поширюється на майданівців, таку допо�
могу за рахунок державного бюджету можна отри�
мати стаціонарно протягом 18 днів раз на рік.

Психологічну допомогу цим категоріям пільго�
виків можуть надавати й амбулаторно.

Із заявами про потребу такої реабілітації слід
зверта-тися в місцеві органи соціального захисту.

Віктор ЛУДАР

МАЙДАНІВЦЯМ —
НОВІ ПІЛЬГИ

Учасники Революції Гідності отримали
право на реабілітацію коштом держави

Тільки для 16+
В Україні нарешті визначено законом

мінімальний вік статевого повноліття.
Також посилено відповідальність
за сексуальну експлуатацію дітей

Тепер кримінально караними будуть будь�які дії сек�
суального характеру щодо дітей, яким немає 16�ти,
незважаючи на те, давали вони згоду на інтимну
близькість чи ні.

Зміни до Кримінального кодексу України парламен�
тарі ухвалили, щоб узгодити наше законодавство з
міжнародними стандартами, зокрема з Конвенцією
Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлу�
атації та сексуального насильства. Чинності закон
набуває одразу після опублікування.

Подробиці — у розмові з Мариною Легенькою, ди�
ректоркою департаменту громадської організації “Ла
Страда�Україна”.

—  У чому суть і мета змін до ККУ щодо захисту
дітей від сексуальних зловживань та сексуальної
експлуатації?

—  Головна ідея ухвалено-го закону — встановлення
чіткого мінімального віку статевого повноліття. Пояс�
ню, про що йдеться. Досі у Кримінальному кодексі було
передбачено відповідальність за статеві стосунки з
особою, яка не досягла статевої зрілості. Досягла чи
не досягла дитина статевої зрілості — визначала су�
дово�медична експертиза. Така експертиза оцінюва�
ла суто фізичну, а не психологічну зрілість постраж�
далої особи. Це ускладнювало кваліфікацію і доведен�
ня злочинів сексуального характеру щодо малолітніх.

— Як діятимуть тепер?
— Тепер на законодавчому рівні (у статті 155 ККУ)

закріплений мінімальний вік статевого повноліття —
16 років. Це означає, що будь�які дії сексуального ха�
рактеру стосовно дітей, які не до�сягли 16�літнього
віку, підлягають   кримінальному покаранню, незалеж�
но від того, давала чи не давала дитина згоду на ста�
тевий контакт.

Відповідатимуть за цією статтею повнолітні особи,
починаючи з 18 років. Водночас ця норма не поши�
рюється на неповнолітніх осіб, які вступили у статеві
стосунки за взаємною згодою.

– Яке покарання тут передбачено?
—  Якщо повнолітня особа вступила у статеві зноси�

ни з дитиною, яка не досягла 16�річного віку, їй загро�
жує обмеження або позбавлення волі на 5 років. Якщо
ж до таких дій вдався хтось із близьких родичів, членів
сім’ї чи опікунів постраждалої чи постраждалого, йому
загрожує позбавлення волі на 5 � 8 років.

Жорсткішою стала відповідальність за насильниць�
ке задоволення статевої пристрасті неприродним спо�
собом щодо неповнолітньої особи. Тепер за такий зло�
чин, як і за зґвалтування, загрожує ув’язнення термі�
ном 7�12 років.

Водночас за створення, утримання місць розпусти,
звідництво для розпусти із залученням малолітньої
особи каратимуть позбавленням волі на 5 �10 років.

Наталія ВАСЮНЕЦЬ

14-15 êâ³òíÿ â Óæãîðîä³
ïðîéøëà ìîäíà ïîä³ÿ âåñíè
Ukra¿nian Fashion Bazaar. Ïîêà-
çè êîëåêö³é, Êîíêóðñ îäí³º¿
ñóêí³, øîóðóì ç áðåíäîâèì îäÿ-
ãîì ³ àòìîñôåðà beauty òà fashion
— òàêèì áóâ òðàäèö³éíèé ìîä-
íèé ó¿ê-åíä.

Öüîãî ðàçó ³âåíò â³äáóâñÿ â
îô³ö³éíîìó äèëåðñüêîìó öåíòð³
BMW “²äåàë Ì”.

Ïåðøîãî äíÿ ñâî¿ êîëåêö³¿ ïî-
êàçàëè áðåíäè «MARYNA
KOZACHENKO» (Êè¿â),
OnebyOne (Êè¿â), DIYA (Ëüâ³â),
Ìîäíèé ä³ì «NACHO» (Ëüâ³â),
äèçàéíåðè Íàòàë³ÿ Òîáà (Ìóêà-
÷åâî), Îêñàíà Âàñèëÿí (Óæãî-
ðîä).

Äðóãîãî äíÿ ñâî¿ êîëåêö³¿
ïðåäñòàâèëè äèçàéíåðè Îêñà-
íà Ñåêåðåø (Óæãîðîä), Þë³ÿ
Òêà÷ (Ìóêà÷åâî), Â³êòîð³ÿ
Í³ìåöü ó êîëàáîðàö³¿ ç àâòîðêîþ
ïðèêðàñ Þë³ºþ Óêðà¿íåöü (Óæ-
ãîðîä), ²ðèíà Âîâ÷îê, «27
brand» (Óæãîðîä), áðåíäè
«MARYNA KOZACHENKO»
(Êè¿â), «SOLH» (Õàðê³â).

Ó ñóáîòó â³äáóâñÿ òàêîæ Êîí-
êóðñ îäí³º¿ ñóêí³. Öå âæå äðó-
ãèé êîíêóðñ íà Ukra¿nian Fashion

Bazaar. ²äåÿ ó òîìó, ùî äèçàé-
íåðè ñïåö³àëüíî øèþòü îäíó
ñóêíþ íà çàäàíó òåìàòèêó. Ìè-
íóëîãî ðàçó ìîäåëüºðè òâîðè-
ëè íà òåìó á³ëî¿ îðõ³äå¿, à öüî-
ãî ðàçó êðåàòèâèëè ó ñòèë³

Ï’ÿòèé Ukra¿nian Fashion Bazaar: ßê öå áóëî...
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«Ôðàíöóçüêèé øèê. Àðîìàò
ëàâàíäè».

