
16 (1220)
26 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.

 Вчора, 25 квітня,
відзначив свій 86�й день
народження  Генераліси�
мус Козацтва Віктор
Петрович Гоголь, Геть�
ман ГО "Всеукраїнське
Гвардії Гетьманське Ко�
зацтво". Нащадок ко�
зацького роду гетьмана
України Остапа (Євста�
фія) Гоголя,  кавалер п'я�
ти  Золотих  Зірок "Герой
Козацтва" та багатьох
інших військових, ко�
зацьких і цивільних на�

город, ветеран праці і воєн,  академік трьох міжнарод�
них  академій,  віце�президент Міжнародної академії
Козацтва,  директор Західного науково�дослідного
інституту МАК, голова Федерації Солідарних проф�
спілок  України, доктор права,  член національних
спілок: адвокатів і  журналістів України.

Вельмишановний пане Гетьмане!
Від щирого серця вітаємо Вас з днем народження.

Дай Боже Вам  козацького крицевого здоров'я, сімей�
ного затишку, достатків та ще багато років плідного
життя на благо Козацтва і України.

З повагою до Вас: ГО "Всеукраїнське Гвардії
Гетьманське Козацтво", Міжнародна академія
Козацтва, Міжнародна кадрова академія, ВГО
"Соборне Гетьманське Козацтво", Західний нау*
ково*дослідний інститут МАК, Федерація Солідар*
них профспілок України, і ще 12 регіональних і
всеукраїнських організацій, родина, друзі, побра*
тими.

ÃÅÒÜÌÀÍÓ, ÃÅÍÅÐÀË²ÑÈÌÓÑÓ
ÊÎÇÀÖÒÂÀ

Â²ÊÒÎÐÓ ÃÎÃÎËÞ – 86!

ÂÀÑÈËÜ ÊÎÂÁÀÑÊÎ: «ÂÏÅÂÍÅÍÈÉ,
ÙÎ ÍÀØÅ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ ÁÓÄÅ ÏË²ÄÍÈÌ»

Öèìè äíÿìè ãðóïà ïðåä-
ñòàâíèê³â äîáðå â³äîìî¿
ì³æíàðîäíî¿  êîìïàí³ ¿
GS Fresh ïîáóâàëà  ó Ìóêà-
÷åâ³, çóñòð³ëàñÿ ç êåð³âíèöò-
âîì ³ ó÷íÿìè Ìóêà÷³âñüêîãî
àãðàðíîãî ë³öåþ ³ì. Ì.Äàíêà-
íè÷à. Â õîä³ çóñòð³÷³ äèðåêòîð
ë³öåþ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
Êîâáàñêî  äîêëàäíî îçíàéî-
ìèâ  øàíîâíèõ ãîñòåé ç íà-
â÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ, óìîâà-
ìè  íàâ÷àííÿ ³ ï³äãîòîâêè  ìî-
ëîäèõ ôàõ³âö³â äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êî¿ ãàëóç³ ³ âèñëîâèâ âäÿ÷í³ñòü – çà
³í³ö³àòèâó ³ ãîòîâí³ñòü äî ñï³âðîá³òíèö-
òâà, à òàêîæ òâåðäó âïåâíåí³ñòü, ùî îá-
ãîâîðåíå  ñï³âðîá³òíèöòâî íàâ÷àëüíî-

ãî çàêëàäó ç òàêîþ àâòîðèòåòíîþ ì³æíà-
ðîäíîþ êîìïàí³ºþ  îáîâ’ÿçêîâî ïðè-
íåñå êîðèñòü ³ áàæàí³ ïëîäè.

Ïðîäîâæåííÿ
÷èòàéòå íà 2-é  ñòîð.

Ця неординарна подія, яка
відбулася  кілька днів тому,
прикрасила і без того глибо�
козмістовну   барвисту біогра�
фію одного з передових
підприємств Мукачева – швей�
ної  фабрики «Едельвейс�
ЛеГо».

Подія ця – презентація  до�
кументально�публіцистичної
книги гендиректора фабрики
Петра Михайловича Басараба
«Велич натхненної праці», яка
вийшла  друком у березні  2018
року  в ужгородському видав�
ництві «Патент».

У передмові  книги сказано,
що в основу  автобіографічного нарису  вкладено  спогади і роздуми
автора  на перехресті двох ювілеїв дуже близьких по часу – 70�річно�
го ювілею  автора і 50�річчя рідного  підприємства, яке П.М.Басараб
очолює 25  останніх років.

Названа вище книга – це щира сповідь талановитого господарни�
ка, заслуженого працівника легкої промисловості України,  академі�
ка Української технологічної академії, професора, Почесного  гро�
мадянина  Мукачева передусім перед  собою, Всевишнім і людьми, з
якими він живе і працює про те, що встиг і не встиг зробити потрібно�
го і доброго у своєму житті, які самокритичні  висновки з того  закар�
бував для себе.

Приємно відзначити, що в ході спілкування з Петром Михайлови�
чом учасники презентації відчули напрочуд оптимістично налашто�
ваний настрій невтомного керівника підприємства, його прагнення
до подальшої творчої і плідної роботи.

 Числені колеги, друзі і співробітники автора, що прийшли на пре�
зентацію, щиро поздоровили Петра Михайловича з літературним
первістком  і побажали йому щедрого довголіття,  не лише нових
успіхів і досягнень у виробничій сфері, а й у літературній творчості.

До цих побажань щиро приєднується і газета «Мукачево»

ÑÏÎÐ²ÄÍÅÍ²ÑÒÜ

26 квітня 2018 року, у четвер, о 17.00
год. відбудеться покладання квітів до
пам’ятника героям�чорнобильцям
“Дзвони Чорнобиля” по вул. Ярослава
Мудрого, 42, А.

Після цього, у Свято�Успенському
храмі Української Православної Цер�
кви Київського Патріархату відбудеть�
ся молитва та благословенне слово
за здоров’я ліквідаторів та постраж�
далих від аварії на Чорнобильській
АЕС.

Відокремлений підрозділ громадсь�
кої організації “Всеукраїнська гро�
мадська організація інвалідів “Союз
Чорнобиль України в місті Мукачеві та
виконавчий комітет Мукачівської
міської ради запрошують мукачівців
долучитися до загальноміського захо�
ду.

Відділ інформаційно�аналітичних
комплексів виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

ПАМ’ЯТАЄМО!

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Ö³º¿ ÷óäîâî¿ âåñÿííî¿ ïîðè, à ñàìå

29 êâ³òíÿ, â³äçíà÷àº ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ
Êð³ñò³íà Ìèõàéë³âíà ÁÇÎÂÀ

ç Ìóêà÷åâà.
Äîðîãà íàøà, ð³äíà Ò³íî÷êî. Â³ä

óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî Òåáå ç öèì
÷óäîâèì ñâÿòîì, äíåì Òâîãî íà-
ðîäæåííÿ ³ ùèðî áàæàºìî Òîá³:
Ùîá Òè çàâæäè áóëà ùàñëèâà,
Äîáðî ï³çíàëà ó æèòò³,
² ùîá ñì³ÿëèñÿ äî Òåáå
²ç íåáà çîð³ çîëîò³.
Ùîá ãð³ëî ñîíå÷êî ëàñêàâî.
Ùîá Áîã Òåáå â îï³ö³ ìàâ.
² Àíãåë, Òâ³é îõîðîíèòåëü.
3 ïëå÷à Òâîãî ùîá íå çë³òàâ.
Ìè äÿêóºìî Áîãó, ùî Òè ó íàñ º.
Õàé ñèëó ³ ðàä³ñòü Òîá³ Â³í äàº.

Äóæå ëþáëÿ÷³ òåáå – áàòüêî
òà éîãî ðîäèíà.
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Програма виробничої
практики на базі ком�
панії GS Fresh передба�
чає доброчесну інститу�
ційну співпрацю зак�
ладів вищої освіти та
мобільності для учнів
професійно�технічної
освіти. Цей проект спря�
мований для розбудови
потенціалу закладів,  а не
окремо індивідуальних
осіб. Проект є також
можливістю здобути
компетентність, яка
спрямована на потреби
соціально не захищених
учнів. З урахуванням ни�
нішнього контексту
щодо молодих міг�
рантів, шукачів притулку,
особливу увагу буде
приділено підтримці
професійно�технічних
установ та вищих на�
вчальних закладів в та�
ких галузях, як навчання
дітей в міжкультурних
класах, навчання най�
менших їх другою мо�
вою, толерантність і
різноматнітність в класі.
Роль організації GS
Fresh – підтримка сту�
дентів з етнічним поход�
женням. GS Fresh є ак�
тивним учасником на
ринку праці та у сфері
освіти з відкритою ліцен�
зією GLAA. Вона може
бути партнером у націо�
нальному мобільному
консорціумі, але не
може бути організацією�
відправником. Вона
може розділити та по�
легшити адміністра�
тивні процедури про�
ф е с і й н о � т е х н і ч н и х
організацій, ВНЗ, які
відправляють учнів та
краще поєднати спеціа�
лізацію учня із потреба�

ми підприємств у ви�
падку, коли можливе
стажування, а також за�
безпечити спільну підго�
товку учасників. За умо�
вою Хартії європейської
комісії на рахунок стажу�
вання студентів пред�
ставлені такі вимоги:

1) Угода організацій з
ВНЗ� парнерами та про�
фесійно�технічними ус�
тановами;

2) Забезпечення сту�
дентів інформацією, на�
дання консультації (сер�
тифікат, щоденники);

3) Відбір студентів та
працівників;

4) Забезпечення учас�
ників угодами про при�
значення кваліфіковано�
го наставника та про
супровід (одна група –
один опікун);

5) Відповідні угоди
про забезпечення якос�
ті стажування студентів
на підприємстві (за но�
вою умовою міністер�
ства освіти 2018 року);

6) Визнання періодів
навчання та пов’язаних з
ними кредитів (індивіду�
альні плани);

Нижче повідомляємо
формальні критерії,
яким повинен відповіда�
ти проект стажування
студентів в сфері про�
фесійно�технічної осві�
ти:

1) Соціальний парт�
нер, або інший пред�
ставник трудової діяль�

ності, що визначають
профорієнтацію та
інформативну службу.
Ця організація повинна
знаходитись за вимо�
гою європейської комі�
сії в країні�члені програ�
ми (Англія є однією з
них);

2) Професійно�техні�
чна установа, або ВНЗ
можуть знаходитись в
країні�партнері (це є Ук�
раїна);

Проект є транснаціо�
нальним і включає
мінімум дві організації.
Тривалість проекту від
3�х місяців з урахуван�
ням навчального плану
виробничої практики
України. Мобільність
студентів з етнічним по�
ходженням з 2018 року
має назву VET Mobility
Charter. І вони мають
право офіційно прохо�
дити стажування на те�
риторії якої знаходить�
ся організація GS Fresh.
Згідно з Лісабонським
договором проект
підтримує діяльність,
яка спрямована на роз�
виток європейського
виміру. GS Fresh націле�
ний на рівність та соц�
іальну інклюзію (це вклю�
чення) шляхів полег�
шення доступу студентів
з неблагополучних сі�
мей або студентів, які
потрапляють у менш ви�
гідне становище через
особисті труднощі, або
перешкоди, які обмежу�
ють,  або заважають їм
брати участь у міжна�
родних проектах, а
саме:

1) Економічні пере�
шкоди: люди з низьким
рівнем життя, низьким
рівнем доходів, за�
лежність від системи
соціального забезпе�
чення;

2) Культурні відмін�
ності: іммігранти, або
вихідці з сімей іммі�
грантів, які належать до
національної або етніч�
ної меншини, люди, які
мають труднощі з мов�
ною адаптацією та куль�
турною інтеграцією;

3) Географічні пере�
шкоди: люди з віддале�
них і сільских районів,
люди, що живуть в пери�
ферійних місцях, люди з
менш обслуговуваних
районів;

Якщо проекти залуча�
ють молодих людей у
віці 18 років і старше,
організації повинні от�
римати дозвіл на участь
у батьків або осіб, що
діють від їх імені (для
цього компанія GS Fresh
створила приклад
трьохстороннього дого�
вору). У результаті ви�
щезгаданних факторів,
платформа слугує різ�
ним цілях: прозорість,
оскільки вона надає за�
гальний огляд данного
поекту і є офіційною
фінансовою програмою
(безкоштовною програ�
мою для студентів з по�
силаннями на гранти),
звітність, оскільки, вона
надає доступ кінцевим
користувачам та фахів�
цям до результатів про�
екту, мотивації та натх�
нення, оскільки вона де�
монструє кращі практи�
ки та успішні приклади
серед бенефеціарів
Європи, які обираються
щороку на національно�
му та європейському
рівнях.

 Наша співпраця  почи�
нається з плідного спів�
робітніцтва з Мука�
чевськім аграрним
ліцеєм ім. М.Данкани�
ча. Набір  на стажу�
вання студентів від�
крито   з  6 травня.

 Анастасія БЄЛОВА,
супервайзер з питань
виробничої практики

компанії GS Fresh
в Україні

У по�справжньому літню
спеку на зеленому газоні ста�
діону «Харчовик» у минулу
неділю відбулась неординар�
на подія: футбольний турнір
на честь заслуженого майст�
ра спорту, залізобетонного
захисника та незмінного ка�
пітана київського «Динамо»
на протязі одного десяти�
річчя, багаторазового чемпі�
она та володаря Кубку колиш�
нього Радянського Союзу Ва�
силя Юрійовича Турянчика,
участь у якому взяли ветера�
ни Берегова, Іршави, Волов�
ця й Мукачева. Як зауважив
голова ветеранського комітету ФФЗ
Василь Козик, баталії були безкомп�
ромісними. Зрештою, про це засвід�
чили й матчі за призові місця. Так, у
поєдинку за бронзові нагороди
іршавчани взяли гору над перемож�
цями минулорічних змагань, колек�
тивом з міста Берегово  – 1:0.  Двобій
за «золото» «Карпати» (Мукачево)  в
основний час  (згідно регламенту два
тайми по 15 хвилин)  завершили з
нічийним результатом – 2:2, проте
фортуна посміхнулась господарям

З нагоди 83�річчя Василя Турянчика!

Василь КОВБАСКО: впевнені,
 що наше співробітництво буде плідним

поля і вони зуміли буквально вирвати
перемогу в одноклубников із Волов�
ця за рахунок кращої влучності за
підсумками пенальті – 5:4.
Всі команди�учасниці турніру отри�
мали призи: футбольні м’ячі, пам’�
ятні медалі, а переможець – ще й кра�
сень Кубок. Крім того, було вручено
індивідуальні подарунки кращим
гравцям турніру: Володимиру Банзі
(Берегово), Вахтангові Карібову (Му�
качево), Василю Беці (Воловець),
Дмитру Радю (Іршава).

Фінансова допомога від
народного депутата України
Михайла Ланя та призи від
Василя Ковбаска, директора
ДПТНЗ «Мукачівський про�
фесійний аграрний ліцей
імені Михайла Данканича» і
підприємця Олександра Ре�
меза випали на долю В. Ту�
рянчика, так би мовити,  ви�
нуватця цього спортивного
заходу. У церемонії нагород�
ження взяли участь голова
ФФЗ Іван Дуран, В.Ковбаско,
В. Козик і сам «винуватець»
змагань В. Турянчик, якому
вся футбольна спільнота ад�

ресувала многіє літ, многіє літа.
Насамкінець слід відзначити го�

товність стадіону «Харчовик» (дирек�
тор Ілля Левко) до весняно�літнього
спортивного сезону�2018 та його го�
стинність.

Одним словом, вшанування видат�
ного спортсмена пройшло на біс!

Григорій КУРУЦ,
майстер спорта

На фото В.ТУРЯНЧИК та його
онуки: Марко і Христіан.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ×ÓÄÎÂÈÌ
ÞÂ²ËÅªÌ

ÀÍ²Ê²ÍÓ Ëþäìèëó Ìèõàéë³âíó!
Ó öåé ñâÿòêîâèé  ñâ³òëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ  Âàø þâ³ëåé,
Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî,
Äîáðà ³ ùàñòÿ Âàì áàæàºìî.
Õàé  îìèíàþòü Âàñ òðèâîãè,
Õàé  Áîã äàñòü  ùàñòÿ íà ïóò³.
Õàé  ñâ³òëà  é ðàä³ñíà äîðîãà,
Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³.
Áàæàºìî ñâ³òëî¿  ðàäîñò³ é ñèëè,
Ëàñêàâî¿ äîë³, äîáðà ³ òåïëà,
Ùîá ëàñêó Âàì ñëàëî

íåáåñíå Ñâ³òèëî,
Çäîðîâ’ÿì íàïîâíèëà  ð³äíà çåìëÿ!