Ó Êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü: Íà-
òàë³ÿ Êàðòóíåíêî, áðåíä
KartNate (Ëüâ³â), Ìàð³ÿ Âëàäè-

êà (Ëüâ³â), Îêñàíà Ñåêåðåø
(Óæãîðîä), Íàòàë³ÿ Òîáà (Ìó-
êà÷åâî), Îêñàíà Âàñèëÿí (Óæ-
ãîðîä), Äàíà Ñòðåëüöîâà ó êî-
ëàáîðàö³¿ ç àâòîðêîþ ïðèêðàñ
²ðèíîþ Êèÿê (Ñâàëÿâà-Óæãî-
ðîä), Þë³ÿ Òêà÷ (Ìóêà÷åâî) ³
Alia.

Ñóêí³ îö³íþâàëî æóð³: Ë³ë³ò
Ñàðê³ñÿí, ³ëþñòðàòîð, ôåøí-õó-
äîæíèöÿ, áëîãåð (Êè¿â), ªâãå-
í³ÿ Ñºäîóõîâà, âèêëàäà÷ õó-
äîæí³õ äèñöèïë³í Ìóêà÷³âñüêî-
ãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó,
Îêñàíà ×àáàí, êåð³âíèê ñòóä³¿
êðàñè “Ego Style”, Òåòÿíà Êàë³-
òà, äèçàéíåð áðåíäó TataKalita
(Ëüâ³â), Ãàííà Ñòàõàíîâà, ïðî-
â³äíèé ìîäåëüºð-äèçàéíåð
áðåíäó SOLH (Õàðê³â).

Îòæå, òðåòº ì³ñöå ì³æ ñîáîþ
ðîçä³ëèëè Íàòàë³ÿ Êàðòóíåíêî
òà Îêñàíà Ñåêåðåø. Äðóãó ñõî-
äèíêó ïîñ³ëà Þë³ÿ Òêà÷. Äî
ðå÷³, Þë³ÿ ìèíóëîãî ðàçó îäåð-
æàëà ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèì-
ïàò³é. Ïåðøå ì³ñöå — ó Íàòàë³¿
Òîáè, ìèíóëîãî ðàçó âîíà òà-
êîæ ïåðåìîãëà. ßê êàæå Íàòà-
ë³ÿ, ï³ñëÿ ïåðøî¿ ïåðåìîãè òðå-
áà ùå á³ëüøå ñòàðàòèñÿ, àáè
íàâ³òü  ïåðåâåðøèòè ïîïå-

ðåäí³é ðåçóëüòàò.
Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó îòðèìà-

ëè äèïëîìè é ïîäàðóíêè â³ä
ïàðòíåð³â òà ñïîíñîð³â çàõîäó.

Ó÷àñíèêè ³ ãîñò³ UFB â ³íòåð-
â’þ òåëåáà÷åííþ òà ²íòåðíåò-
âèäàííÿì çàçíà÷àëè, ùî ³äåÿ
Êîíêóðñó º äóæå ö³êàâîþ, à ÷î-
ãîñü ïîä³áíîãî âîíè íå çóñòð³-
÷àëè. Çàñíîâíèöÿ ³ îðãàí³çàòîð-
êà çàõîäó, Îëüãà Ì³êóëà âæå
ì³ðêóº íàä òåìîþ òðåòüîãî
Êîíêóðñó îäí³º¿ ñóêí³.

“Äóæå ö³êàâà òåìà Ìåêñèêè
ç ¿¿ êîëîðèòîì, êàðíàâàëàìè é
ö³êàâèìè îñîáèñòîñòÿìè, ÿê
îñü õóäîæíèöÿ Ôð³äà Êàëî”,
— êàæå Îëüãà Ì³êóëà.

Â îáèäâà äí³ òàêîæ ïðîõîäèâ
êîíêóðñ Street Style Look  ñåðåä
ãîñòåé.  Äèçàéíåðè, ôîòîãðàôè,
â³äåîãðàôè, áëîãåðè é ïðåä-
ñòàâíèêè beauty-³íäóñòð³¿ ðîç-
äàâàëè ñïåö³àëüí³ æåòîíè ãîñ-
òÿì, ÷è¿ îáðàçè ¿ì íàéá³ëüøå
ñïîäîáàëèñÿ. Ïåðøîãî äíÿ
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ô³øîê îòðè-
ìàëè Ñ³ëüâ³ÿ Ðîññîõà ³ Äàíà
Ñòðåëüöîâà, íàñòóïíîãî äíÿ —
Ãàëèíà Äåíèñåíêî ³ Ñâ³òëàíà
Òèìîùóê. Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó
îäåðæàëè ïðèçè â³ä ïàðòíåð³â
çàõîäó.

Ï’ÿòèé Ukra¿nian Fashion
Bazaar çàâåðøèâñÿ, óæå ìîæíà
ãîòóâàòèñÿ äî øîñòîãî.

“Äóæå ò³øèòü, ùî íàø
çàõ³ä íàáèðàº îáåðò³â, ñòàº
â³äîìèì íå ëèøå ó ì³ñò³, à é ó
ðåã³îí³. Ïðèºìíî, ùî çàâ³òàëè
ö³êàâ³ äèçàéíåðè, áëîãåðè, —
êàæå Îëüãà Ì³êóëà. —

Ðàä³ºìî, àäæå ùîðàçó º
á³ëüøå çàõîïëåíèõ â³äãóê³â ïðî
íàøó ïîä³þ íå ëèøå â³ä ãîñòåé
ïîêàçó, à é â³ä ó÷àñíèê³â... Â³ðþ,
ùî íàì âäàñòüñÿ çäèâóâàòè
íàøèõ øàíóâàëüíèê³â ³ íàñòóï-
íîãî ðàçó”.