Ç ïîâàãîþ ïåäêîëåêòèâ òà
ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ÇÎØ ¹16.

 Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð³íö³
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20.04.2018 року у
малому залі вико
навчого комітету Му
качівської міської
ради відбувся “круг
лий стіл” за участі
керівників управлінь
та відділів виконав
чого комітету Мукач
івської міської ради
та представників на
ціональнокультур
них товариств нашо
го міста.

Заступник міського
голови, керуючий
справами Олександр
Галай у своєму вступ�
ному слові підкреслив
значення плідної
співпраці міської влади
з національно�куль�
турними товариства�
ми для утвердження
злагоди та порозумін�
ня між представника�
ми багатьох націо�
нальностей, які протя�
гом віків проживають у
місті над Латорицею,
для подальшого
зміцнення партнерсь�
ких відносин, а також
для того, щоб спільно

Співпраця заради злагоди та порозуміння...

вирішувати можливі
проблеми та  створю�
вати комфортні умови
для проживання у
рідному місті. Він та�
кож запросив при�
сутніх поділитися свої�
ми здобутками у роботі
та планами на май�
бутнє.

Голови та представ�
ники національно�
культурних товариств
мали можливість почу�
ти змістовні виступи
керівників та відпові�
дальних  працівників
виконавчого комітету
Мукачівської міської
ради, зокрема Ірини

Калій, Любові Манд�
зич, Василя Свириди,
Людмили Бандурчак,
Володимира Цифри,
Адіка Боднара та  от�
римати відповіді на
запитання, які їх хви�
люють.

Дискусія та зацікав�
лена бесіда дала змо�
гу краще зрозуміти ті
позитивні зміни, які
відбуваються у нашо�
му місті в галузі куль�
тури, медицини, на�
данні адміністратив�
них послуг, соціально�
го захисту, освіти,
підтримці громадсь�
ких ініціатив та транс�

кордонного співробіт�
ництва тощо.

Цікавою виявилася
пропозиція  Степана
Сікори щодо засну�

вання Асоціації націо�
нально�культурних то�
вариств міста. На дум�
ку Степана Ілліча це
дасть змогу краще ко�

ординувати співпрацю
між самими національ�
но�культурними това�
риствами, а також між
ними та міською вла�
дою. Присутні погоди�
лися обговорити дане
питання в своїх орган�
ізаціях, після чого виз�
начаться з його прак�
тичною реалізацією.

На зустрічі також
йшла мова про склад�
ну  ситуацію, яка скла�
лася в нашій країні у
зв‘язку з агресивною
політикою Росії,
військовими діями на
Сході, про що також
потрібно пам‘ятати,
щоб не допустити
можливих провокацій�
них дій з розпалюван�
ня міжнаціональної во�
рожнечі тощо.

Ці та інші питання, які
обговорювалися на
зустрічі будуть і надалі
серед пріоритетних як
для влади, так і для на�
ціонально�культурних
товариств нашого
міста.

Виконавчим комітетом Мукачівської
міської ради від 10.04.2018 року прийнято
рішення №104 «Про встановлення вартості
тарифів на послуги з вивезення, складу�
вання та захоронення твердих побутових
відходів»,  відповідно до якого з 10.05.2018
року набирають чинності нові тарифи на
послуги з вивезення твердих побутових
відходів в м. Мукачево для юридичних
осіб.

Вартість послуги вивезення, складуван�
ня та захоронення ТПВ для підприємств,
організацій, фізичних та юридичних осіб
становитиме � 149,07 грн/м.куб. Тарифи
на послуги з вивезення великогабаритних
та ремонтних відходів для підприємств,
організацій, фізичних та юридичних осіб:
великогабаритні відходи – 238,31 грн./

ОПРИЛЮДНЕННЯ!
м.куб., ремонтні відходи – 277,50 грн./
м.куб.

Також повідомляємо, що рішенням вико�
навчого комітету Мукачівської міської ради
від 10.04.2018 року №105 «Про затверджен�
ня вартості тарифів на послуги з централ�
ізованого водопостачання та водовідве�
дення» в м. Мукачево  затверджено нові
тарифи на послуги з централізованого во�
допостачання та водовідведення,  які на�
бирають чинності з 01.05.2018 року. Так
вартість послуги з централізованого по�
стачання та водовідведення холодної води
становитиме 18,75 грн/м3, вартість послу�
ги з централізованого постачання та водо�
відведення холодної води (з використан�
ням внутрішньобудинкових систем) стано�
вить 19,66 грн/м3.

Категорія 
споживачів 

Вартість послуги з 
централізованого постачання та 
водовідведення холодної води, 

грн/м3 

Вартість послуги  
з централізованого постачання  

та водовідведення холодної води 
(з використанням 

внутрішньобудинкових систем), 
грн/м3 

Водопостачання 
Населення 13,18 13,84 
Бюджетні 
установи 13,18 13,84 

Інші організації 13,18 13,84 
Водовідведення 

Населення 5,57 5,82 
Бюджетні 
установи 5,57 5,82 

Інші організації 5,57 5,82 
Разом по водопостачанню і водовідведенню 

Населення 18,75 19,66 
Бюджетні 
установи 18,75 19,66 

Інші організації 18,75 19,66 

Детально ознайомитись з даними рішеннями можна на офіційному сайті Мукачівської
міської ради (http://mukachevo�rada.gov.ua)»

Відділ інформаційноаналітичних комплексів
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
з врахуванням рентабельності 5% та ПДВ 20%по кожній категорії споживачів

Замок «Паланок» продовжує оновлю�
ватися. І все це завдяки коштам, які за�
робляє на себе історичний музей. Так,
лише минулоріч замок зміг отримати
більше 10 млн. гривень прибутку. За ці
кошти і триває проведення ремонтних
робіт.

З метою благоустрою території Се�
реднього двору замку в комунального
пiдприємства «Мукачiвське кар’єро�
управлiння” закуплено 550 кв.м. кам’я�
ної бруківки на суму 188 тис. грн. (342
грн за 1 м.кв.)

Для проведення демонтажних робіт
та встановлення оновленого дворового
покриття було укладено договір з ФОП

Ñåíñàö³¿ íå âèéøëî: «óí³êàëüíèé», «³ñòîðè÷íèé»
êàì³íü, ÿêèì âèìîùåíèé äâ³ð «Ïàëàíêó» âèÿâèâñÿ

ð³÷êîâèì êàìåíåì,  âèêëàäåíèì 20 ðîê³â òîìó
Любовицьким М.Г. на поточний ремонт
дворового покриття на суму 106 тис. грн.
Договір передбачає демонтаж покриття
з річкового каменю, влаштування
підстильного щебеневого шару та укла�
дання бруківки. Річковий камінь з річки
Латориці, який зараз демонтується та
переноситься в рів на передзамче був
вимощенний у Середньому дворі замку в
середині 90�х років (20ст.) – тому він нія�
кої історичної цінності не має. В подаль�
шому буде робитися благоустрій рову на
Передзамче та буде вимощено ним рів
для стоянки автомобілів.

Також з метою систематичного та своє�
часного підтримання фасаду будівель
Замку в належному стані, виникла не�
обхідність проведення поточного ремон�
ту фасаду будівель Середнього двору.
Відповідно, було укладено договір з ФОП
Любовицьким М.Г. про проведення по�
точного ремонту фасаду будівель Серед�
нього двору Замку на суму 76 тис. Даний
договір передбачає проведення ряду
ремонтних робіт, зокрема: встановлен�
ня зовнішніх металевих риштувань,
відбивання штукатурки (при необхід�
ності), перетирання штукатурки, пол�
іпшене штукатурення стін фасадів це�
ментно�вапняним розчином та фарбу�
вання стін.

Оплата за вищевказаними договора�
ми на поточний ремонт дворового по�
криття та поточний ремонт фасаду буд�
івель буде проведена за кошти спец.
фонду музею після повноцінного та які�
сного завершення робіт.

Відділ культури Мукачівського
міськвиконкому
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1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî
ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «Ã²ÄÐÎÐÅÑÓÐÑ-
ËÀÒÎÐÈÖß» êîä ÅÄÐÏÎÓ
37937650, þðèäè÷íà àäðåñà:
Óêðà¿íà, 88000, Çàêàðïàòñü-
êà îáë., ì³ñòî Óæãîðîä, âóë.
ÃÎÉÄÈ, áóäèíîê 8, êîíòàê-
òíèé íîìåð òåëåôîíó –
+380954450933: äèðåêòîð –
Ìàðêîâè÷ Þð³é Ïåòðîâè÷

(ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðè-
äè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðî-
âàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿
îñîáè – ï³äïðèºìöÿ

(ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà),
êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)

2. Ïëàíîâàíà
ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñ-
òèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíà-
òèâè.

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü,¿¿
õàðàêòåðèñòèêà:

Íîâå áóä³âíèöòâî ³ åêñïëó-
àòàö³ÿ ì³í³ ÃÅÑ (ÌÃÅÑ-1) â
ì. Ìóêà÷åâî íà ð. Ëàòîðèöÿ
çàãàëüíîþ âñòàíîâëåíîþ ïî-
òóæí³ñòþ äî 999 êÂò.

Ãåíåðàö³ÿ åëåêòðîåíåðã³¿
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõó-
íîê ì³ñöåâîãî â³äíîâëþâàíî-
ãî äæåðåëà åíåðã³¿ – âîäè, îð-
³ºíòîâíèé òåðì³í åêñïëóà-
òàö³¿ ÌÃÅÑ – 50 ðîê³â.

Ïëàíîâà ä³ÿëüí³ñòü
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çã³äíî
äî ïîëîæåíü «Íàö³îíàëüíî-
ãî ïëàíó ä³é ç â³äíîâëþâàíî¿
åíåðãåòèêè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó», çàòâåðäæåíèé ðîçïî-
ðÿäæåííÿì ÊÌÓ â³ä 1 æîâ-
òíÿ 2014ð. ¹902-ð  òà «Ïðî-
ãðàìè ðîçâèòêó ã³äðîåíåðãå-
òèêè íà ïåð³îä äî 2026 ðîêó»,
ñõâàëåíî ðîçïîðÿäæåííÿì
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 13 ëèïíÿ 2016 ð. ¹ 552-ð,
ùî ñïðèÿòèìå çá³ëüøåííþ
÷àñòêè âèðîáëåíî¿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ ³ç â³äíîâëþâàëüíèõ
äæåðåë åíåðã³¿ ó çàãàëüíîìó
åíåðãåòè÷íîìó áàëàíñ³ Óê-
ðà¿íè.

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1:
Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòà-

24.04.2018 ð.
(äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³
ç  îö³íêè  âïëèâó  íà  äîâê³ëëÿ  (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ
Ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè  âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó
ç  îö³íêè âïëèâó  íà äîâê³ëëÿ íå  çàçíà÷àºòüñÿ
ñóá’ºêòîì  ãîñïîäàðþâàííÿ))
2018424642
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó  âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ ïðîãðàìíèìè
çàñîáàìè âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ,
äëÿ ïàïåðîâî¿ âåðñ³¿ çàçíà÷àºòüñÿ  ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ)

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІДРОРЕСУРС�ЛАТОРИЦЯ» код ЕДРПОУ 37937650 інформує
про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

ö³ÿ ì³í³ ÃÅÑ-1 äåðèâàö³éíî-
ãî òèïó ³ç âèêîðèñòàííÿì
âåðòèêàëüíî¿ ã³äðàâë³÷íî¿
òóðá³íè Êàïëàíà ³ç ïîäâ³éíèì
ðåãóëþâàííÿì ³ ñèíõðîííîãî
ãåíåðàòîðà. Òèï äåðèâàö³¿ –
â³äêðèòèé ´ðóíòîâèé êàíàë.
Óìîâè ðåëüºôó äîçâîëÿþòü
ñòâîðåííÿ ñò³éêîãî ðîáî÷îãî
íàòèñêó ãðåáëåþ âèñîòîþ
4,5 ì.

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2:
Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòà-

ö³ÿ ì³í³ ÃÅÑ-1 ðóñëîâîãî òèïó
³ç âèêîðèñòàííÿì âåðòèêàëü-
íî¿ ã³äðàâë³÷íî¿ òóðá³íè Êàï-
ëàíà ³ç ïîäâ³éíèì ðåãóëþâàí-
íÿì ³ ñèíõðîííîãî ãåíåðàòî-
ðà. Ó çâ’ÿçêó ³ç îñîáëèâèìè
óìîâàì ðåëüºôó ñòâîðåííÿ
ñò³éêîãî ðîáî÷îãî íàòèñêó
ãðåáëåþ âèñîòîþ 8ì º òåõí-
³÷íî îáìåæåíèì.

3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³,òå-
ðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòè-
âè.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: òåðè-
òîð³àëüíà  àëüòåðíàòèâà
1

Áóä³âíèöòâî  ÌÃÅÑ ïëà-
íóºòüñÿ ó Çàêàðïàòñüêî¿ îá-
ëàñò³ íà çåìëÿõ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çåìåëüí³
ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ÌÃÅÑ çíàõîäÿòüñÿ íà çåì-
ëÿõ âîäíîãî ôîíäó Óêðà¿íè.
Êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó,
çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè
òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
– 14.1 äëÿ ðîçì³ùåííÿ, áóä³-
âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä îá’ºêò³â åíåðãîãåíåðóþ-
÷èõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³
îðãàí³çàö³é.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: òåðèòîð³-
àëüíà  àëüòåðíàòèâà 2

Òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòè-
âè íå ïåðåäáà÷åíî, îñê³ëüêè
îáðàí³ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèö-
òâî ÌÃÅÑ ïîïåðåäíüî îáãî-
âîðåí³ ³ç ãðîìàäîþ ì. Ìóêà-

÷åâî íà ãðîìàäñüêèõ îáãîâî-
ðåííÿõ.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèé âïëèâ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³

Ìåòîþ áóä³âíèöòâà çàïëà-
íîâàíî¿ ÌÃÅÑ º âèðîáëåííÿ
åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ íàä³éíîãî
åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ çàõîäó
Óêðà¿íè òà çìåíøåííÿ çà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè â³ä
çîâí³øí³õ äæåðåë åíåðã³¿.

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíèõ
ð³øåíü ç âèðîáíèöòâà åëåêò-
ðîåíåðã³¿ çà ðàõóíîê âîäè
äîçâîëèòü ïîêðàùèòè ñòàí
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà çà ðàõóíîê ñêî-
ðî÷åííÿ âèêèä³â ïàðíèêîâèõ
ãàç³â ó àòìîñôåðó, çàáåçïå-
÷èòè åêîëîã³÷íî ÷èñòîþ
åëåêòðîåíåðã³ºþ, ñòâîðèòè
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ ³íâåñòóâà-
òè â ì³ñöåâó åêîíîì³êó. Ïî-
êðàùèòü ñàí³òàðíèé ñòàí ð³êè
Ëàòîðèöÿ â ìåæàõ ì³ñòà òà
çàáåçïå÷èòü ï³äâèùåííÿ
ìîæëèâîñò³ ¿¿ äî ñàìîî÷è-
ùåííÿ (çíà÷íèé îá’ºì ñì³òòÿ
³ òâåðäîãî ñòîêó çóïèíÿòè-
ìåòüñÿ ïåðåä ï³äï³ðíîþ ñïî-
ðóäîþ), ùî ïîçèòèâíî âïëè-
íå íà åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ íà
ïðèëåãë³é äî ñòâîðó òåðè-
òîð³¿.

Áóä³âíèöòâî ÌÃÅÑ ïåðåä-
áà÷àº ñòâîðåííÿ íîâèõ ³ îíîâ-
ëåííÿ ³ñíóþ÷èõ çîí äëÿ
â³äïî÷èíêó ³ ðåêðåàö³¿ òà äî-
äàòêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïî
îáèäâà áåðåãè ð. Ëàòîðèöÿ â
ìåæàõ ì. Ìóêà÷åâî.