Ïðåñ-ñëóæáà
Ukra¿nian Fashion Bazaar



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
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Âñ³ íàðîäè ïîòàéêè ñèìïàòèçóþòü ñâî¿é íå÷èñò³é ñèë³. (NN).Âñ³ íàðîäè ïîòàéêè ñèìïàòèçóþòü ñâî¿é íå÷èñò³é ñèë³. (NN).Âñ³ íàðîäè ïîòàéêè ñèìïàòèçóþòü ñâî¿é íå÷èñò³é ñèë³. (NN).Âñ³ íàðîäè ïîòàéêè ñèìïàòèçóþòü ñâî¿é íå÷èñò³é ñèë³. (NN).Âñ³ íàðîäè ïîòàéêè ñèìïàòèçóþòü ñâî¿é íå÷èñò³é ñèë³. (NN).

ÏÎÄ²ËßªÌÎ Ã²ÐÊÅ ÃÎÐÅ
Íàø³ ñ³ì¿, êîëèøí³ ñï³âðîá³òíèêè  çàâîäó

êåðàìïëèòêè ãëèáîêî ñóìóþòü  ³ âèñëîâ-
ëþþòü  ùèðîñåðäí³ ñï³â÷óòòÿ ñèíàì Îëåãó
òà Ñåðã³þ òà äîíüö³ Ìàð’ÿí³, ³õí³ì ñ³ì’ÿì ³
ð³äíèì ó çâ'ÿçêó ç íåïîïðàâèìîþ âòðàòîþ-
ñìåðòþ  ìàìè, áàáêè òà âñ³ì ð³äíî¿

Ìàãäàëèíè Ïåòð³âíè ÏÎÏÎÂÈ×.
Ïîä³ëÿºìî âàøå ãîðå, ñìóòîê  ³ á³ëü. Íå-

õàé äóøà ïðåêðàñíî¿ ëþäèíè, ÷óäîâî¿ ìà-
òåð³, ñóìë³ííî¿ ïðàö³âíèö³ óïîêî¿òüñÿ  â
Öàðñòâ³  íåáåñí³ì. À çåìëÿ áóäå ¿é ïóõîì.

Ñ³ì’¿ Ãóçèíö³â, ×èðèáàí³â, Äóäê³íà, Ñòåöü-
êî, Êîì’ÿò³, Êðîóïè, Ëåøêè, êîëèøí³é ïðà-
ö³âíèêè  çàâîäó êåðàìïëèòêè, êîëèøí³ ñóñ-
³äè, äðóç³ òà çíàéîì³.

²íôîðìóº Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð çàéíÿòîñò³

Ñòàíîì íà 16.04.2018ðîêó íà ï³äïðèºìñòâàõ
ì. Ìóêà÷åâà º òàê³ â³ëüí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ:

- ïðàêòè÷íèé ïñèõîëîã;
- ³íæåíåð ³ç çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåð³â;
- ³íæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³;
- ñïåö³àë³ñò äåðæàâíî¿ ñëóæáè;
- áóõãàëòåð;
- êàñèð â áàíêó;
- ëàáîðàíò(ìåäèöèíà);
- ñåñòðà ìåäè÷íà;
- ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà;
- ìåíåäæåð(óïðàâèòåëü ³ç çáóòó);
- êîíòðîëåð ÿêîñò³;
- òåõíîëîã;
- äîðîæí³é ðîá³òíèê;
- âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
- ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò;
- ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â;
- ñîðòóâàëüíèê âèðîá³â, ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â;
- ñêëàäàëüíèê;
- ñòîëÿð;
- åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é åëåê-
òðîïåðåäà÷;
- îïåðàòîð çàïðàâíèõ ñòàíö³é;
- êóõàð;
- îïåðàòîð  âåðñòàò³â ç ïðîãðàìíèì êåðóâàííÿì;
- îïåðàòîð êîòåëüí³;
- óêëàäàëüíèê -ïàêóâàëüíèê;
- ëèñòîíîøà;
- ñëþñàð-ðåìîíòíèê;
- âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ ìàòåð³àë³â;
- ñëþñàð-ñêëàäàëüíèê ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðà-
òóðè òà ïðèëàä³â;
- øâà÷êà;
- îô³ö³àíò;
- îõîðîííèê;
- ñòîðîæ;
- ïðèáèðàëüíèê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü;
- âàíòàæíèê;
ßêùî âè äîñ³ íå çíàéøëè ðîáîòó, òî íà âàñ ÷å-

êàþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà.

Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ
äî Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ çà

àäðåñîþ ì. Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó,73

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 23 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  16 .10  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, 0.00
Êë³ïè ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åí-
íÿ -  2018  ã. .  9 .40  Ä /ô
"Ñï ³ëüíîòè  òâàðèí" .  10 .35 ,
13.35, 16.40 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ) .  11.00
Ä/ô "Ãîðä ³ñòü  ñâ ³òó" .  12 .00
Ñìà÷í³  ³ñòîð³ ¿ .  13.00,  15.00
Íîâèíè  ( ³ ç  ñóðäîïåðåêëà-
äîì) .  13 .10 ,  14 .30  Ðàä ³î -
Äåíü. 13.55 Ïåðøà øïàëüòà.
15.20 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.30 Ì/ñ "Ãîí" .  17.00 Ðîç-
ñåêðå÷åíà  ³ ñ òîð ³ÿ .  18 .00 ,
0 .15  ²íôîðìàö ³éíà  ãîäèíà .
19 .00  #@) [ ]?$0  ç  Ìàéêëîì
Ùóðîì.  19 .40  Äî  ñïðàâè .
20 .15 ,  1 .15  Â ³éíà  ³  ìèð .
21 .30 ,  3 .25  Íîâèíè.  Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ  " ²ñïàíñüêà ëåãåí-
äà". 23.10 Ä/ô "Çåìí³ êàòàê-
ë ³ çìè" .  1 .55  ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
2.05 Ñìàêè Êóëüòóð. 4.00 Ä/
ô "Ìèñòåöüêèé  ïóëüñ  Àìå-
ðèêè" .  5 .00 Ä/ô "Îðåãîíñü-
êèé 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, 5.35
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  12.40,  13.55,  15.20
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ìåëîä-
ðàìà "Êîõàííÿ ìåð`ºì".
20.15, 21.15 Äðàìà "Êîõàíà
â÷èòåëüêà" .  22.15 "Ãðîø³
2018". 23.35, 0.25 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 8" .  4.40 "Óêðà¿íñüê ³  ñåí-
ñàö ³ ¿ "

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô. 6.10,  22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.00 Õ/ô
"Òàíãî êîõàííÿ". 12.00 "Íîâè-
íè". 12.25 Õ/ô "Ïîïåëþøêà
"80".  16.10 "×åêàé ìåíå".
18.00, 19.00, 3.50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
4.35 "Ïîäðîáèö³". 20.40 Ò/ñ
"Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
0.25 Õ/ô "ßê æå áóòè ñåðöþ"
(16+). 2.25 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã". 5.15 "Top Shop"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05,  4 .50 Ò/ñ  "Â ³ää³ë 44"
(16+). 5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15 Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àí-
òèçîìá³. 11.05, 13.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. Äàéäæåñò. 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  14.20,
16.20 Õ/ô "²íòåðåñè äåðæàâè"
(16+). 16.45 Õ/ô "Òåðì³íàòîð-
3: Ïîâñòàííÿ ìàøèí" (16+).
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Á³ëüøå í ³æ ïðàâäà.
21.20 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+). 22.30
Ñâîáîäà ñëîâà.  0 .40 Õ/ô
"Ë³÷åí³ ñåêóíäè" (16+). 2.10
Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ. 2.25
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé
Îðëåàí" (16+). 4.15 Ñêàðá
íàö³¿. 4.25 Åâðèêà!. 4.30 Ôàê-
òè.

ÑÒÁ
6.20, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
7.50 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 8.50
Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè (12+).
11.15 Õ/ô Çíàê äîë³. 13.30
Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18 (16+).
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà.
Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55, 22.40
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+). 23.35 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, 2.10 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 "Äîãëÿäàëü-
íèöÿ" 1, 2 ñ.. 23.30 Õ/ô "Íàïàä
íà 13é ä³ëÿíêó" (16+). 1.40 Òå-
ëåìàãàçèí. 3.00 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ñòî-
ïòàí³ òóôåëüêè". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00 Êàçêè

Ó Ê³íî. 14.00 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00,
20.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
18.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 19.00,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.00, 1.00 100 âûï. 1.
0.00 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, 2.25 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 5.59, 7.19 Kids Time. 6.00
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.20 Ò/ñ "Á³áë³îòå-
êàð³" (16+). 11.40 Õ/ô "Åéñ
Âåíòóðà: Äåòåêòèâ ç ðîçøóêó
äîìàøí³õ òâàðèí" (16+). 13.10
Õ/ô "Åéñ Âåíòóðà: Ïîêëèê ïðè-
ðîäè" (16+). 15.00 Õ/ô "Ñèí
Ìàñêè". 17.00 Õ/ô "Ï³êñåë³"
(12+). 19.00 Ðåâ³çîð. Êðàì-
íèö³. 21.00 Òàºìíèé àãåíò.
22.10 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 0.00 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð ìè-
ìîâîë³" (16+). 2.00 Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ. 2.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 24 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.10 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, 0.00
Êë³ïè ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åí-
íÿ-  2018 ã. .  9 .40 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 10.35,
13.35, 16.40 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/
ô "Ãîðä³ñòü ñâ ³ò ó" .  12.00
Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10,  14.30 Ðàä³îÄåíü.
13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
15.20 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 "Â³éíà íà íóëüî-
âîìó ê³ëîìåòð³". 20.25 Íàø³
ãðîø³. 21.30, 3.25 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "²ñïàíñüêà
ëåãåíäà". 23.10 Ä/ô "Çåìí³
êàòàêë³çìè". 1.10 Ðîçñåêðå÷å-
íà ³ñòîð³ÿ. 2.05 Ñìàêè Êóëü-
òóð. 4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè".  5.00 Ä/ô
"Îðåãîíñüêèé 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, 5.35
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 12.40, 13.55, 15.20
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Êîõàííÿ ìåð`ºì". 20.15,
21.15 Äðàìà "Êîõàíà â÷èòåëü-
êà". 22.15 "Ïîâåðí³òü ìåí³ êðà-
ñó - 3". 23.40, 0.25, 2.00 Êîìå-
ä³ÿ "Ðóá³ ñïàðêñ"

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô. 6.10,  22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì".  10.20,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 12.00 "Íî-
âèíè". 13.00 Õ/ô "Äàéòå êíè-
ãó ñêàðã". 14.50, 15.45, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00, 3.45
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 4.30 "Ïîäðîáèö³".
0.25 Õ/ô "ßê æå áóòè ñåðöþ.
Ïðîäîâæåííÿ" (16+).  2.20
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 5.10

äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
11.00 Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
12.00 Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.55 Íàø³ ãðîø³. 14.30 52
â³êåíäè. 15.20 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 15.30 Ì/ñ "Ãîí". 17.00
Â³éíà ³ ìèð. 17.45 ÒÀÊÀØÎ-
ÒÀÌ. 18.00, 0.15 ²íôîðìàö³é-
íà ãîäèíà. 19.00 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³ õðîí³êè". 19.25 Ä/ô
"Âåëèêå ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà
Ãàðäíåðà". 20.25 Ñêëàäíà ðîç-
ìîâà. 21.30,  3.25 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "²ñïàíñüêà
ëåãåíäà". 23.15 Ä/ô "Çåìí³
êàòàêë³çìè". 1.10, 4.10 Ðîç-
ñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 2.05 Ñìà-
êè Êóëüòóð. 3.40 Ä/ô "ßê öå
áóëî? Â³äëóííÿ ×îðíîáèëÿ.
Ï³âäåííèé ñõ³ä".  5.00 Ä/ô
"Îðåãîíñüêèé 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, 5.35
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï".  12.40, 13.55, 15.20
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ìåëîä-
ðàìà "Êîõàííÿ ìåð`ºì". 20.15,
21.15 Äðàìà "Êîõàíà â÷èòåëü-
êà". 22.15 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï
4".  0.05,  0.25 Äðàìà
"Ë³íêîëüí".  4.55 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè"