5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õà-
ðàêòåðèñòèêè, ó òîìó
÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïî-
òóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëî-
ùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà
òîùî)

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿  Ïðî-
åêòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòà-
íîâëåííÿ îäíîãî ã³äðîàãðåãà-
òà òèïó Êàïëàí ç ñèôîííîþ
â³äñìîêòóþ÷îþ òðóáîþ.
Âñòàíîâëåíà ïîòóæí³ñòü ì³í³
ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ – 999

êÂò. Ðîáî÷èé íàòèñê ÃÅÑ-1
ñòàíîâèòèìå 6ì áðóòòî, ðî-
áî÷à âèòðàòà  - 20,5 ì3/ñ.

 Ùîð³÷íà ãåíåðàö³ÿ åêîëî-
ã³÷íî ÷èñòî¿ åëåêòðîåíåðã³¿
î÷³êóºòüñÿ íà ð³âí³ ïðèáëèç-
íî

 6 000 000 êÂò.
ÌÃÅÑ ñêëàäàºòüñÿ ³ç:
- Ï³äï³ðíî¿ ñïîðóäè îáëàä-

íàíî¿ ìåòàëåâèìè êëàïàííè-
ìè çàòâîðàìè ³ç ã³äðàâë³÷-
íèì ïðèâîäîì âèñîòîþ äî
4,5 ì, äîâæèíîþ â ðóñë³ ð³÷êè
äî 140ì;

- Â³äêðèòîãî ´ðóíòîâîãî
êàíàëó äîâæèíîþ – 530ì;

- Áóä³âë³ ÌÃÅÑ ðîçì³ðîì
10õ12 ì (îäíîïîâåðõîâà);

- Âîäîâ³äâ³äíîãî êàíàëó
äîâæèíîþ 92ì.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ
áóä³âíèöòâî ÌÃÅÑ, ïëîùåþ
äî 4,04Ãà.

6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îá-
ìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíàòè-
âàìè:

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíà-
òèâè 1:

Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìå-
æåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
âñòàíîâëþþòüñÿ çã³äíî Çà-
êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, âêëþ-
÷àþ÷è Âîäíèé êîäåêñ Óêðà¿-
íè, à òàêîæ çã³äíî Åêñïåðò-
íîãî âèñíîâêó òà çâ³òó ç «Îö-
³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»
ùîäî âïëèâó áóä³âíèöòâà  ì³í³
ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ â ì. Ìó-
êà÷åâî íà ïðèðîäí³ êîìïëåê-
ñè äîâê³ëëÿ, ñåçîíí³ îðí³òî-
ëîã³÷í³ êîìïëåêñè òà ì³ãðó-
þ÷èõ ïòàõ³â, êàæàí³â, ðîñ-
ëèíí³ñòü â ìåæàõ ïðîåêòíî¿
ä³ëÿíêè; òåõí³÷íèì óìîâàì
íà ïðèºäíàííÿ äî åíåðãîìå-
ðåæ³; ì³ñòîáóä³âíèì óìîâàì
³ îáìåæåííÿì.

Ñàí³òàðíî-çàõèñí³ çîíè äëÿ
ë³í³¿ åëåêòðîïåðåäà÷³ âñòà-
íîâëþþòüñÿ çã³äíî Äåðæàâ-
íèì ñàí³òàðíèì íîðìàì ³ ïðà-
âèëàì çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä
âïëèâó åëåêòðîìàãí³òíèõ âèï-
ðîì³íþâàíü.

Êð³ì âèùåçàçíà÷åíèõ îá-
ìåæåíü â ï.6 äàíîãî ïî-
â³äîìëåííÿ áóä³âíèöòâî ì³í³
ÃÅÑ-1 íà çåìëÿõ åíåðãåòè-
êè ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ çà-
õîä³â ùîäî îáìåæåííÿ âè-
êèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ: îêñèä
âóãëåöþ, ä³îêñèä àçîòó, ä³îê-
ñèä ñ³ðêè, ïèëó òîùî.

Ðàòèô³êàö³ÿ Óêðà¿íîþ Ïà-
ðèçüêî¿ Óãîäè âèìàãàº ñêîðî-
÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ âóã³ëüíèõ
òåõíîëîã³é äëÿ âèðîáíèöòâà
òåïëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿
åíåðã³¿.

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíà-
òèâè 2: àíàëîã³÷íî òåõí³÷í³é
àëüòåðíàòèâ³ 1.

7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-
³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çà-
õèñò òåðèòîð³¿ çà àëüòåð-
íàòèâàìè:

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåð-
íàòèâè 1:

²íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òå-
ðèòîð³¿ âêëþ÷àº ïëàíóâàííÿ
ïðèñòàíö³éíîãî ìàéäàí÷èêà,
âëàøòóâàííÿ îïîð ë³í³¿ åëåê-
òðîïåðåäà÷³, âëàøòóâàííÿ
ìàéäàí÷èêà äëÿ ÊÒÏ, ìîí-
òàæ ÊÒÏ, âëàøòóâàííÿ
ï³ä’¿çíèõ äîð³ã ³ øëÿõ³â äî
îá’ºêòó áóä³âíèöòâà çã³äíî ³ç
âèìîãàìè ÷èííèõ äåðæàâíî-
áóä³âåëüíèõ íîðì Óêðà¿íè ³
ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè.

Åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãî-
òîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ ïå-
ðåäáà÷àº âëàøòóâàííÿ äðå-
íàæíî¿ ñèñòåìè äëÿ â³äâîäó
´ðóíòîâèõ âîä ç ïðèëåãëî¿
òåðèòîð³¿ òà ïðèñòàíö³éíîãî
ìàéäàí÷èêà, äëÿ çàïîá³ãàííÿ
éîãî ï³äòîïëåííÿ.

Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ï³äòîïëåí-
íÿ òåðèòîð³¿ ã³äðîòåõí³÷í³
ñïîðóäè ïåðåäáà÷àºòüñÿ áó-
äóâàòè  ç óìîâîþ ïðîõîä-
æåííÿ ïàâîäê³â 3% çàáåçïå-
÷åíîñò³ (Ð=3%), ç ïåðå-
â³ðêîþ íà 1%.

Îñòàòî÷í³ ð³øåííÿ ùîäî
åêîëîãî-³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâ-
êè ³ çàõèñòó òåðèòîð³¿ áóäóòü



²ç äâîõ ëèõ áóäü ìåíøèì. (À. Á³ðñ)²ç äâîõ ëèõ áóäü ìåíøèì. (À. Á³ðñ)²ç äâîõ ëèõ áóäü ìåíøèì. (À. Á³ðñ)²ç äâîõ ëèõ áóäü ìåíøèì. (À. Á³ðñ)²ç äâîõ ëèõ áóäü ìåíøèì. (À. Á³ðñ)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555526  êâ³òíÿ 2018 ð.
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ñò.

ïðèéíÿò³ íà ñòàä³¿ «Ïðîåêò».
Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ â ïåð³îä

áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè ðàö³î-
íàëüíå âèêîðèñòàííÿ ́ ðóíòó,
áóäóòü ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè
ïðîòè ä³¿ ï³äòîïëåííþ, ïðî-
ñ³äàííþ, àêòèâ³çàö³¿ ³íøèõ
åêçîãåííèõ ïðîöåñ³â, à òàêîæ
îõîðîíí³, â³äíîâëþâàí³, çà-
õèñí³ òà êîìïåíñàö³éí³ çàõî-
äè.

Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³,
³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³, ã³äðî-
ëîã³÷í³, åêîëîã³÷í³, àðõåî-
ëîã³÷í³ òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ
âèêîíóâàòèìóòüñÿ ó íåîáõ³-
äíîìó îáñÿç³ çã³äíî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà.

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíà-
òèâè 2: àíàëîã³÷íî òåõí³÷í³é
àëüòåðíàòèâ³ 1.

8. Ñôåðà, äæåðåëà òà
âèäè ìîæëèâîãî âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ:

Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç áóä³âíèöòâà
òà åêñïëóàòàö³¿ ì³í³ ÃÅÑ-1 â
ì. Ìóêà÷åâî íà äîâê³ëëÿ
âêëþ÷àþòü:

Êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò:
âïëèâ â³äñóòí³é.

Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå:
Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà: â³äáó-

âàºòüñÿ íåçíà÷íå çàáðóäíåí-
íÿ ïîâ³òðÿíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä ïðàöþþ÷èõ áóä³âåëüíèõ
ìàøèí òà ìåõàí³çì³â. Êîí-
öåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí
â ïîâ³òð³ íå ïåðåâèùóþòü
íîðìàòèâ³â ÃÄÊ. Ï³ä ÷àñ åê-
ñïëóàòàö³¿ íåãàòèâíèé âïëèâ
íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå
â³äñóòí³é.

      Âîäíå ñåðåäîâèùå:
Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòà-

ö³ÿ ÌÃÅÑ íå ïåðåäáà÷àº
çì³íè ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó
òà íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ð.
Ëàòîðèöÿ.

Áóä³âíèöòâî ÌÃÅÑ íå ÷è-
íèòèìå íåãàòèâíîãî âïëèâó
íà ³ñíóþ÷å âîäíå ñåðåäîâè-
ùå.

Ïðè áóä³âíèöòâ³ ÌÃÅÑ
ìîæíà âèä³ëèòè ðÿä ïîçèòèâ-
íèõ ôàêòîð³â âïëèâó îá’ºêòà
ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà âîäíå
ñåðåäîâèùå:

- çá³ëüøåííÿ íàä³éíîñò³
ïðîòèïàâîäêîãî çàõèñòó íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â òîùî;

- â³äíîâëåííÿ ïîøêîäæåíèõ
áåðåã³â ³ áåðåãîóêð³ïíèõ ñïî-
ðóä;

- çá³ëüøåííÿ ðèáíèõ çà-
ïàñ³â ð. Ëàòîðèöÿ ÷åðåç ùî-
ð³÷íå çàðèáíåííÿ.

Âëèâ îá’ºêòó íà ïðåäñòàâ-
íèê³â ³õò³îôàóíè ³ ðîñëèííèé
ñâ³ò ð³÷êè áóäå äîñë³äæåíî
ïðè ðîçðîáö³ çâ³òó «îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ» (ÎÂÄ).

Ó çâ³ò³ ÎÂÄ áóäå îö³íåíèé
âïëèâ ìàøèíî-ìåõàí³çì³â íà
âîäíå ñåðåäîâèùå ç óðàõó-
âàííÿì ìîæëèâèõ àâàð³éíèõ
ñèòóàö³é òà çàõîä³â ³ç
ì³í³ì³çàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â ó ïåð-
³îä áóä³âíèöòâà ³ åêñïëóàòàö³¿
ÌÃÅÑ.

Ïðè áóä³âåëüíèõ ðîáîòàõ
áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ

³ñíóþ÷³ äîðîãè òà ïðî¿çäè, ÿê³
ï³ñëÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïðè
âèÿâëåíí³ ïîøêîäæåíü â³ä
áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà ìå-
õàí³çì³â áóäóòü â³äðåìîíòî-
âàí³.

    Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé
ôîíä

Òåðèòîð³¿ ÏÇÔ (âèùîãî òà
íèæ÷èõ ðàíã³â) ó ìåæàõ ïëî-
ùàäêè ÌÃÅÑ òà áóôåðíèõ
çîí â³äñóòí³. Ïðîåêò íå çà÷³-
ïàº çåìë³ ïðèðîäíèõ çàïîâ³-
äíèê³â, íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â
àáî ³íøèõ îá’ºêò³â Çàïîâ³ä-
íîãî Ôîíäó.

Ðîñëèííèé, òâàðèííèé
ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè:

Ðîñëèíí³ñòü
Ïðÿì³ çàãðîçè, ÿê³ ìîãëè

ñïðèÿòè ïîðóøåííþ ́ ðóíòî-
âîãî òà ðîñëèííîãî ïîêðèâó
â ïðîöåñ³ áóä³âíèöòâà òà åê-
ñïëóàòàö³¿ ÌÃÅÑ, ì³í³ìàëüí³
àáî â³äñóòí³. Áóäóòü ïåðåä-
áà÷åí³ ä³¿, íàïðàâëåíí³ íà
çìåíøåííÿ ìîæëèâèõ ðèçèê³â
ùîäî ïîðóøåííÿ ïðèðîäíîãî
ðîñëèííîãî ïîêðèâó ïðè ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÌÃÅÑ.

Ïòàõè òà êàæàíè.
Âïëèâè, îáóìîâëåí³ ðåêîí-

ñòðóêö³ºþ òà åêñïëóàòàö³ºþ
ÌÃÅÑ íà îðí³òîôàóíó òà êà-
æàí³â â³äñóòí³.

Êóëüòóðíà ñïàäùèíà: âïëèâ
â³äñóòí³é.

Îá´ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè íà òåðèòîð³¿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò òà ïðèëåãë³é òåðè-
òîð³¿ íå âèÿâëåíî.

Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñå-
ðåäîâèùå (íàñåëåííÿ):

Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòà-
ö³ÿ çàïðîïîíîâàíî¿ ÌÃÅÑ
áóäå íàäàâàòè ïîçèòèâíèé
âïëèâ íà ì³ñöåâó åêîíîì³êó
÷åðåç çàéíÿò³ñòü ì³ñöåâîãî
íàñåëåííÿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèö-
òâà, à òàêîæ â á³ëüø äîâãîñ-
òðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ - ó âèã-
ëÿä³ îðåíäíî¿ ïëàòè çà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ³ ïîäàòêîâèõ
íàäõîäæåíü äî ì³ñöåâîãî
áþäæåòó, ïëàòè çà ïîñëóãè
ì³ñöåâèõ êîìóíàëüíèõ
ñëóæá, ³ çàéíÿòîñò³ òåõí³÷íî-
ãî îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíà-
ëó. Ïðîåêò áóä³âíèöòâà
ÌÃÅÑ ïåðåäáà÷àº çàëó÷åí-
íÿ çíà÷íèõ ³íâåñòèö³é â åêî-
íîì³êó ì. Ìóêà÷åâî.

Í³ÿêîãî ïðèìóñîâîãî ïåðå-
ñåëåííÿ íå î÷³êóºòüñÿ. Í³ íà
îäíîìó ç åòàï³â Ïðîåêòó íå
ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ
äèòÿ÷î¿ ÷è ïðèìóñîâî¿ ïðàö³.

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîåêòó º âàãî-
ìèì âíåñêîì ó ðîçâèòîê ÿê
ðåã³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, òàê ³
åêîíîì³êè Óêðà¿íè â ö³ëîìó.

9.Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ äî ïåðøî¿ ÷è äðó-
ãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ä³ÿëüíîñò³
òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè
çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà
ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ (çàçíà÷èòè â³äïîâ³-
äíèé ïóíêò ³ ÷àñòèíó ñòàòò³
3  Çàêîíó Óêðà¿íè“ Ïðî îö³í-
êó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ”)

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ç áó-
ä³âíèöòâà ÌÃÅÑ â ì. Ìóêà-

÷åâî íàëåæèòü äî äðóãî¿ êà-
òåãîð³¿ âèä³â ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ÿê³
ìîæóòü ìàòè çíà÷íèé âïëèâ
íà äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü
îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
çã³äíî ³ç ³ç ïóíêòîì 4, ÷àñòè-
íè 3, ñò.3 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³-
ëëÿ” ¹ 2059-VIII â³ä 23 òðàâ-
íÿ 2017 ðîêó.

10.Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ
äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè
òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ (â òîìó ÷èñë³
íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî íåãà-
òèâíîãî òðàíñêîðäîííî-
ãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà
ïåðåë³ê äåðæàâ, äîâê³ëëÿ,
ÿêèõ ìîæå çàçíàòè çíà÷-
íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñ-
êîðäîííîãî âïëèâó (çà-
÷åïëåíèõ äåðæàâ)

Ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ îö-
³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ íåìàº.

11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã
äîñë³äæåíü òà ð³âåíü äå-
òàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ

Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³ä-
æåíü òà ð³âåíü äåòàë³çàö³¿
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ-
÷åííþ äî çâ³òó ç ÎÂÄ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç ñò.6 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ” ¹ 2059-VIII â³ä
23 òðàâíÿ 2017 ðîêó.

   Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ïëà-
íóºòüñÿ ïðîâåñòè ã³äðîãåî-
ëîã³÷í³, ã³äðîõ³ì³÷í³, ã³äðîá³-
îëîã³÷í³ ðîçðàõóíêè äëÿ âèÿâ-
ëåííÿ ðèçèê³â ùîäî çì³íè
ð³âí³â çàëÿãàííÿ êðèâî¿ ïî-
âåðõí³ ´ðóíòîâèõ âîä, àêóñ-
òè÷íîãî âïëèâó òîùî.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàòè
ðîçðàõóíîê ç îö³íêè âòðàò
ðèáíèõ çàïàñ³â íà ïåð³îä ïðî-
âåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.
Âèçíà÷åííÿ ðèçèêó äëÿ êîì-
ïîíåíò³â íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, ÿêèé õàðàêòåðèçóº
ïðîãíîçíèé ð³âåíü òåõíîãåí-
íîãî ðèçèêó.

12. Ïðîöåäóðà îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà
ìîæëèâîñò³ äëÿ ó÷àñò³ â
í³é ãðîìàäñüêîñò³

Ïëàíîâàíà ñóá’ºêòîì
ä³ÿëüí³ñòü ï³äëÿãàº îö³íö³
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ â³äïîâ³ä-
íî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ”.
Îö³íêà âïëèâó íà äîâê³ëëÿ -
öå ïðîöåäóðà, ùî ïåðåäáà-
÷àº: ï³äãîòîâêó ñóá’ºêòîì
ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³-
íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ; ïðî-
âåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãî-
âîðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³; àíàë³çó ïîâíîâàæåíèì
îðãàíîì çâ³òó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ, áóäü-ÿêî¿ äî-
äàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó
íàäàº ñóá’ºêò ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, à òàêîæ ³íôîðìàö³¿,
îòðèìàíî¿ â³ä ãðîìàäñüêîñò³
ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî îáãî-

âîðåííÿ, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ
ïðîöåäóðè îö³íêè òðàíñêîð-
äîííîãî âïëèâó, ³íøî¿ ³íôîð-
ìàö³¿; íàäàííÿ óïîâíîâàæå-
íèì îðãàíîì ìîòèâîâàíîãî
âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ, ùî âðàõîâóº ðå-
çóëüòàòè àíàë³çó, ïåðåäáà÷å-
íîãî ïîïåðåäí³ì àáçàöîì;
âðàõóâàííÿ âèñíîâêó ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ó
ð³øåíí³ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷å-
íîãî ó ïóíêò³ 14 öüîãî ïî-
â³äîìëåííÿ.

Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ óïîâíîâàæå-
íèé îðãàí, âèõîäÿ÷è ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àº äîïó-
ñòèì³ñòü ÷è îá´ðóíòîâóº íå-
äîïóñòèì³ñòü ïðîâàäæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèç-
íà÷àº åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿ ïðî-
âàäæåííÿ. Çàáîðîíÿºòüñÿ
ðîçïî÷èíàòè ïðîâàäæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà
îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ïðî ïðî-
âàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ ïåðåäáà÷àº ïðà-
âî ³ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäñü-
êîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó ö³é ïðîöå-
äóð³, çîêðåìà íà ñòàä³¿ îáãî-
âîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü
òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åí-
íþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ, à òàêîæ íà ñòàä³¿
ðîçãëÿäó óïîâíîâàæåíèì îð-
ãàíîì ïîäàíîãî ñóá’ºêòîì
ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³-
íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì
ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ äí³â
ãðîìàäñüêîñò³ íàäàºòüñÿ
ìîæëèâ³ñòü íàäàâàòè áóäü-
ÿê³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü
ó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ.

Äåòàëüí³øå ïðî ïðîöåäóðó
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ áóäå ïîâ³äîìëåíî â îãî-
ëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ.

13. Ãðîìàäñüêå îáãîâî-
ðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü
òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ-
÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ïî-

Ì³í³ñòåðñòâî åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
Óêðà¿íè.

Ïîøòîâà àäðåñà:03035, ì. Êè¿â, âóë.
Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 35

Òåëåôîíè: +38 044 206 31 00, +38 044 206 31 07
E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

Ñàéò:  menr.gov.ua
Êîíòàêòíà îñîáà: Øèìêóñ Ì.Î.

 (íàéìåíóâàííÿ  óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ïîøòîâà
àäðåñà, åëåêòðîííà àäðåñà,

íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà)

â³äîìëåííÿ íà îô³ö³éíîìó
âåá-ñàéò³ óïîâíîâàæåíîãî
îðãàíó ãðîìàäñüê³ñòü ìàº
ïðàâî íàäàòè óïîâíîâàæåíî-
ìó îðãàíó, çàçíà÷åíîìó ó
ïóíêò³ 15 öüîãî ïîâ³äîìëåí-
íÿ, çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿ-
ãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòà-
ë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº
âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Íàäàþ-
÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³ ïðîïî-
çèö³¿, âêàæ³òü óí³êàëüíèé ðåº-
ñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ªäè-
íîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷åíèé íà
ïåðø³é ñòîð³íö³ öüîãî ïî-
â³äîìëåííÿ). Öå çíà÷íî
ñïðîñòèòü ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿
òà ðîçãëÿäó çàóâàæåíü òà
ïðîïîçèö³é. Ó ðàç³ îòðèìàí-
íÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïî-
çèö³é ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áó-
äóòü ðîçì³ùåí³ â ªäèíîìó
ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³ ñóá-
’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðî-
òÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñîáè, ùî
íàäàþòü çàóâàæåííÿ ³ ïðîïî-
çèö³¿, ñâî¿ì ï³äïèñîì çàñâ³ä-
÷óþòü ñâîþ çãîäó íà îáðîá-
êó ¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ.

Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè çâ³òó ç îö-
³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çîáî-
â’ÿçàíèé âðàõóâàòè ïîâí³ñòþ,
âðàõóâàòè ÷àñòêîâî àáî îá-
´ðóíòîâàíî â³äõèëèòè çàóâà-
æåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñü-
êîñò³, íàäàí³ ó ïðîöåñ³ ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ îá-
ñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äå-
òàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿ-
ãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö-
³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Äå-
òàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî öå
âêëþ÷àºòüñÿ äî çâ³òó ç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

14. Ð³øåííÿ ïðî ïðî-
âàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà ð³øåííÿì ïðî ïðîâàä-
æåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäå Äîçâ³ë íà âè-
êîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðî-
ïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ äî
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
îáñÿãó äîñë³äæåíü òà
ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ-
÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, íåîá-
õ³äíî íàäñèëàòè äî:
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П О В І Д О М Л Е Н Н Я
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС�ЛАТОРИЦЯ" код ЕДРПОУ 37937650 інформує про намір
провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá'ºêò ãîñïîäà-
ðþâàííÿ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ "Ã²ÄÐÎÐÅ-
ÑÓÐÑ-ËÀÒÎÐÈÖß"êîä ÅÄÐÏÎÓ
37937650, þðèäè÷íà àäðåñà: Óêðà¿-
íà, 88000, Çàêàðïàòñüêà îáë., ì³ñòî
Óæãîðîä, âóë. ÃÎÉÄÈ, áóäèíîê 8
,êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó -
+380954450933: äèðåêòîð - Ìàðêî-
âè÷ Þð³é Ïåòðîâè÷ (ì³ñöå çíàõîä-
æåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå
ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿
îñîáè - ï³äïðèºìöÿ  (ïîøòîâèé
³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð
òåëåôîíó)

2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàê-
òåðèñòèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè.

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñ-
òèêà:

Íîâå áóä³âíèöòâî ³ åêñïëóàòàö³ÿ ì³í³
ÃÅÑ (ÌÃÅÑ-2) â ì. Ìóêà÷åâî íà ð.
Ëàòîðèöÿ çàãàëüíîþ âñòàíîâëåíîþ
ïîòóæí³ñòþ äî 999 êÂò. Ãåíåðàö³ÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõó-
íîê ì³ñöåâîãî â³äíîâëþâàíîãî äæåðåëà
åíåðã³¿ - âîäè, îð³ºíòîâíèé òåðì³í åêñ-
ïëóàòàö³¿ ÌÃÅÑ - 50 ðîê³â.

Ïëàíîâà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàòèìåòü-
ñÿ çã³äíî äî ïîëîæåíü "Íàö³îíàëüíîãî
ïëàíó ä³é ç â³äíîâëþâàíî¿ åíåðãåòèêè
íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó", çàòâåðäæå-
íèé ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÓ â³ä 1 æîâ-
òíÿ 2014ð. ¹902-ð  òà "Ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó ã³äðîåíåðãåòèêè íà ïåð³îä äî
2026 ðîêó", ñõâàëåíî ðîçïîðÿäæåííÿì
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 ëèï-
íÿ 2016 ð. ¹ 552-ð,  ùî ñïðèÿòèìå
çá³ëüøåííþ ÷àñòêè âèðîáëåíî¿ åëåêò-
ðîåíåðã³¿ ³ç â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë
åíåðã³¿ ó çàãàëüíîìó åíåðãåòè÷íîìó
áàëàíñ³ Óêðà¿íè.

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1:
Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ ì³í³

ÃÅÑ-2 äåðèâàö³éíîãî òèïó ³ç âèêîðèñ-
òàííÿì âåðòèêàëüíî¿ ã³äðàâë³÷íî¿ òóð-
á³íè Êàïëàíà ³ç ïîäâ³éíèì ðåãóëþâàí-
íÿì ³ ñèíõðîííîãî ãåíåðàòîðà. Òèï
äåðèâàö³¿ êîìá³íîâàíèé - â³äêðèòèé
´ðóíòîâèé êàíàë ³ çàë³çîáåòîííèé ëî-
òîê. Óìîâè ðåëüºôó äîçâîëÿþòü ñòâî-
ðåííÿ ñò³éêîãî ðîáî÷îãî íàòèñêó ãðåá-
ëåþ âèñîòîþ 3,5 ì.

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2:
Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ ì³í³

ÃÅÑ-2 ðóñëîâîãî òèïó ³ç âèêîðèñòàí-
íÿì âåðòèêàëüíî¿ ã³äðàâë³÷íî¿ òóðá³íè
Êàïëàíà ³ç ïîäâ³éíèì ðåãóëþâàííÿì ³
ñèíõðîííîãî ãåíåðàòîðà. Ó çâ'ÿçêó ³ç
îñîáëèâèìè óìîâàì ðåëüºôó ñòâîðåí-
íÿ ñò³éêîãî ðîáî÷îãî íàòèñêó ãðåáëåþ
âèñîòîþ 8 ì º òåõí³÷íî îáìåæåíèì.

3.Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³,òåðèòîð³àëüí³ àëüòåðíà-
òèâè.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³: òåðèòîð³àëüíà  àëüòåðíàòèâà 1

Áóä³âíèöòâî  ÌÃÅÑ ïëàíóºòüñÿ ó Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà çåìëÿõ Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÌÃÅÑ çíàõîäÿòüñÿ íà
çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó Óêðà¿íè. Êàòå-
ãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³,
òðàíñïîðòó, çâ'ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáî-
ðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ö³ëüîâå
ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü - 14.01 äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ, áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
îá'ºêò³â åíåðãîãåíåðóþ÷èõ
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³: òåðèòîð³àëüíà  àëüòåðíàòèâà 2

Òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè íå ïå-
ðåäáà÷åíî, îñê³ëüêè îáðàí³ ä³ëÿíêè ï³ä
áóä³âíèöòâî ÌÃÅÑ ïîïåðåäíüî îáãîâî-
ðåí³ ³ç ãðîìàäîþ ì. Ìóêà÷åâî íà ãðî-
ìàäñüêèõ îáãîâîðåííÿõ.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ìåòîþ áóä³âíèöòâà çàïëàíîâàíî¿
ÌÃÅÑ º âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ
íàä³éíîãî åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ çàõîäó
Óêðà¿íè òà çìåíøåííÿ çàëåæíîñò³ Óê-
ðà¿íè â³ä çîâí³øí³õ äæåðåë åíåðã³¿.

    Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü ç âè-
ðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðã³¿ çà ðàõóíîê
âîäè äîçâîëèòü ïîêðàùèòè ñòàí íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà çà
ðàõóíîê ñêîðî÷åííÿ âèêèä³â ïàðíèêî-
âèõ ãàç³â ó àòìîñôåðó, çàáåçïå÷èòè
åêîëîã³÷íî ÷èñòîþ åëåêòðîåíåðã³ºþ,
ñòâîðèòè íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ ³íâåñòó-
âàòè â ì³ñöåâó åêîíîì³êó. Ïîêðàùèòü
ñàí³òàðíèé ñòàí ð³êè Ëàòîðèöÿ â ìåæàõ
ì³ñòà òà çàáåçïå÷èòü ï³äâèùåííÿ ìîæ-
ëèâîñò³ ¿¿ äî ñàìîî÷èùåííÿ (çíà÷íèé

îá'ºì ñì³òòÿ ³ òâåðäîãî ñòîêó çóïèíÿ-
òèìåòüñÿ ïåðåä ï³äï³ðíîþ ñïîðóäîþ),
ùî ïîçèòèâíî âïëèíå íà åêîëîã³÷íó
ñèòóàö³þ íà ïðèëåãë³é äî ñòâîðó òåðè-
òîð³¿.

Áóä³âíèöòâî ÌÃÅÑ ïåðåäáà÷àº ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ ³ îíîâëåííÿ ³ñíóþ÷èõ çîí
äëÿ â³äïî÷èíêó ³ ðåêðåàö³¿ òà äîäàòêî-
âî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïî îáèäâà áåðåãè
ð. Ëàòîðèöÿ â ìåæàõ ì. Ìóêà÷åâî.

5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñ-
òèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü,
äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöò-
âà òîùî)

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿  Ïðîåêòó ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ îäíîãî ã³äðî-
àãðåãàòà òèïó Êàïëàí ç ñèôîííîþ
â³äñìîêòóþ÷îþ òðóáîþ. Âñòàíîâëåíà
ïîòóæí³ñòü ì³í³ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ -
999 êÂò. Ðîáî÷èé íàòèñê ÃÅÑ-2 ñòàíî-
âèòèìå 6ì áðóòòî, ðîáî÷à âèòðàòà  -
20,6 ì3/ñ.

Ùîð³÷íà ãåíåðàö³ÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿
åëåêòðîåíåðã³¿ î÷³êóºòüñÿ íà ð³âí³ ïðè-
áëèçíî

6 000 000 êÂò.
ÌÃÅÑ ñêëàäàºòüñÿ ³ç:
- Ï³äï³ðíî¿ ñïîðóäè îáëàäíàíî¿ ìå-

òàëåâèìè êëàïàííèìè çàòâîðàìè ³ç
ã³äðàâë³÷íèì ïðèâîäîì âèñîòîþ äî
3,5 ì, äîâæèíîþ â ðóñë³ ð³÷êè äî
140ì;

- Â³äêðèòîãî ́ ðóíòîâîãî êàíàëó äîâ-
æèíîþ - 365ì;

- Çàë³çîáåòîííèé ëîòîê äîâæèíîþ -
342ì;

- Áóä³âë³ ÌÃÅÑ ðîçì³ðîì 10õ12 ì
(îäíîïîâåðõîâà);

- Âîäîâ³äâ³äíîãî êàíàëó äîâæèíîþ
15ì.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöò-
âî ÌÃÅÑ, ïëîùåþ äî 3,96 Ãà.

6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíà-
òèâàìè:

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1:
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíî-

âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âñòàíîâëþþòüñÿ çã³äíî
Çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, âêëþ÷àþ÷è
Âîäíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, à òàêîæ çã³äíî
Åêñïåðòíîãî âèñíîâêó òà çâ³òó ç "Îö³-
íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ" ùîäî âïëèâó
áóä³âíèöòâà  ì³í³ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿ â

ì. Ìóêà÷åâî íà ïðèðîäí³ êîìïëåêñè
äîâê³ëëÿ, ñåçîíí³ îðí³òîëîã³÷í³ êîìï-
ëåêñè òà ì³ãðóþ÷èõ ïòàõ³â, êàæàí³â,
ðîñëèíí³ñòü â ìåæàõ ïðîåêòíî¿ ä³ëÿí-
êè; òåõí³÷íèì óìîâàì íà ïðèºäíàííÿ
äî åíåðãîìåðåæ³; ì³ñòîáóä³âíèì óìî-
âàì ³ îáìåæåííÿì.