IÍÒÅÐ
5.40 Ìóëüòô³ëüì. 6.10, 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".
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàðà-
äè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 13.00
Õ/ô "²äó÷è - ³äè". 14.50, 15.45,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
3.45 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî".  20.00,  4.30 "Ïîäðî-
áèö³". 0.25 Õ/ô "Çàãóáëåíå
ì³ñòî". 2.25 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 5.10 "Top Shop"

ICTV
5.40,  10.05 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.00, 17.40, 21.20 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+). 16.40,
22.25 Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³"
(12+).  18.45,  21.00 Ôàêòè.
Âå÷³ð .  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  23.25 Õ/ô "Ïðèíö"
(16+). 1.10 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+).
2.30 Ä/ô "×îðíîáèëü òà Ôó-
êóñ³ìà: Óðîêè". 4.10 Ñêàðá
íàö³¿. 4.20 Åâðèêà!. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.00, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
7.25 ÌàñòåðØåô - 7 (12+).
11.40 Õàòà íà òàòà (12+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 22.40 ÌàñòåðØåô. Êóë-
³íàðíèé âèïóñêíèé (12+). 0.15
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 "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Äîã-
ëÿäàëüíèöÿ" 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. 9.45 Õ/ô "Çîðÿí³
òàëÿðè". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 15.00
Â³òàëüêà. 16.00, 23.00 Êðà¿íà
Ó. 17.00, 20.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 18.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
19.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 22.00 100 âûï. 1.
0.00 Ùîäåííèêè Òåìíîãî. 1.00
Õ/ô "×îðíà ðàäà". 3.30 Õ/ô
"Òðèìàéñÿ, êîçà÷å!". 4.30 Ì/ô
"Åíå¿äà". 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

"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. 10.05 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.00, 17.35, 21.20 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+). 16.40, 22.25 Ò/ñ "Êîïè íà
ðîáîò³" (12+). 18.45, 21.00 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.30 Õ/ô "²íòåðåñè
äåðæàâè" (16+). 1.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëå-
àí" (16+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.10, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
7.45 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 8.45
Âñå áóäå ñìà÷íî! (12+). 9.50
ÌàñòåðØåô - 7 (12+). 13.20
Õàòà íà òàòà (12+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
19.55 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 22.45 Äàâàé ïî-
ãîâîðèìî 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 "Äîãëÿ-
äàëüíèöÿ" 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. 9.45 Õ/ô "Ïî-
ïåëþøêà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà.  13.00 Êàçêè Ó
Ê³íî.  14.00 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00,
20.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
18.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 19.00,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.00, 1.00 100 âûï. 1.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 Áàð-
Äàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

 «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. 4.00 Àá-
çàö. 5.59, 7.49 Kids Time. 6.00
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.50 Ò/ñ "Øëÿõ ÷à-
ð³âíèêà". 9.30 Ò/ñ "Äðóç³".
12.00 Ò/ñ "Ä³àãíîç: Ìàéæå íå
çàêîõàí³" (12+). 16.50, 19.00
Çàðîá³ò÷àíè. 21.00 Àôåðèñòè
â ìåðåæàõ (16+). 22.10 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 25 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.10 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 Êë³ïè ó÷àñ-
íèê³â ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã..
9.40 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
10.35, 13.35, 16.40 Òåëåïðî-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

êðàñó". 11.25, 12.25, 13.25,
14.25, 15.30, 16.40 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 8". 17.45 Êîìåä³ÿ "8
ïåðøèõ ïîáà÷åíü". 19.30, 5.00
"ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ
êðà¿íè 8". 0.15 Ôàíòàñòèêà
"Õðîí³êà". 1.55 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.40 "Âåëèêèé áîêñ.
Àéçåê Äîãáî - Äæåññ³ Ìàãäà-
ëåíî". 8.00 "Óäà÷íèé ïðîåêò".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñå-
çîí". 11.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà".
12.10 Õ/ô "Íåóâàæíèé" (16+).
13.50 Õ/ô "Áëèçíåöü" (16+).
16.00 Õ/ô "²âàí Âàñèëüîâè÷
çì³íþº ïðîôåñ³þ" (16+). 18.00
"Êðóò³øå âñ³õ. Íîâèé ñåçîí".
20.00, 2.35 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³" 12 ñ..
22.35 Õ/ô "Òàòóñ³ áåç øê³äëè-
âèõ çâè÷îê" (16+). 0.35 Õ/ô
"Êîõàííÿ - öå äëÿ äâîõ" (16+)

 ICTV
5.05 Ôàêòè. 5.30 ²íñàéäåð. 7.15
Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà" (16+).
9.05 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Õ/ô "Àíà-
êîíäà" (16+). 14.20 Õ/ô "Òåðì-
³íàòîð-4: Íåõàé ïðèéäå ñïàñè-
òåëü" (16+). 16.20 Õ/ô "Òåðì³-
íàòîð-5: ¥åíåçà" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30
Õ/ô "Ïðèìàðíèé ïàòðóëü"
(16+). 22.15 Õ/ô "Ïðèçíà÷åííÿ"
(16+). 0.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 1.35
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.50 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ". 7.50 ßê âèéòè çàì³æ
(12+). 9.00 Âñå áóäå ñìà÷íî!.
10.15 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³.
11.20 Õàòà íà òàòà (12+). 15.10
Õ/ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³" .
17.00,  23.35 ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 5 (16+). 19.00 Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 18 (16+).
21.20 Îäèí çà âñ³õ (16+). 22.35
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+). 23.50 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà 5 (18+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 5.00
Çîðÿíèé øëÿõ. 8.50 Ò/ñ "²íøå ÿ"
(12+). 12.50 Ò/ñ "Â³ä÷àéäóøíèé
äîìîãîñïîäàð". 17.00 Ò/ñ
"Çàìêíóòå êîëî" 1, 2 ñ.. 19.00,
2.40 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ãîëîâíà òåìà.
21.00 Ò/ñ "Çàìêíóòå êîëî".
23.00 Ò/ñ "íàéùàñëèâ³øà" 1, 3
ñ. 1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.00 Ò/ñ
"íàéùàñëèâ³øà". 3.30 ²ñòîð³ÿ
îäíîãî çëî÷èíó-2 (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.30 Ì/ô "Éî-
ñèï: Âîëîäàð ñí³â". 11.50 Õ/ô
"Ïîïåëþøêà". 13.00, 22.00,
1.00 100 âûï. 1. 18.00 Õ/ô
"Áëîíäèíêà â çàêîí³". 20.00 Õ/
ô "Áëîíäèíêà â çàêîí³ 2. ×åð-
âîíå, á³ëå ³ áëîíäèíêà". 23.00
Êðà¿íà Ó. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.00 ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