Ñàí³òàðíî-çàõèñí³ çîíè äëÿ ë³í³¿
åëåêòðîïåðåäà÷³ âñòàíîâëþþòüñÿ
çã³äíî Äåðæàâíèì ñàí³òàðíèì íîðìàì
³ ïðàâèëàì çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä âïëè-
âó åëåêòðîìàãí³òíèõ âèïðîì³íþâàíü.

Êð³ì âèùåçàçíà÷åíèõ îáìåæåíü â ï.6
äàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ áóä³âíèöòâî ì³í³
ÃÅÑ-2 íà çåìëÿõ åíåðãåòèêè ïîòðåáóº
äîäàòêîâèõ çàõîä³â ùîäî îáìåæåííÿ
âèêèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñ-
ôåðíå ïîâ³òðÿ: îêñèä âóãëåöþ, ä³îêñèä
àçîòó, ä³îêñèä ñ³ðêè, ïèëó òîùî.

Ðàòèô³êàö³ÿ Óêðà¿íîþ Ïàðèçüêî¿ Óãî-
äè âèìàãàº ñêîðî÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ
âóã³ëüíèõ òåõíîëîã³é äëÿ âèðîáíèöòâà
òåïëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿.

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2: àíà-
ëîã³÷íî òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1.

7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà
ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà àëü-
òåðíàòèâàìè:

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1:
²íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿ âêëþ-

÷àº ïëàíóâàííÿ ïðèñòàíö³éíîãî ìàé-
äàí÷èêà, âëàøòóâàííÿ îïîð ë³í³¿ åëåê-
òðîïåðåäà÷³, âëàøòóâàííÿ ìàéäàí÷èêà
äëÿ ÊÒÏ, ìîíòàæ ÊÒÏ, âëàøòóâàííÿ
ï³ä'¿çíèõ äîð³ã ³ øëÿõ³â äî îá'ºêòó áóä-
³âíèöòâà çã³äíî ³ç âèìîãàìè ÷èííèõ
äåðæàâíî-áóä³âåëüíèõ íîðì Óêðà¿íè ³
ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè.

Åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çà-
õèñò òåðèòîð³¿ ïåðåäáà÷àº âëàøòóâàí-
íÿ äðåíàæíî¿ ñèñòåìè äëÿ â³äâîäó
´ðóíòîâèõ âîä ç ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ òà
ïðèñòàíö³éíîãî ìàéäàí÷èêà, äëÿ çàïî-
á³ãàííÿ éîãî ï³äòîïëåííÿ.

Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ï³äòîïëåííÿ òåðèòîð³¿
ã³äðîòåõí³÷í³ ñïîðóäè ïåðåäáà÷àºòüñÿ
áóäóâàòè  ç óìîâîþ ïðîõîäæåííÿ ïà-
âîäê³â 3% çàáåçïå÷åíîñò³ (Ð=3%), ç
ïåðåâ³ðêîþ íà 1%.

Îñòàòî÷í³ ð³øåííÿ ùîäî åêîëîãî-
³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè ³ çàõèñòó òåðè-
òîð³¿ áóäóòü ïðèéíÿò³ íà ñòàä³¿ "Ïðîåêò".

Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ â ïåð³îä áóä³âíèö-
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Ì³í³ñòåðñòâî åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.
Ïîøòîâà àäðåñà:03035, ì. Êè¿â,

âóë.  Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 35
Òåëåôîíè: +38 044 206 31 00, +38 044 206 31 07

E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Ñàéò:  menr.gov.ua

Êîíòàêòíà îñîáà: Øèìêóñ Ì.Î.
 (íàéìåíóâàííÿ  óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ïîøòîâà àäðåñà,

åëåêòðîííà àäðåñà,
íîìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà)

òâà òà åêñïëóàòàö³¿ áóäóòü çàáåçïå÷ó-
âàòè ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ́ ðóíòó,
áóäóòü ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ïðîòè ä³¿
ï³äòîïëåííþ, ïðîñ³äàííþ, àêòèâ³çàö³¿
³íøèõ åêçîãåííèõ ïðîöåñ³â, à òàêîæ
îõîðîíí³, â³äíîâëþâàí³, çàõèñí³ òà êîì-
ïåíñàö³éí³ çàõîäè.

Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-
ãåîëîã³÷í³, ã³äðîëîã³÷í³, åêîëîã³÷í³,
àðõåîëîã³÷í³ òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ âè-
êîíóâàòèìóòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³
çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2: àíà-
ëîã³÷íî òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1.

8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè ìîæ-
ëèâîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:

Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ç áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ì³í³
ÃÅÑ-2 â  ì. Ìóêà÷åâî íà äîâê³ëëÿ
âêëþ÷àþòü:

Êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: âïëèâ â³äñóòí³é.
Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå:
Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà: â³äáóâàºòüñÿ íå-

çíà÷íå çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä ïðàöþþ÷èõ áóä³âåëüíèõ
ìàøèí òà ìåõàí³çì³â. Êîíöåíòðàö³¿
øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â ïîâ³òð³ íå ïåðå-
âèùóþòü íîðìàòèâ³â ÃÄÊ. Ï³ä ÷àñ åê-
ñïëóàòàö³¿ íåãàòèâíèé âïëèâ íà ïî-
â³òðÿíå ñåðåäîâèùå â³äñóòí³é.

Âîäíå ñåðåäîâèùå:
Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ ÌÃÅÑ

íå ïåðåäáà÷àº çì³íè ã³äðîëîã³÷íîãî
ðåæèìó òà íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ð.
Ëàòîðèöÿ.

Áóä³âíèöòâî ÌÃÅÑ íå ÷èíèòèìå íå-
ãàòèâíîãî âïëèâó íà ³ñíóþ÷å âîäíå
ñåðåäîâèùå.

Ïðè áóä³âíèöòâ³ ÌÃÅÑ ìîæíà âèä³-
ëèòè ðÿä ïîçèòèâíèõ ôàêòîð³â âïëèâó
îá'ºêòà ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà âîäíå
ñåðåäîâèùå:

- çá³ëüøåííÿ íàä³éíîñò³ ïðîòèïàâîä-
êîãî çàõèñòó íàñåëåíèõ ïóíêò³â òîùî;

- â³äíîâëåííÿ ïîøêîäæåíèõ áåðåã³â
³ áåðåãîóêð³ïíèõ ñïîðóä;

- çá³ëüøåííÿ ðèáíèõ çàïàñ³â ð. Ëà-
òîðèöÿ ÷åðåç ùîð³÷íå çàðèáíåííÿ.

Âëèâ îá'ºêòó íà ïðåäñòàâíèê³â ³õò³î-
ôàóíè ³ ðîñëèííèé ñâ³ò ð³÷êè áóäå äîñ-
ë³äæåíî ïðè ðîçðîáö³ çâ³òó "îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ" (ÎÂÄ).

Ó çâ³ò³ ÎÂÄ áóäå îö³íåíèé âïëèâ ìà-
øèíî-ìåõàí³çì³â íà âîäíå ñåðåäîâè-
ùå ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâèõ àâàð³é-
íèõ ñèòóàö³é òà çàõîä³â ³ç ì³í³ì³çàö³¿ ¿õ
íàñë³äê³â ó ïåð³îä áóä³âíèöòâà ³ åêñï-
ëóàòàö³¿ ÌÃÅÑ.

Ïðè áóä³âåëüíèõ ðîáîòàõ áóäóòü âè-
êîðèñòîâóâàòèñÿ ³ñíóþ÷³ äîðîãè òà ïðî-
¿çäè, ÿê³ ï³ñëÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïðè
âèÿâëåíí³ ïîøêîäæåíü â³ä áóä³âåëüíèõ
ìàøèí òà ìåõàí³çì³â áóäóòü â³äðåìîí-
òîâàí³.

Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä
Òåðèòîð³¿ ÏÇÔ (âèùîãî òà íèæ÷èõ

ðàíã³â) ó ìåæàõ ïëîùàäêè ÌÃÅÑ òà
áóôåðíèõ çîí â³äñóòí³. Ïðîåêò íå çà÷-
³ïàº çåìë³ ïðèðîäíèõ çàïîâ³äíèê³â,
íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â àáî ³íøèõ îá'ºêò³â
Çàïîâ³äíîãî Ôîíäó.

Ðîñëèííèé, òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³
îá'ºêòè:

Ðîñëèíí³ñòü
Ïðÿì³ çàãðîçè, ÿê³ ìîãëè ñïðèÿòè

ïîðóøåííþ ́ ðóíòîâîãî òà ðîñëèííîãî
ïîêðèâó â ïðîöåñ³ áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ ÌÃÅÑ, ì³í³ìàëüí³ àáî
â³äñóòí³. Áóäóòü ïåðåäáà÷åí³ ä³¿, íàïðàâ-
ëåíí³ íà çìåíøåííÿ ìîæëèâèõ ðèçèê³â

ùîäî ïîðóøåííÿ ïðèðîäíîãî ðîñëèí-
íîãî ïîêðèâó ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ ÌÃÅÑ.

Ïòàõè òà êàæàíè.
Âïëèâè, îáóìîâëåí³ ðåêîíñòðóêö³ºþ

òà åêñïëóàòàö³ºþ ÌÃÅÑ íà îðí³òîôàó-
íó òà êàæàí³â â³äñóòí³.

Êóëüòóðíà ñïàäùèíà: âïëèâ
â³äñóòí³é.

Îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà òå-
ðèòîð³¿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà ïðèëåãë³é
òåðèòîð³¿ íå âèÿâëåíî.

Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå
(íàñåëåííÿ):

Áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ çàïðîïî-
íîâàíî¿ ÌÃÅÑ áóäå íàäàâàòè ïîçèòèâ-
íèé âïëèâ íà ì³ñöåâó åêîíîì³êó ÷åðåç
çàéíÿò³ñòü ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ ï³ä ÷àñ
áóä³âíèöòâà, à òàêîæ â á³ëüø äîâãîñò-
ðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ - ó âèãëÿä³ îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ³ ïîäàò-
êîâèõ íàäõîäæåíü äî ì³ñöåâîãî áþä-
æåòó, ïëàòè çà ïîñëóãè ì³ñöåâèõ êî-
ìóíàëüíèõ ñëóæá, ³ çàéíÿòîñò³ òåõí³÷-
íîãî îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó. Ïðî-
åêò áóä³âíèöòâà ÌÃÅÑ ïåðåäáà÷àº çà-
ëó÷åííÿ çíà÷íèõ ³íâåñòèö³é â åêîíîì³-
êó ì. Ìóêà÷åâî.

Í³ÿêîãî ïðèìóñîâîãî ïåðåñåëåííÿ íå
î÷³êóºòüñÿ. Í³ íà îäíîìó ç åòàï³â Ïðî-
åêòó íå ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ äè-
òÿ÷î¿ ÷è ïðèìóñîâî¿ ïðàö³.

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîåêòó º âàãîìèì âíå-
ñêîì ó ðîçâèòîê ÿê ðåã³îíàëüíî¿ åêî-
íîì³êè, òàê ³ åêîíîì³êè Óêðà¿íè â ö³ëî-
ìó.

9.Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ äî ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿ êàòåãîð³¿
âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ÿê³
ìîæóòü ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâ-
ê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷èòè â³äïîâ³äíèé
ïóíêò ³ ÷àñòèíó ñòàòò³  3  Çàêîíó
Óêðà¿íè" Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ")

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ç áóä³âíèöòâà
ÌÃÅÑ â ì. Ìóêà÷åâî íàëåæèòü äî äðó-
ãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
òà îá'ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷èíèé
âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çã³äíî ³ç ïóíêòîì
4, ÷àñòèíè 3, ñò.3 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ" ¹ 2059-
VIII â³ä 23 òðàâíÿ 2017 ðîêó.

10.Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ
çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîðäîííî-
ãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (â òîìó
÷èñë³ íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî íåãàòèâ-
íîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ òà ïåðåë³ê äåðæàâ, äîâê³-
ëëÿ, ÿêèõ ìîæå çàçíàòè çíà÷íîãî
íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëè-
âó (çà÷åïëåíèõ äåðæàâ)

Ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñ-
êîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ íåìàº.

11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü
òà ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³-
íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà
ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿ-
ãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç ÎÂÄ ó â³äïî-
â³äíîñò³ ç ñò.6 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ" ¹ 2059-
VIII â³ä 23 òðàâíÿ 2017 ðîêó.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ïëàíóºòüñÿ ïðîâå-
ñòè ã³äðîãåîëîã³÷í³, ã³äðîõ³ì³÷í³, ã³äðî-
á³îëîã³÷í³ ðîçðàõóíêè äëÿ âèÿâëåííÿ
ðèçèê³â ùîäî çì³íè ð³âí³â çàëÿãàííÿ

êðèâî¿ ïîâåðõí³ ́ ðóíòîâèõ âîä, àêóñ-
òè÷íîãî âïëèâó òîùî.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàòè ðîçðàõóíîê
ç îö³íêè âòðàò ðèáíèõ çàïàñ³â íà ïåð³-
îä ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Âèç-
íà÷åííÿ ðèçèêó äëÿ êîìïîíåíò³â íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêèé õàðàêòå-
ðèçóº ïðîãíîçíèé ð³âåíü òåõíîãåííî-
ãî ðèçèêó.

12. Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ó÷àñò³
â í³é ãðîìàäñüêîñò³

Ïëàíîâàíà ñóá'ºêòîì ä³ÿëüí³ñòü
ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ". Îö³íêà
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ - öå ïðîöåäóðà, ùî
ïåðåäáà÷àº: ï³äãîòîâêó ñóá'ºêòîì ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ; ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
àíàë³çó ïîâíîâàæåíèì îðãàíîì çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, áóäü-ÿêî¿
äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàº
ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ
³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä ãðîìàäñü-
êîñò³ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïðîöåäóðè îö³-
íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó, ³íøî¿
³íôîðìàö³¿; íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèì
îðãàíîì ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ç îö-
³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, ùî âðàõîâóº
ðåçóëüòàòè àíàë³çó, ïåðåäáà÷åíîãî ïî-
ïåðåäí³ì àáçàöîì; âðàõóâàííÿ âèñíîâ-
êó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ó
ð³øåíí³ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 14 öüî-
ãî ïîâ³äîìëåííÿ.

Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ óïîâíîâàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àº äîïóñòèì³ñòü
÷è îá´ðóíòîâóº íåäîïóñòèì³ñòü ïðî-
âàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèç-
íà÷àº åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿ ïðîâàäæåí-
íÿ. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ïðîâàä-
æåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà îòðèìàííÿ
ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³.

Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ ïåðåäáà÷àº ïðàâî ³ ìîæëèâîñò³ ãðî-
ìàäñüêîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó ö³é ïðîöåäóð³,
çîêðåìà íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ îáñÿãó
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, à òàêîæ
íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó óïîâíîâàæåíèì îð-
ãàíîì ïîäàíîãî ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþ-
âàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ.

Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïðî-
òÿãîì ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ äí³â
ãðîìàäñüêîñò³ íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
íàäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïî-
çèö³¿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê-
³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ

âçÿòè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ.
Äåòàëüí³øå ïðî ïðîöåäóðó ãðîìàäñü-

êîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ áóäå ïîâ³äîìëåíî â îãî-
ëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ.

13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îáñÿ-
ãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åí-
íþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâ-
ê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îï-
ðèëþäíåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ óïîâíîâàæåíîãî
îðãàíó ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî íàäà-
òè óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó, çàçíà÷åíî-
ìó ó ïóíêò³ 15 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ,
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ
äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº
âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ. Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³
ïðîïîçèö³¿, âêàæ³òü óí³êàëüíèé ðåºñò-
ðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é
ñòîð³íö³ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ). Öå çíà÷-
íî ñïðîñòèòü ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ òà ðîç-
ãëÿäó çàóâàæåíü òà ïðîïîçèö³é. Ó ðàç³
îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïî-
çèö³é ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áóäóòü ðîç-
ì³ùåí³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³ ñóá'ºêòó
ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì òðüîõ ðî-
áî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñî-
áè, ùî íàäàþòü çàóâàæåííÿ ³ ïðîïî-
çèö³¿, ñâî¿ì ï³äïèñîì çàñâ³ä÷óþòü
ñâîþ çãîäó íà îáðîáêó ¿õ ïåðñîíàëü-
íèõ äàíèõ.

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ
ï³äãîòîâêè çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ çîáîâ'ÿçàíèé âðàõóâàòè ïî-
âí³ñòþ, âðàõóâàòè ÷àñòêîâî àáî îá-
´ðóíòîâàíî â³äõèëèòè çàóâàæåííÿ ³ ïðî-
ïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³, íàäàí³ ó ïðîöåñ³
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñ-
ë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿,
ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö-
³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Äåòàëüíà
³íôîðìàö³ÿ ïðî öå âêëþ÷àºòüñÿ äî çâ³òó
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåí-
íÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå Äîçâ³ë íà âèêîíàí-
íÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿
ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ
äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº
âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ, íåîáõ³äíî íàäñèëà-
òè äî:



вання. Ст.ціна 15200 ум.од.,
можливий торг,  т. 0509425800
 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

     Здається в оренду мета�
левий  гараж в автокоопера�
тиві «Жигулі»  з підвалом. Су�
хий. 450грн на місяць. Звер�
татися: 0669042311.
     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
     ЗДАЮТЬСЯ У МУКАЧЕВІ

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

88888
ñò.

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÎÞ:      âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó

 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. Тел. :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.

 Продається  огороджена
земельна ділянка (6 сотин) в
Мукачеві на вул. Пивоварній,
21 під забудову житлового
будинку . Підведені всі кому�
нальні  комунікації  (3�фаз�
ний електрострум) з лічиль�
ником. На території є мета�
левий будиночок  для буді�
вельників та інструменту. Всі
документи.

Тел.: 050�539�96�28.

 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%

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå
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àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)

  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 дача – 6 со�
тин з 2�поверховим будин�
ком з можливістю підключи�
тися до електромережі. Є
всі документи.
Тел.: 0660891605; 5�76�90

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

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

1. Криштовка Сергій Іванович – 1951 р.н.
2. Глеба Марія Михайлівна – 1932 р.н.
3. Швардак Гелена Іванівна  – 1937 р.н.
4. Бібіков Віктор Якович  – 1938 р.н.
5. Банді Іван Васильович  – 1955 р.н.
6. Аркатова Олена Василівна  – 1940 р.н.
7. Турко Тетяна Володимирівна  – 1956 р.н.
8. Боднарь Етелла Олексіївна  – 1947 р.н.
9. Тимкович Володимир Олександрович  – 1952 р.н.
10. Готько Федір Федорович  – 1950 р.н.
11. Скубенич Лариса Федорівна  – 1949 р.н.
12. Полянський Вячеслав Юрійович  – 1976 р.н.
13. Томашовська Валентина Михайлівна

– 1973 р.н.
14. Вигиринський Юрій Олександрович  – 1962 р.н.
15. Монда Василь Ласлович  – 1967 р.н.
16. Жмульов Олександр Михайлович  – 1939
17. Цибуля Анатолій Юлійович  – 1940 р.н.
18. Данько Сергій Акимович  – 1953 р.н.
19. Ростовцева Надія Пантилеймонівна  – 1923 р.н.
20. Тишкевич Ігор  – 1986 р.н.
21. Фогел Терезія Рихардівна  – 1933 р.н.
22. Гальо Марта Михайлівна  – 1952 р.н.
23. Безкоровайна Ганна Петрівна  – 1944 р.н.
24. Копин Михайло Васильович  – 1953

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

з 16.04.2018 р.  по  22.04.2018 р.

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

ПОТРІБЕН на постійну роботу
досвідчений бухгалтер.

Тел. 0955787028.

ПОТРІБЕН НА  роботу ПРОДАВЕЦЬ
у магазин продовольчих товарів по вул.
Тімірязєва, (Паланок)  Тел. 0509188349.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
23.04.2018 року о 14.00 у залі засідань Чинадіївської се%
лищної ради відбулося засідання конкурсної комісії з
відбору суб’єктів грошової оцінки земельної ділянки пло%
щею 0,25 га для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі по вул. Садова в смт. Чинадійово. За результа%
тами конкурсу переможцем стала ФОП Роман Тетяна
Йосипівна.

М. Туряниця, голова конкурсної комісії
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Напередодні 26 квітня
– дня,  коли відзначаєть�
ся 32 річниця трагічних
подій на Чорнобиль�
ській атомній електрос�
танції, поліцейські краю
згадують і вшановують
самовіддану службу
своїх колег. Іван Кополо�
вець, ветеран  органів
внутрішніх справ, 23
роки віддав службі, двічі
разом з іншими право�
охоронцями був у епі�
центрі ліквідації нас�
лідків аварії на станції.

Одними з перших на
локалізацію пожежі,
охорону території та
евакуацію населення ки�
нулися пожежники та
тодішні міліціонери. Од�
ним із  перших, хто із За�
карпатської  області по�
їхав у центр подій був
Кополовець Іван Мико�
лайович. З перших  днів
травня,  коли гро�
мадськість вперше почу�
ла про вибух на станції,
молодий дільничний
інспектор Мукачівсько�
го районного відділу
добровольцем поїхав
надавати допомогу
місцевим жителям та
працівникам міліції, які
несли службу у зоні лиха.

Народився Іван Копо�
ловець у 1942 році у ма�
льовничому куточку За�
карпаття – селі Верхнє
Студене Мжгірського
району. Молодим юна�
ком він поїхав із рідного
села  до  Луганської об�
ласті. На сході країни
хлопець навчався у
гірничо�промисловому
училищі у м.Красний
Луч.  Після здобуття се�
редньої спеціальної ос�
віти юнак працював у
шахті. А після служби в
армії у 1970 році впер�
ше одягнув міліцейський
мундир. Тільки через 10
років служби Івана  Ми�
колайовича перевели до
Мукачівського  район�
ного  відділу міліції на
посаду дільничного
інспектора.

У перші дні травня
1986 року, коли перед
керівництвом міліції
краю постало  питання
відрядження правоохо�

ПРИБОРКУВАЧ  АТОМА

ронців у зону лиха, для
ліквідації наслідків аварії
на атомній електрос�
танції,  він одним із пер�
ших  виявив бажання і
добровольцем поїхав
нести службу до набли�
жених населених пунктів,
до епіцентру вибуху.
У стометрову зону, у
м.Зелений Мис його
було направлено з інши�
ми правоохоронцями
Закарпаття. Там Іван Ко�
половець за самовідда�
ну службу був призначе�
ний начальником відділу
по охороні громадсько�
го порядку.

То була важка праця
багатьох людей з усієї
держави, згадує  Іван
Миколайович. Більша
частина мешканців із
зони опромінення, де ніс
службу дільничний
інспектор з Мукачівсь�
кого відділу, було ева�
куйовано. Після такої
розрухи там залиши�
лись покинуті будинки,
техніка, яку доводилось
розбирати і по частинах
закопувати у так звані
могильники. Завдання
міліціонерів було  пере�
віряти автотранспорт,
яким звозили радіоак�
тивно забруднену техні�
ку і транспорт до  мо�
гильників. Крім того,
охороняли громадсь�
кий порядок, стежили,
аби мешканці радіоак�
тивної зони чи відряд�
жені не розповсюджува�
ли забруднення в інші
райони і області держа�
ви. Саме тоді, розпові�
дає Іван Кополовець,
з’являлися так звані
«спекулянти», які раді
були заробити на чужо�

му горі і намагались
продавати опромінену
техніку чи інші будмате�
ріали. Завданням пра�
воохоронців було вияв�
ляти і негайно припиня�
ти такі дії. У тих складних
умовах багато чого за�
лежало від особистої
позиції кожного праців�
ника органів внутрішніх
справ.

Мешкали працівники
міліції на спеціальних
полігонах МВС, ночува�
ли в казармах, харчува�
лися в їдальнях. Після
несення служби спец�
іальними приладами�
накопичувачами біоло�
гічного еквіваленту рен�
тгена, вимірювались
показники, скільки
орга�нізм конкретної
людини «схопив» барів.
Якщо більше певної
(чи�то правильніше ска�
зати «умовної») норми,
мілі�цейську форму
спалювали і видавали
нову, коли трохи менше
– прали в спеціальних
умовах.

Після повернення із
зони відчуження право�
охоронець повернувся
до звичайної повсяк�
денної роботи в службі
дільничних інспекторів.
23 роки свого життя Ко�
половець Іван Миколай�
ович віддав службі в
ОВС. Зараз 75�річний
ветеран удостоєний
грамотами,  відзнаками
та державними нагоро�
дами за самовіддану
службу, але найбільш за
все цінує дружбу, шанує
пам‘ять про роки
віддані улюбленій спра�
ві.

Працівники поліції За�
карпаття цінують само�
відданість ветеранів,
ліквідаторів наслідків
масштабної  катастрофи
– аварії на Чорно�
бильській АЕС. Віддає�
мо данину пошани всім
ліквідаторам, які, рятую�
чи людство від ядерної
небезпеки, жертвували
найдорожчим – своїм
здоров’ям і життям!

Мукачівський
відділ поліції

ÑÎÍß×ÍÎÃÎ ÒÎÁ² ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ!
23 êâ³òíÿ  ñïîâíèâñÿ  îäèí ðî÷îê íàø³é  óëþáëåí³é

äîíå÷ö³, âíó÷ö³ ³ ïðàâíó÷ö³ Âåðîí³÷ö³ ÏÀØ.
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî òåáå, ëþáà ³ìåíèííè-

öå, íàøå ñîíå÷êî, ç ïåðøèì òâî¿ì þâ³ëåºì!
Õàé Ãîñïîäü Áîã áëàãîñëîâëÿº òåáå, Âåðî-

í³÷êà, íà ì³öíå çäîðîâ’ÿ, íà òóðáîòó ³ ëþáîâ
íàéð³äí³øèõ òîá³ ëþäåé, íà ñâ³òëå  ³ ùàñëè-
âå  äèòèíñòâî, íà äîâãå  ³ ñâ³òëå æèòòÿ!
Ëþáëÿ÷³ òåáå òâî¿ áàòüêè Ñåðã³é ³
Êàðîë³íêà, ä³äóñü ³ áàáóñÿ Âàëåð³ÿ ³
Þð³é, ä³äóñü ³ áàáóñÿ  Â³òàë³é ³ Ëàðè-
ñà, ïðàáàáö³ Ãàííà òà Åòåëà òà ñ³ì’ÿ
Ëîñèê Âëàäèêà ³ Ë³ë³.

Цей  вислів про май�
стра спорту СРСР Вілья�
ма Михайловича Гал�
лая, який народився 22
квітня 1928 року на Во�
ловеччині. В 1946 закі�
нчив Мукачівську русь�
ку гімназію, де захопив�
ся заняттями спортом,
зокрема, легкою атле�
тикою. Виборов звання
чемпіона області з бар�
’єрного бігу та захищав
честь Закарпаття на
Спартакіаді України.
Подолав вступні екза�
мени і був зарахований
у Львівський державний
університет  фізичної
культури та спорту. За навчальний
період вписався в ряди кращих фех�
тувальників колишнього Радянського
Союзу. Проте тоталітарна система не
дозволила досягти більшого. Напе�
редодні вильоту на Олімпіаду�1956 в
Мельбурн (Австралія) в складі збірної
команди колишнього Радянського
Союзу, нашого земляка без зайвих
пояснень було відсторонено від виїз�
ду, вочевидь через його походження
з території, яку сталінський режим
після Перемоги приєднав до Украї�
ни. Недовіра до закарпатців (русинів,
угорців, німців і т.д.) відчувалась зав�
жди, проте вона значно збільшилась
після кривавих подій в Угорщині во�
сени 1956 року та жорсткого приду�
шення революції.

Людина, яку не тільки поза очі нази�
вали радянським д’Артаньяном, не
випадково стала взірцем фехтування
на рапірах. Йдеться не тільки про
філігранну техніку володіння спортив�
ною зброєю й особисті досягнення,
але і життєву позицію інтелігента та
джентльмена Вільяма Галлая, його
непідробний гумор, доброзичливу
іронію, яка навіть не  межувала з сар�
казмом, позиційну стійкість, по�
слідовність та чоловічий характер.
Видатного спортсмена, неодноразо�
вого чемпіона та призера чемпіонатів
колишнього Радянського Союзу та
України у всі часи визнавала й про�
довжує поважати не тільки  наша
спортивна громада та фахівці, але й
ті, що вже давно створив собі  ім’я  за
кордоном,  точніше – фехтувальна
діаспора ближнього та дальнього за�
рубіжжя.

З майже шестидесяти років трудо�
вого стажу (без врахування періоду
роботи старшим викладачем кафед�
ри фізвиховання  Львівського пол�
ітехнічного університету), більшу по�

Останньому із «могікан»
у спортивній сфері – 90!

ловину віддано підго�
товці та вихованню юних
фехтувальників, окремі з
яких досягли певних
успіхів на металевих до�
ріжках республіканських
та всесоюзних змагань.
Десять років поспіль
очолював міський
спорткомітет. В цей пе�
ріод збірні команди Му�
качева переважно по�
сідали призові місця на
обласних спартакіадах
та змаганнях з різних
видів спорту, поступаю�
чись інколи ужгород�
цям, структурний, фінан�
совий та тренерський

потенціал яких був набагато вищим.
Після отримання статусу пенсіонера,
Вільям Михайлович не міняє своїх
звичок, веде активний спосіб життя,
продовжуючи спілкуватись з цімбора�
ми та прискіпливо, в характерній для
себе манері, оцінюючи поточні життєві
моменти. На днях, останній з «могі�
кан» відзначатиме особистий ювілей
–  90�річчя з Дня народження. З цієї
неабиякої нагоди, ми адресуємо юві�
ляру скромненький подарунок у виг�
ляді побажань і надалі відчувати себе
потрібним родині, друзям й залиша�
тись таким же життєрадісно�безжур�
ним та надсилаємо  привітання з цьо�
го приводу, а також, тішимо себе
мрією, що на свої ювілейні 100 (а
В.Галлай із родини довгожителів), він,
як у кращі роки молодості, візьме гіта�
ру, вдарить по струнах і в колі друзів, у
його виконанні, звучатимуть душевні
мелодії любимих народних пісень та
романсів.

Здоров’я Вам, радості, терпіння,
Божої благодаті!

На цьому можна було б і завершити
статтю, але ситуація, в якій опинився
В.Галлай, інвалід�колясочник 1�ї гру�
пи, змусила нас, виходячи з того, що
він не перший рік прикутий до свого
ліжка в кімнаті V�го поверху III під’їзду
по вул. Червоноармійській, буд. 5а, кв.
90, звернутись до міської влади з про�
ханням обладнати сходовий проліт
першого поверху будівлі пандусом, а
значить дати можливість господарю
бачити і відчувати сонечко не тільки
через рамку віконечка, а й відчувати
ритм життя.

Заздалегідь приносимо нашу
вдячність – Заслужені майстри
спорту В.СТАНКОВИЧ, В.ТУРЯН2
ЧИК, майстри спорту О.ЛИСИХ,
І.ГЛАДОНІК, М.СОРОКІН, Г.КУРУЦ,
лікар О.ПЕТРОВ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ  МУКАЧІВЩИНИ  ВИЯВИЛИ
І  ЛІКВІДУВАЛИ  НАРКОПРИТОН

Працівники Мукачівського
відділення поліції за місцем
проживання мешканця
с.Верхній Коропець вияви�
ли саморобний пристрій для
викурювання наркотичних
речовин та згорток з мари�
хуаною. Заборонені речі ви�
лучили. За вказаним фактом
розпочали слідство.

До поліцейських Мукачів�
щини надійшло повідомлен�
ня про те, що вже судимий
21�річний мешканець райо�
ну, який проживає у будинку
дачного масиву в урочищі
«Попова гора», на велосипеді
перевозить металеві труби,

ймовірно, крадені. Дільнич�
ний офіцер поліції  виїхав
перевірити інформацію.