 «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 Çîíà íî÷³. 5.00 Ñòåíäàï-
Øîó. 5.49, 7.09 Kids Time. 5.50
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.10 Ì/ô "Ìàäà-
ãàñêàð 2". 8.50 Õ/ô "Ñòàðòðåê"
(16+). 11.10 Õ/ô "Ñòàðòðåê:
Â³äïëàòà" (16+). 14.00 Õ/ô
"×åðåïàøêè í³íäçÿ" (16+).
16.00 Õ/ô "Àâòîìîíñòðè".
18.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè".
21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè:
Ïîìñòà çàíåïàëèõ" (16+). 0.00
Õ/ô "×óæ³ íà ðàéîí³" (18+).
1.50 Õ/ô "Ìîíñòðè" (16+)

"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55, 12.20
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 13.00,
14.10, 15.30 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ìåð`ºì". 20.15, 23.00 "Ë³ãà
ñì³õó". 22.22 "Ãóäíàéòøîó Âà-
ëåð³ÿ Æèäêîâà". 1.25 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà". 4.10 "Âå÷³ðí³é
êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.40 Ìóëüòô³ëüì. 6.10, 22.00

"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 êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 13.00 Õ/
ô "Ì³ëüéîí ó øëþáíîìó êî-
øèêó". 14.50, 15.45, 16.45,
1.50 "Ðå÷äîê". 18.00, 3.15 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
23.50 Õ/ô "Ðàéñüêèé ïðîåêò"

(16+). 4.00 Ä/ï "Ïðîêëÿòòÿ
Ñê³ôñüêèõ êóðãàí³â". 4.45 "Top
Shop". 5.15 "Óäà÷íèé ïðîåêò"

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.00
²íñàéäåð. 10.55, 16.45 Ò/ñ
"Ïåñ-3" (16+). 11.55, 13.20 Ò/
ñ "Ó ïîë³ çîðó" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.05,
16.20 "Íà òðüîõ" (16+). 18.45,
21.00 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³.  21.20 Äèçåëü-øîó
(12+). 23.50 Õ/ô "Àíàêîíäà"
(16+).  1.25 Ôàêòè. 1.45 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îð-
ëåàí" (16+). 3.10 Òðóáà ì³ñòå-
ðà Ñîñèñêè.

ÑÒÁ
6.50 Ìîÿ ïðàâäà. Íàä³ÿ Ìàòâºº-
âà. Îäíà ó ïîë³ - âî¿í!. 7.45 Ìîÿ
ïðàâäà. Äæàìàëà. 8.45 Õ/ô "Òàòî
íàïðîêàò" (16+). 10.45 Ò/ñ "Êîëè
éîãî çîâñ³ì íå ÷åêàºø". 17.30,
22.00 Âiêíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 23.05 Õîëîñòÿê - 8 (12+).
22.40 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018
ã.. 0.15 ßê âèéòè 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, 15.30 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³-5 (12+). 15.50 Õ/ô
"Äîêòîð ùàñòÿ" (12+). 18.00 Ò/
ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Â³ä÷àéäóøíèé
äîìîãîñïîäàð" 1, 2 ñ.. 23.20
Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ "Â³ä÷àéäóø-
íèé äîìîãîñïîäàð". 2.00 Òå-
ëåìàãàçèí. 2.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 5.40 Çî-
ðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Ì/ô "Òóð-
áî". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 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 Âî-
ëîäüêà. 18.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
20.00 Õ/ô "Áëîíäèíêà â çà-
êîí³". 22.00, 0.45 100 âûï. 1.
23.00 Õ/ô "Áëîíäèíêà â çàêîí³
2. ×åðâîíå, á³ëå ³ áëîíäèíêà".
1.45 Òåîð³ÿ çðàäè. 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-

"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îð-
ëåàí" (16+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿.
4.15 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.55, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.25 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 9.15
ÌàñòåðØåô - 7 (12+). 13.15 Õ/
ô "Çíàõàð". 17.30, 22.00 Â³êíà-
Íîâèíè. 18.00 Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè (16+). 20.00,
22.40 ß ñîðîìëþñü 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, 2.00 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 ðóá-
³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà".  21.00 Ò/ñ
"Äîãëÿäàëüíèöÿ" 7, 8 ñ.. 23.20
Êîíòðîëåð. 0.00 Ä/ô "Áëàêèò-
íà ïèë".  1.30 Òåëåìàãàçèí.
2.50 Çîðÿíèé øëÿõ. 3.10 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Á³ëà
çì³ÿ".  11.30 Ò/ñ "Óñ³  æ³íêè -
â³äüìè".  14.30 Õ/ô "Ôàíòàñ-
òè÷íà ÷åòâ³ðêà".  16.30 Õ/ô
"Ôàíòàñòè÷íà ÷åòâ³ðêà 2.
Âòîðãíåííÿ Ñð³áíîãî Ñåðôå-
ðà" (16+). 18.15 Ì/ô "Òóðáî".
20.00 Õ/ô "Åðàãîí".  22.00,
0.45 100 âûï. 1. 23.00 Õ/ô "Çà-
ãóáëåíå ì³ñòî". 2.45 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 3.35 Â³òàëüêà. 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, 2.05 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.30 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 6.40 Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð³â-
íèêà". 8.30 Ò/ñ "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè" (16+). 13.45 Õ/ô "Ðàé-
îí 9" (16+). 16.00 Õ/ô "Ñòàðò-
ðåê" (16+). 18.20 Õ/ô "Ñòàðò-
ðåê: Â³äïëàòà" (16+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
(16+). 2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé
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6.00, 16.05 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 ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.30, 0.00 Êë³ïè ó÷àñíèê³â
ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã.. 9.40 Ä/
ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 10.10,
19.25 Ä/ô "Âåëèêå ôîòîïîëþ-
âàííÿ Äàãà Ãàðäíåðà". 10.35,
13.35, 16.30 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00,
22.40 Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
12.00 Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿ .  13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.10, 14.30 Ðàä³î-
Äåíü. 13.55 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â
äåòàëÿõ. 15.10 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.50
Ôîëüê-music. 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 18.50
VoxCheck. 19.00 Êóëüòóðíà
àô³øà çäîðîâî¿ ëþäèíè. 20.25
Ïåðøà øïàëüòà. 21.30, 3.25
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà Àðñåíà Ì³ðçîÿ-
íà. 23.10 Ä/ô "Çåìí³ êàòàêë³ç-
ìè". 1.10 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
1.35 Ä/ô "Óêðà¿íñüêà ðàïñî-
ä³ÿ". 2.05 Ñìàêè Êóëüòóð. 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-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30