Під час огляду дворогос�
подарства у прибудові пол�
іцейський виявив ще одно�
го 49�річного мешканця рай�
ону, який разом з господа�
рем вживали наркотичні за�
соби. Саморобний пристрій
для викурювання наркотич�
них речовин та згорток з ма�
рихуаною, вагою близько 5
грамів правоохоронці вилу�
чили  та направили на досл�
ідження експертам. Обох
мешканців Мукачівського
району відвезли до нарко�

диспансеру в м.Ужгород для
визначення наркотичного
сп’яніння.

За вказаним фактом пол�
іція розпочала кримінальне
провадження за ч. 1 ст. 317
(Організація або утримання
місць для незаконного вжи�
вання, виробництва чи ви�
готовлення наркотичних за�
собів, психотропних речовин
або їх аналогів, а також на�
дання приміщення для цих
цілей) Кримінального кодек�
су України. У справі триває
розслідування.

Відділ комунікації
поліції З/о

ÊÐÈÌ²ÍÀË

Вільям ГАЛЛАЙ
– студент Львівського

фізкультурного інституту
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 30 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00  Ì/ñ  "×îðíèé  Äæåê " .
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00,
9.00, 21.00, 0.15, 3.00 Íîâè-
íè .  9 .30 ,  0 .05  Êë ³ïè  ó÷àñ -
íèê³â ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã. .
9 .40 Ì/ô "×åðâîíà ÷åðåïà-
õà" .  11.10,  13.20,  15.20 Òå-
ëåïðîäàæ. 11.40 Õ/ô "×àð³â-
íèê êðà¿íè ìð³é" (12+). 13.50
Íåçâè÷àéí ³  êóëüòóðè.  14.20
Þâ ³ëåéíèé  êîíöåðò  ãóðòó
"Ï ³ ê êàðä ³éñüêà  òåðö ³ÿ " .
15 .40  Ä /ô "Îñòàíí ³é  øàíñ
ïîáà÷èòè". 19.00 #@)[]?$0 ç
Ìàéêëîì Ùóðîì.  19 .40  Äî
ñïðàâè.  20.15,  1 .15 Â ³éíà ³
ìèð .  21 .50  Ò /ñ  " ² ñïàíñüêà
ëåãåíäà"  (16+ ) .  23 .15  Ä /ô
"Çåìí ³  êàòàêë ³ çìè" .  0 .40
Ïåðøà øïàëüòà .  1 .55 ,  3 .40
ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.  2 .05  Ñìàêè
Êóëüò óð .  2 .30  Ä /ô "Ñìà÷í ³
³ñòîð³¿". 3.25 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 4.00 Ä/ô "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/
ô "Îðåãîíñüêèé ïóò ³âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30 "×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ". 10.55 "Îäðóæåí-
íÿ íàîñë³ï" .  12.10,  13.30,
14.45,  16.05 "Ì³íÿþ æ³íêó" .
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì".  20.15 "#Øîóþðè".
22.10 Äðàìà "Ìàíäðè áëóä-
íèö³". 0.35 "Ãîëîñ êðà¿íè 8"

IÍÒÅÐ
5.40, 22.30 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 6.15
Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Ï³äêèäüîê".
8.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 9.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî".
11.00 Õ/ô "Áåðåæèñü àâòîìî-
á³ëÿ". 13.00 Õ/ô "Çäðàñòóé ³
ïðîùàâàé". 14.50 Õ/ô "Ñîðî-
÷èíñüêèé ÿðìàðîê".  16.40
"Æäè ìåíÿ". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.10 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
0.20 Õ/ô "Äâîº ï³ä äîùåì"
(16+). 2.40 "Ñêåïòèê 3". 3.30
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 5.00
"Top Shop"

 ICTV
5.15, 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 5.25,
4.15 Åâðèêà!.  5.30 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 5.35, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 6.30 Ôàê-
òè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 8.30
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè.  9 .25 Ä/ô "Ïåðåõðåñòÿ
Áàëó"  (12+) .  10.00,  13.05,
20.05 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+). 12.45
Ôàêòè.  Äåíü.  18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.25 Ò/ñ "Êîïè íà ðî-
áîò³" (12+). 23.20 Õ/ô "Ïðè-
çíà÷åííÿ"  (16+) .  1 .05 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö ³ÿ .
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.35 Íåáà-
÷åíå ªâðîáà÷åííÿ. 2.50 Õ/ô
"Êðèì³íàëüíèé òàëàíò". 4.25
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+)

ÑÒÁ
6.05 Âñå áóäå äîáðå!. 7.30 Âñå
áóäå ñìà÷íî!. 8.30 Ñâ³òàìè çà
ñêàðáàìè (12+).  11.25 Õ/ô
Òàòî íàïðîêàò (16+). 13.30
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18" (16+).
15.55 "Âñå áóäå äîáðå!". 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/
ñ Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ. 19.55, 22.40 Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè (16+). 23.40
Îäèí çà âñ³õ (16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 8.00, 4.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.50 Õ/ô "Äîêòîð ùàñòÿ" (12+).
12.00 Ò/ñ "×îðíà êâ³òêà" 1, 3 ñ.
(12+). 15.00, 19.00, 0.45 Ñüî-
ãîäí³. 15.15 Ò/ñ "×îðíà êâ³òêà"
(12+). 16.20 Ò/ñ "Áóäèíîê íà
õîëîäíîìó êëþ÷³" 1, 2 ñ. (16+).
19.40 Ò/ñ "Áóäèíîê íà õîëîä-
íîìó êëþ÷³" (16+). 21.00 Ò/ñ
"Äîãëÿäàëüíèöÿ" 9, 10 ñ. (12+).
23.00 Õ/ô "Ìóì³ÿ: Ïðèíö ªãèï-
òó" (16+). 1.40 Òåëåìàãàçèí.
2.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Ã³áá³".
11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 13.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00 Çíàé íà-
øèõ!. 15.00 Âå÷³ðêà. 20.30 Õ/ô
"Ãàðô³ëä". 22.00, 1.00 100 âûï.
1. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 Áàð-
Äàê. 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10:30 - Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î.

êè". 16.00 Êîíöåðò "ß íå âòîì-
ëþñÿ". 18.00, 3.40 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.30
Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå
çìîæó!" .  22.30 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 0.20 Õ/ô "Îáì³íÿéòåñü
îáðó÷êàìè" (16+). 2.15 "Îðåë
³ Ðåøêà. Øîï³íã". 5.10 "Top
Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.05, 22.20 Ò/ñ "Êîïè
íà ðîáîò³" (12+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05
Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+). 23.10 Õ/ô
"Ïðèâàòíèé êóðîðò" (16+). 0.45
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.15 Õ/ô
"Êðèì³íàëüíèé òàëàíò". 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.10 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+).

ÑÒÁ
6.50 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.10
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 9.10 Ìàñ-
òåðØåô - 7 (12+). 12.55 Õàòà
íà òàòà (12+). 15.55 Âñå áóäå
äîáðå! (16+). 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ. 19.55
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+). 22.45 Äàâàé ïîãîâîðè-
ìî ïðî ñåêñ (16+). 0.40 Îäèí
çà âñ³õ (16+)

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 15.00, 19.00, 2.50 Ñüî-
ãîäí³. 7.10, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
8.10 Ò/ñ "Áóäèíîê íà õîëîäíî-
ìó êëþ÷³" (16+). 12.00 Ò/ñ "Çàì-
êíóòå êîëî" 1, 2 ñ. (12+). 15.15
Ò/ñ "Çàìêíóòå êîëî" (12+).
16.10 Ò/ñ "Íîòè ëþáîâ³" 1, 2 ñ.
(12+). 19.40 Ò/ñ "Íîòè ëþáîâ³"
(12+). 21.00 Ò/ñ "Äîãëÿäàëüíè-
öÿ" 11, 12 ñ. (12+). 23.00 Êîí-
öåðò. Ìóçè÷íà ïëàòôîðìà.
1.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 4.00
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-5 (12+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Éî-
ñèï: Âîëîäàð ñí³â". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
23.00 Êðà¿íà Ó. 13.00 Êàçêè Ó.
14.00 Çíàé íàøèõ!. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà.  16.30 Õ/ô
"Ãàðô³ëä". 18.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 19.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 20.00 Ì/ô "Ð³î". 22.00,
1.00 100 âûï. 1. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê. 2.30 Ïà-

íÿíêà-ñåëÿíêà. 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 -

ËÞÁÅ, ËÞÑÒÅÐÊÎ,
ÑÊÀÆÈ …

Ìàð³ÿ Îñòàï³âíà Äçþá’ÿê
ñàìå ç ïëåÿäè òèõ æ³íîê, ÿê³ ïå-
ðåä òèì, ÿê ïîêàçàòèñÿ íà ëþ-
äÿõ, ê³ëüêà õâèëèí ïîêðóòèòüñÿ
ïåðåä ëþñòåðêîì: çàâæäè ïðàã-
íå ãàðíî âèãëÿäàòè. ² öå ¿é âäàºòü-
ñÿ. Ìàº ãàðíó ïîñòàâó, ëåãêó
õîäó ³ ãàðíó óêðà¿íñüêó âðîäó.
ßê íå äèâíî, àëå ðîêè ¿¿ ìîëî-
äÿòü ³, áåçïåðå÷íî, îùàñëèâëþ-
þòü. Ìàº ëþáèìèõ ä³òåé – ñèíà
Ìèõàéëà é äîíüêó Îêñàíó, ÿê³ ïîäàðóâàëè ¿é òðüîõ
íåíàãëÿäíèõ îíóê³â. Îñòàííüîãî êâ³òíåâîãî äíÿ

Ìàð³ÿ Îñòàï³âíà ÄÇÞÁ’ßÊ
â³äçíà÷àòèìå â êîë³ äðóç³â Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàé-
îííîãî ëàáîðàòîðíîãî Öåíòðó ì³íçäîðîâ’ÿ Óêðà¿-
íè, äå âîíà ïðàöþº  ë³êàðåì-ëàáîðàíòîì ç ñàí³òàð³¿ ³
ã³ã³ºíè, ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ. Äóæå ëþáëÿ÷èé Âàñ
÷îëîâ³ê Ëþáîìèð Áîãäàíîâè÷, óñÿ ðîäèíà ³ êîëåê-
òèâ, äå Âè òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþºòå, áàæàþòü  ÷àð³âí³é
Ìàð³¿ Îñòàï³âí³ ñâ³òëî¿ æèòòºâî¿ äîðîãè, àæ äî ñòî-
ð³÷÷ÿ áóòè ïðè çäîðîâ’¿, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, äîñòàòêó
³ ëþáîâ³ â ðîäèí³. Õàé Âàøå æèòòºâå ìîðå á’º âèñî-
êèìè õâèëÿìè ðàäîñò³ òâîð÷îãî äåðçàííÿ ³ ìîëîäå-
÷îãî çàïàëó. Ëþáå, ëþñòåðêî, âñì³õíèñÿ íà ùàñòÿ,
íà äîëþ, íà ñêðîìíó óäà÷ó.

Óñÿ ð³äíÿ, êîëåãè ïî ðîáîò³,
ïîäðóæêè ³ ñóñ³äè.

Ïðàâëÿ÷èé îë³ãàðõ³÷-
íèé ðåæèì â Óêðà¿í³
âæå áàãàòî ðîê³â âåäå
ìàñøòàáíó êàìïàí³þ ç
äèñêðåäèòàö³¿ ïðîòè
ñâîãî ãîëîâíîãî îïî-
íåíòà – Þë³¿ Òèìî-
øåíêî. Äîêàçè çìîâè
ïðîòè ïîë³òèêà ðîçê-
ðèëè ó ôåäåðàëüíîìó
ñóä³ ÑØÀ ïî ñêàí-
äàëüí³é ñïðàâ³ ïðîòè
êîëèøíüîãî ïîë³òòåõ-
íîëîãà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Ïîëà Ìàíàôîðòà. Äî-
êóìåíòè, îïðèëþäíåí³
â àâòîðèòåòí³é áðè-
òàíñüê³é ãàçåò³ The Guardian, äîâîäÿòü, ÿê äîâã³
ðîêè ðåæèì ìàí³ïóëþâàâ ñâ³äîì³ñòþ óêðà¿íö³â,
ñòâîðþþ÷è âêðàé íåãàòèâíèé îáðàç åêñ-ïðå-
ì’ºðêè.

Íà öþ êàìïàí³þ ðåæèì ßíóêîâè÷à íå øêîäóâàâ
ãðîøåé – ôåäåðàëüíèé ñóä çíàéøîâ íà îôøîð-
íèõ ðàõóíêàõ Ìàíàôîðòà 75 ìëí. äîë. â³ä Ïàðò³¿
ðåã³îí³â, äîâîäÿòü äîêóìåíòè, îïóáë³êîâàí³ â The
Guardian. Ó ñöåíàð³ÿõ òàºìíèõ êîìïàí³é ïðîòè
ë³äåðêè «Áàòüê³âùèíè» êîìàíäà Ìàíàôîðòà íå
ïðèõîâóâàëà: ìåòà êàìïàí³¿ – î÷îðíèòè ðåïóòà-
ö³þ Þë³¿ Òèìîøåíêî â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³.

Ñåðåä äîêóìåíò³â íàéá³ëüøå âðàæàº çâ³ò àìå-
ðèêàíñüêèõ ëîá³ñò³â ïåðåä óðÿäîì ßíóêîâè÷à, äå
âêàçàíî, ùî ò³ëüêè çà îäèí, 2011 ð³ê, áóëî ðîç-
ì³ùåíî ó çàêîðäîííèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ ÇÌ² ïîíàä
2 000 ïðîïëà÷åíèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ ïîëèâàëè áðó-
äîì ë³äåðà «Áàòüê³âùèíè». The Guardian ðîçêðè-
âàº òàêîæ «áðóäí³ ìåòîäè» àíòèï³àðó – êîìïðî-
ìàò, áðåõíÿ ³ ìàí³ïóëÿö³¿.

Îêðåìèì ïðîåêòîì Ìàíàôîðòà òà éîãî êîìàí-
äè ïðîòè Òèìîøåíêî áóëà ³íôîðìàö³éíà êàìïà-
í³ÿ «Óêðà¿íà – öèôðîâà äîðîæíÿ êàðòà». ¯¿ ðîç-
ðîáíèêè ïëàíóâàëè «ïîòîïèòè» Òèìîøåíêî ÿê ïî-
ë³òèêà, øòó÷íî íàâ³øàâøè íà íå¿ áðåõëèâ³ ÿðëèêè
«êîðóïö³îíåðà», «ãàçîâî¿ ïðèíöåñè», «ïðèõèëüíèêà
àíòèñåì³òèçìó ³ íàöèçìó».

Îñíîâíîþ òåõíîëîã³ºþ êàìïàí³¿ áóëî ìàñîâå ïî-
øèðåííÿ êðåìë³âñüêèìè áîòàìè ó ìåä³à òà ñîö-
ìåðåæàõ ôåéê³â ïðî Þë³þ Òèìîøåíêî. Ìîâà éøëà
ïðî ñôàáðèêîâàí³ â³äåî ³ ïðîïëà÷åí³ ñòàòò³. Äëÿ
öüîãî íàâ³òü ñôîðìóâàëè «ëèïîâèé» àíàë³òè÷íèé
öåíòð ç â³äñòàâíèõ ºâðîïåéñüêèõ ïîë³òèê³â.

Ìàòåð³àëè äðóêóâàëè çà ãðîø³ ó âïëèâîâèõ ñâ³òî-
âèõ ÇÌ² ³ äàë³ ¿õ ìàñîâî òèðàæóâàëè â óêðà¿íñüêèõ
âèäàííÿõ. The Guardian çàçíà÷àº, ùî ó êàìïàí³¿
ïðîòè Òèìîøåíêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ êðåìë³âñüê³
«ôàáðèêè áîò³â». Òàêèì ÷èíîì ç’ÿñóâàëîñü, ùî
âåñü áðóä, ÿêèé ðîêàìè ëèëè ïðîòè Òèìîøåíêî ³
ìàñîâî òèðàæóâàëè ó ÇÌ², – öå ïðîïëà÷åíà áðåõ-
íÿ.