¥åíåçà" (16+).  0.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 1.50 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.20 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³. 6.20,
19.00 Õàòà íà òàòà (12+). 9.00
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 10.30 Ìàñ-
òåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñê-
íèé (12+). 14.05 Õîëîñòÿê - 8
(12+). 17.10 Õ/ô "Äæåíòëüìå-
íè óäà÷³". 21.55 Âå÷³ð ç Íàòà-
ëåþ Ãàð³ïîâîþ. Äìèòðî Øóðîâ
(12+). 23.10 Ñâ³òàìè çà ñêàð-
áàìè (12+). 2.10 Äàâàé ïîãî-
âîðèìî ïðî ñåêñ (16+)

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

ãîäí³. 7.15, 5.50 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Ò/ñ "Äîãëÿäàëüíè-
öÿ" 1, 7 ñ.. 15.20 Ò/ñ "Äîãëÿ-
äàëüíèöÿ" 8 ñ.. 17.15 Ò/ñ "×îð-
íà êâ³òêà" 1, 2 ñ. (12+). 19.40
Ò/ñ "×îðíà êâ³òêà" (12+).
22.00 Ò/ñ "Á³ëèé íàëèâ"
(16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.40
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 4.15 Õ/ô
"Ä³äóñü ëåãêî¿ ïîâåä³íêè"
(18+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.45 Õ/ô
"Ã³áá³". 12.30 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
16.30 Õ/ô "Åðàãîí". 18.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.00, 1.00 100 âûï. 1. 23.00
Êðà¿íà Ó. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.00 ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40
Êîðèñí³ 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, 1.50 Çîíà íî÷³. 5.14, 7.50
Kids Time. 5.15 Ì/ñ "Ëóíòèê ³
éîãî äðóç³". 7.00 Ì/ñ "Äðàêî-
íè. Ïåðåãîíè áåçñòðàøíèõ".
8.00 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 9.50
Òàºìíèé àãåíò. 11.10 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 13.00 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³" (16+). 17.20 Ì/
ô "Ìàäàãàñêàð 2". 19.00 Õ/ô
"×åðåïàøêè í³íäçÿ" (16+).
21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè".
0.00 Õ/ô "Ìîíñòðè" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 29 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, 0.15, 3.00 Íîâèíè. 9.30
Õ/ô "Êëàðà ³  Ôðàíöèñê" .
11.25, 13.50, 15.50 Òåëåïðî-
äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
11.40 Ä/ô "Äâîêîë³ñí³ õðîí³-
êè". 12.10 Ïåðøèé íà ñåë³.
12.40 Ïðåì`ºðà.  Åíå¿äà.
13.10 Êðà¿íà íà ñìàê. 14.20
Ôîëüê-music. 15.20, 3.35 Ä/ô
"Ñïàäîê íà ê³í÷èêàõ ïàëüö³â".
16.15 Ä/ô "Ùîäåííèêè êî-
ìàõ". 16.30 Ä/ô "Íåïîâòîðíà
ïðèðîäà". 17.05 Ò/ñ "²ñïàíñü-
êà ëåãåíäà". 20.00 Ä/ô "ßê
ïðàöþþòü ì³ñòà" .  21.35
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
22.15 Ïðåì`ºðà. Áóêîãîë³êè.
22.45 Ä/ñ "Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³
ñìàêîëèêè". 23.30 Ä/ô "Øó-
êà÷³ ÷óäåñ". 0.00 Êë³ïè ó÷àñ-
íèê³â ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã..
0 .40 Íåçâè÷àéí³  êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë. 1.10
Ä/ô "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàí.
Øîó". 2.05 Ñìàêè Êóëüòóð.
4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè" .  5 .00 Ä/ô "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê". . .

 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". 9.50 "Ïîâåðí³òü ìåí³

ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.39, 8.09 Kids Time. 5.40
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.10 Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð-
³âíèêà". 10.00 Ò/ñ "Äðóç³". 11.50
Ò/ñ "Ä³àãíîç: Ìàéæå íå çàêî-

õàí³" (12+). 17.00, 19.00 Ñóïåð-
³íòó¿ö³ÿ. 20.50 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ (16+). 22.00 Õòî çâåðõó
(12+). 2.05 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 28 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, 13.50, 15.55
Òåëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.05 Ä/ô "Íåçâ³äàí³
øëÿõè". 12.00 Õ/ô "Êëàðà ³
Ôðàíöèñê" 2 ñ.. 14.10
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Àðñåíà
Ì³ðçîÿíà. 15.05 Ä/ô "Âàãàñ³ -
ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 16.15 Ä/
ô "Ùîäåííèêè êîìàõ". 16.30 Ä/
ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 17.05 Ò/
ñ "²ñïàíñüêà ëåãåíäà". 20.00
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.35 ßê
äèâèòèñÿ ê³íî. 22.00 Õ/ô
"Íåîíîâèé äåìîí" (18+). 0.05
ÒÀÊÀØÎÒÀÌ. 0.40 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë. 1.10 Ä/ô "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ
Àð³ðàí. Øîó". 2.05 Ñìàêè
Êóëüòóð. 3.00 Íîâèíè (ïîâòîð
â³ä 21.00). 3.30 Ä/ô "Æ³íêè â
ëèòîâñüê³é ³ñòîð³¿". 4.00 Ä/ô
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
5.00 Ä/ô "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018". 11.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
14.05, 2.10 "Ë³ãà ñì³õó". 16.30,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018".
20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
23.20 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 0.20
"Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.25 "×åêàé ìåíå".
8.00, 3.45 Õ/ô "Ëþäèíà
í³çâ³äêè". 9.40, 5.30 Ä/ï "Þð³é
ßêîâëåâ. Ñì³øíèé. Ñåðéîçíèé.
Ñïðàâæí³é". 10.25 Õ/ô "²äå-
àëüíèé ÷îëîâ³ê". 12.15 Õ/ô
"Ãóñàðñüêà áàëàäà". 14.15 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ". 16.10, 20.30 Ò/ñ
"Ñõ³äí³ ñîëîäîù³" (12+). 20.00,
2.30 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Õ/ô
"Êîõàííÿ ç ïåðåøêîäàìè"
(16+). 0.40 Õ/ô "ßê âêðàñòè
ä³àìàíò" (16+). 3.00 Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî. 5.00 "Top Shop"

ICTV
5.30, 4.45 Ñêàðá íàö³¿. 5.35,
4.55 Åâðèêà!. 5.45 Ôàêòè. 6.10
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.45 ß
çíÿâ!. 9.30 Äèçåëü-øîó (12+).
10.50, 11.50 Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ "Êîïè íà
ðîáîò³" (12+). 17.00 Õ/ô "Ïðè-
ìàðíèé ïàòðóëü" (16+). 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.05
Õ/ô "Òåðì³íàòîð-4:  Íåõàé
ïðèéäå ñïàñèòåëü" (16+).
22.05 Õ/ô "Òåðì³íàòîð-5:

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. 5.39, 7.59 Kids Time. 5.40
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.00 Ò/ñ "Øëÿõ ÷à-
ð³âíèêà".  9.40 Ò/ñ "Äðóç³" .
11.40 Ò/ñ "Ä³àãíîç: Ìàéæå íå
çàêîõàí³" (12+). 17.00, 19.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè (16+).
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+).  22.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
23.50 Õ/ô "Íåïåðåìîæíèé".
1.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 26 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 5.00 Ä/ô "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 6.30, 9.30, 11.45,
15.10, 16.40, 17.35, 21.50,
23.55 Ô³ëüì-ïîñò-ñèìôîí³ÿ
"Àðêà". 6.40, 22.00 Ä/ô "Áèò-
âà çà ×îðíîáèëü". 8.30, 16.50
Ä/ô "ªâðîïà ³ ×îðíîáèëü".
9.40 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
10.35, 13.35, 15.25 Òåëåïðî-
äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
10.50 Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
12.00 ÇÀÃÀËÜÍÎÍÀÖ²ÎÍÀËÜ-
ÍÀ ÕÂÈËÈÍÀ ÌÎÂ×ÀÍÍß:
ÏÀÌ'ßÒ² ÆÅÐÒÂ ×ÎÐÍÎ-
ÁÈËÜÑÜÊÎ¯ ÒÐÀÃÅÄ²¯. 12.01
Ä/ô "Çîíà â³ä÷óæåííÿ Äîí-
áàñ". 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).  13.10,
14.30 Ðàä³îÄåíü (òåìàòè÷-
íèé). 13.55 Äî ñïðàâè. 15.40
#ÂÓÊÐÀ¯Í².  "Ê³íáóðíñüê à
êîñà. Áîðîòüáà çà àêâàòîð³þ".
16.10 #ÂÓÊÐÀ¯Í². "Ñâàëîâè÷³.
Ñåëî âä³â". 18.00, 0.15 ²íôîð-
ìàö³éíà ãîäèíà. 19.00 Ä/ô
"Ðîñ³éñüêèé äÿòåë" (16+).
20.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòà-
ëÿõ. 21.00, 3.00 Íîâèíè. 21.30,
3.25 Íîâèíè. Ñïîðò.  1.10
Ñâ³òëî. 2.10 Ñìàêè Êóëüòóð.
4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè"

     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, 1.05, 5.35 ÒÑÍ.
9.30, 10.55, 12.20 "Îäðóæåííÿ
íàîñë³ï". 12.55, 14.10, 15.30
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Êîõàííÿ ìåð`ºì". 20.15,
21.15 Äðàìà "Êîõàíà â÷è-
òåëüêà". 22.15 "Ì³íÿþ æ³íêó -
13". 23.15 "Ïðàâî íà âëàäó
2018". 1.10 Äðàìà "²ëþç³îí³ñò".
5.00 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè"

IÍÒÅÐ
5.40 Ìóëüòô³ëüì. 6.10, 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".
10.10,  12.25,  20.40 Ò/ñ "Çà-
ðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
12.45 Õ/ô "Á³ëîðóñüêèé âîê-
çàë". 14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷-
äîê".  18.00, 19.00, 3.45 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî" .
20.00, 4.30 "Ïîäðîáèö³". 0.25
Õ/ô "ßêáè ÿ òåáå êîõàâ. . . "
(16+) .  2 .30 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã".  5.10 "Top Shop"

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.00,
17.40, 21.20 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
12.00 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.25, 16.20 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ
íà âåðâîëüôà" (16+). 18.45,
21.00 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 23.25 Ä/ô "×îðíî-
áèëü òà Ôóêóñ³ìà: Óðîêè". 0.30
Õ/ô "Ïðèíö" (16+). 2.00 Ò/ñ