Ïðåñ-ñëóæáà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

Àìåðèêàíö³ âèêðèëè áàãàòîð³÷íó
çìîâó ïðîòè Òèìîøåíêî

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, 2.35 Çîíà íî÷³. 4.30 Àá-
çàö. 6.29, 7.44 Kids Time. 6.30
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 7.45 Ò/ñ "Á³áë³îòå-
êàð³" (16+). 12.00 Õ/ô "Â³äëóí-
íÿ äàëåêèõ ñâ³ò³â" (12+). 13.50
Õ/ô "Àâòîìîíñòðè". 16.00 Õ/
ô "Òðàíñôîðìåðè: Ïîìñòà
çàíåïàëèõ" (16+). 19.00 Ðåâ³-
çîð. Êðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.10 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.00 Õ/ô "Âåðòè-
êàëüíèé ðóá³æ". 2.15 Íåáà÷å-
íå ªâðîáà÷åííÿ. 2.30 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 1 ÒÐÀÂÍß
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, 0.05 Êë³ïè ó÷àñíèê³â
ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã.. 9.40 Ì/
ô "Ï³ñíÿ ìîðÿ" (12+). 11.20,
13.20,  15.20 Òåëåïðîäàæ.
11.40 Õ/ô "×àð³âíèê êðà¿íè
ìð³é" (12+). 13.50 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. 14.20 Þâ³ëåéíèé
êîíöåðò ãóðòó "Ï³êêàðä³éñü-
êà òåðö³ÿ". 15.40 Ä/ô "Îñ-
òàíí³é øàíñ ïîáà÷èòè". 19.00
Ïåðøèé íà ñåë³. 19.25 Ä/ô
"Îäåñèòè íà Äîíáàñ³" (12+).
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.50 Ò/ñ
"²ñïàíñüêà ëåãåíäà" (16+).

23.15 Ä/ô "Çåìí³ êàòàêë³ç-
ìè".  0.40 Äî ñïðàâè.  1.10
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 2.05 Ä/
ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.25 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 3.40 ÒÀ-
ÊÀØÎÒÀÌ. 4.00 Ä/ô "Ìèñ-
òåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè" .
5.00 Ä/ô "Îðåãîíñüêèé ïóò³-
âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.30 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".
7.50 Äðàìà "Êîõàíà â÷èòåëü-
êà". 15.55 Êîìåä³ÿ "8 ïåðøèõ
ïîáà÷åíü". 17.40 Êîìåä³ÿ "8
êðàùèõ ïîáà÷åíü". 19.30, 5.35
ÒÑÍ. 20.15 Õ/ô "Ëþäè ³êñ: äí³
ìèíóëîãî ìàéáóòíüîãî". 22.40
Äðàìà "Ñïàäîê áëóäíèö³". 1.10
"Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ áëóäíèö³".
2.10 Ôàíòàñòèêà "Õðîí³êà"

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00 "Ïîäðîáèö³". 6.00
"Óäà÷íèé ïðîåêò". 6.50 Ì/ô.
7.00 Õ/ô "Ìèëåíüêèé òè ì³é".
8.20 "Ãîòóºìî ðàçîì". 9.20
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî".
11.20 Õ/ô "Ïðèáîðêóâà÷êà
òèãð³â".  13.20 Õ/ô "Òðîº â
÷îâí³, ÿêùî íå ðàõóâàòè ñîáà-

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. 4.30 Àá-
çàö. 6.24, 7.39 Kids Time. 6.25
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 7.45 Õ/ô "Â³ëüí³"
(16+). 10.00 Õ/ô "Øê³ëüíèé
ìþçèêë". 12.00 Õ/ô "Øê³ëüíèé
ìþçèêë 2". 14.30 Õ/ô
"Øê³ëüíèé ìþçèêë: âèïóñê-
íèé". 16.50, 19.00 Çàðîá³ò÷à-
íè. 21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 22.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 2 ÒÐÀÂÍß
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, 0.05 Êë³ïè
ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åííÿ- 2018
ã.. 9.40, 19.25 Ä/ô "Âåëèêå
ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíå-
ðà". 10.40, 13.35, 16.35 Òåëå-
ïðîäàæ. 11.00 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 12.00 Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿.
12.55, 17.45, 3.40 ÒÀÊÀØÎ-
ÒÀÌ. 13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.55
Íàø³ ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè.
15.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.15 Ì/ñ "Ãîí". 17.00 Â³éíà ³
ìèð. 18.00, 0.15 ²íôîðìàö³é-
íà ãîäèíà. 19.00 Ä/ô "Äåøåâà
ïîäîðîæ". 20.25 Ñêëàäíà ðîç-
ìîâà. 21.30 Íîâèíè.Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "²ñïàíñüêà ëåãåí-
äà" (16+). 23.15 Ä/ô "Çåìí³
êàòàêë³çìè". 1.10 Ñâ³òëî. 2.05
Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.25 Íî-
âèíè. Ñïîðò. 4.00 Ä/ô "Ìèñ-
òåöüêèé 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, 5.35 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.20,
13.45, 15.10 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 20.15 Õ/ô "Ðîñîìà-
õà: áåçñìåðòíèé". 22.30 Äðà-
ìà "Çàïîâ³ò áëóäíèö³". 1.00
"Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ áëóäíèö³ 2".
2.00 Äðàìà "Çåëåí³ Ãîðè"

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô. 6.10,  22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25, 20.30 Ò/ñ "Çà-
ðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
12.50 Õ/ô "Ïðèõîäüòå çàâò-
ðà". 14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 3.45 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 0.20 Õ/ô "Ìîëîäÿòà"
(16+). 2.15 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 5.15 "Top Shop".

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8 .45 Ôàêòè.  Ðàíîê.  9 .20,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Àíòèçîìá³ .  11.05,
13.20,  16.20 Îñîáëèâîñò ³
íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 17.40,
21.25 Ò/ñ  "Ïåñ-3"  (16+) .
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
22.40 Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³"
(12+). 23.35 Õ/ô "Ðåéä. Ñïî-
êóòà" (18+). 1.30 Ò/ñ "Ìîðñü-

êà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
2.50 Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè.
4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðè-
êà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
6.10 Âñå áóäå äîáðå! (16+). 7.45
ÌàñòåðØåô - 7 (12+). 11.50
Õàòà íà òàòà (12+). 15.55 Âñå
áóäå äîáðå!. 17.30, 22.00 Â³êíà-
Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ. 19.55, 22.40
ÌàñòåðØåô. Êóë³íàðíèé âè-
ïóñêíèé (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, 3.30 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30 Ò/
ñ "Íîòè ëþáîâ³" 1, 2 ñ. (12+).
15.30 Ò/ñ "Íîòè ëþáîâ³" (12+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Äîã-
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(30.04.2018 - 6.05.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-
õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.45, 4.40 Ì/ô "Ìàøà
³ âåäì³äü". 9.55 "Ïîâåðí³òü
ìåí³ êðàñó". 11.20, 12.20,
13.20 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 8".
14.40 Õ/ô "Ðîñîìàõà: áåç-
ñìåðòíèé". 17.00 Õ/ô "Ëþäè
³êñ: äí³ ìèíóëîãî ìàéáóòíüî-
ãî". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 21.00 "Ñïåöâèïóñê
ñâ³òñüêîãî æèòòÿ. Ç³ðê³ ãîëîñó".
22.00 "Âå÷³ð ïðåì'ºð ç Êàòå-
ðèíîþ Îñàä÷îþ". 23.50 Êîìå-
ä³ÿ "Ïåðåìàãàé". 1.50
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018"

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Äà÷íà
ïî¿çäêà ñåðæàíòà Öèáóë³". 8.00
"Óäà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí". 11.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ. Àìåðèêà". 12.10 Õ/ô
"Âèñîêèé áëîíäèí ó ÷îðíîìó
÷åðåâèêó". 14.00 Õ/ô "Ïîâåð-
íåííÿ âèñîêîãî áëîíäèíà".
15.45, 20.30 Ò/ñ "Çàáîðîíåíå
êîõàííÿ" (16+). 20.00, 2.10
"Ïîäðîáèö³". 22.20 Õ/ô "Õî-
÷åø ÷è í³?" (16+). 0.05 Õ/ô
"Ñþðïðèç" (16+)

 ICTV
5.20 ²íñàéäåð. 7.15 Ò/ñ "Êîä
Êîñòÿíòèíà" (16+). 9.10 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 11.55, 13.00
Õ/ô "Ãåðàêë: Íàðîäæåííÿ ëå-
ãåíäè" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.00 Õ/ô "¥ëàä³àòîð"
(16+). 16.55 Õ/ô "Ãåðêóëåñ"
(16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.10
Õ/ô "Ðîá³í Ãóä" (16+). 21.55 Õ/
ô "Îñòàíí³ ëèöàð³" (16+). 0.00
Õ/ô "Ïåðøèé ëèöàð". 2.25 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 3.45 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.50 Ò/ñ Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ. 7.45 ßê âèéòè çàì³æ
(12+). 8.55 Âñå áóäå ñìà÷íî!.
9.55 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ .
10.55 Õàòà íà òàòà (12+). 15.00
Õ/ô Ä³â÷àòà. 16.55, 23.35 ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 5 (16+).
19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18
(16+). 21.20 Îäèí çà âñ³õ (16+).
22.35 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 23.50 ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 5 (18+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "Áðàòåðñüê³ óçè"
(12+). 13.15 Ò/ñ "Äîëÿ íà ³ì'ÿ
ëþáîâ" (12+). 17.10 Ò/ñ
"Àìåòèñòîâà ñåðåæêà" 1, 2 ñ..
19.00, 3.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ
"Àìåòèñòîâà ñåðåæêà". 23.00 Ò/
ñ "Ãîðä³¿â âóçîë" 1, 3 ñ. (12+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.00 Ò/ñ
"Ãîðä³¿â âóçîë" (12+). 3.50
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó-2 (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.15 Ì/ô "Ïðè-
ãîäè ìîíñòðî - ïîäðóæîê. Äåíü
óñ³õ ìîíñòð³â". 11.15 Õ/ô "Øàé-
áó, øàéáó!". 13.00, 22.00, 1.00
100 âûï. 1. 18.00 Õ/ô "Àãåíò
Êîä³ Áåíêñ". 20.00 Õ/ô "Àãåíò
Êîä³ Áåíêñ 2. Ïóíêò ïðèçíà÷åí-
íÿ - Ëîíäîí". 23.00 Êðà¿íà Ó.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 Áàð-
Äàê. 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, 2.00 Çîíà íî÷³. 6.05 Ñòåí-
äàï-Øîó. 6.59, 8.24 Kids Time.
7.00 Õ/ô "Ë³ñîâà áðàò³ÿ". 8.25
Ì/ô "Ìàäàãàñêàð 3". 10.15 Õ/
ô "Âåðòèêàëüíèé ðóá³æ".
12.50 Õ/ô "×åðåïàøêè í³íäçÿ
2" (16+). 15.00 Õ/ô "Îñòð³â"
(16+). 17.50 Õ/ô "Òðàíñôîðìå-
ðè 3" (16+). 21.00 Õ/ô "Òðàíñ-
ôîðìåðè: ×àñ âèìèðàííÿ"
(16+). 0.10 Õ/ô "Ñóïåðíîâà"
(16+)

2018 ã.. 21.45 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà Ïàâëà Òàáàêîâà. 23.10
Ä/ô "Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó".
1.10 Ä/ô "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³-
ðàí. Øîó". 2.05 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿".  4.00 Ä/ô "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/ô
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55 "Îä-
ðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.20,
13.50, 15.15 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 20.15 "Ë³ãà ñì³õó
2018". 22.20 "Ãóäíàéòøîó Âà-
ëåð³ÿ Æèäêîâà". 23.00 "Ë³ãà
ñì³õó". 1.00 "Ðîçñì³øè êîì³-

êà". 1.55 "Âå÷³ðí³é êè¿â". 5.30
"Ìàøà ³ âåäì³äü"

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô. 6.10, 22.30

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25, 20.30 Ò/ñ "Çàðà-
äè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
12.50 Õ/ô "Êàð'ºðà Ä³ìè Ãîð³-
íà". 14.50, 15.45, 16.45, 2.55,
3.40, 4.20 "Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.25 "Ïîäðîáèö³". 0.20
Õ/ô "Âòå÷à ç òþðìè" (18+).
5.05 "Top Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.10, 13.15, 16.20,
21.25 Äèçåëü-øîó (12+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
17.35 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³. 23.55 Õ/ô "Ïðèâàò-
íèé êóðîðò" (16+). 1.30 Ôàê-
òè. 1.50 Õ/ô "Ðåéä. Ñïîêóòà"
(18+). 3.25 Òðóáà ì³ñòåðà Ñî-
ñèñêè. 4.10 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.40 Ìîÿ ïðàâäà. Òàºìíèöÿ êîì³-
ñàðà Êàòàí³. 6.40 Ìîÿ ïðàâäà Ëó¿
äå Ôþíåñ. Ñëüîçè êîì³êà. 7.35 Õ/ô
Íåáåçïå÷íî äëÿ æèòòÿ!. 9.25 Ò/ñ
Òàòî Äåí (16+). 17.30, 22.00 Âiêíà-
Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ Êîëè ìè âäîìà.
Íîâà ³ñòîð³ÿ. 20.00, 23.05 Õîëîñ-
òÿê - 8 (12+). 22.40 Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ 2018 ã.. 23.55 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. 11.30, 4.00 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.40 Ò/ñ "Ãîðä³¿â âóçîë" 1,
2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "Ãîðä³¿â
âóçîë" (12+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå
ç ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Äîëÿ íà ³ì'ÿ ëþáîâ" 1, 2 ñ.
(12+). 23.20 Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/
ñ "Äîëÿ íà ³ì'ÿ ëþáîâ" (12+).
2.00 Òåëåìàãàçèí. 2.30 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
5.40 Çîðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Îñëÿ-
÷à øêóðà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00 Êðà¿íà Ó. 13.00
Êàçêè Ó. 14.00 Çíàé íàøèõ!.
15.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00 Ì/
ô "Ðåàëüíà á³ëêà". 18.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 19.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 20.00 Õ/ô "Àãåíò
Êîä³ Áåíêñ". 22.00, 1.00 100
âûï. 1. 23.00 Õ/ô "Àãåíò Êîä³
Áåíêñ 2. Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ -
Ëîíäîí". 2.00 ÁàðÄàê. 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 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 -

Ðåøêà.  Øîï³íã" .  5 .10 "Top
Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.05,
13.20, 16.20 "Íà òðüîõ" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
17.35, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 ²íñàéäåð. 22.40 Ò/ñ
"Êîïè íà ðîáîò³" (12+). 23.35
Õ/ô "Ðåéä-2" (18+). 2.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 3.00 Òðóáà ì³ñòåðà Ñî-
ñèñêè. 4.00 Ñêàðá íàö³¿. 4.10
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
6.50, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.10 ÌàñòåðØåô - 7 (12+).
12.05 Õàòà íà òàòà (12+).
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Ò/ñ Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ. 19.55, 22.40 ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 5 (16+). 23.00
ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 5
(18+). 0.00 Îäèí çà âñ³õ (16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00,  23.00,  3.50 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30
Ò/ñ "Áðàòåðñüê³  óçè" 1,  2 ñ.
(12+).  15.30 Ò/ñ "Áðàòåðñüê³
óçè" (12+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç
ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Äîãëÿäàëüíèöÿ" (12+). 23.20
Êîíòðîëåð. 0.00,  2.20 Ò/ñ
"CSI.  Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.50 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ãåí-
çåëü ³ ¥ðåòåëü". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 23.00
Êðà¿íà Ó. 13.00 Êàçêè Ó. 14.00
Çíàé íàøèõ!.  15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Ì/ô "Ð³î 2".
18.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.  19.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà. 20.00 Ì/
ô "Ðåàëüíà á³ëêà". 22.00, 1.00
100 âûï. 1. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.00 ÁàðÄàê.  2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
ê è

«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, 1.55 Çîíà íî÷³. 4.00 Àá-
çàö. 5.54, 7.14 Kids Time. 5.55
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 7.15 Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð-
³âíèêà".  10.50 Ò/ñ "Äðóç³" .
11.45 Ò/ñ "Ä³àãíîç: Ìàéæå íå
çàêîõàí³" (12+). 17.00, 19.00
Õòî çâåðõó (12+). 21.00 Àôå-
ðèñòè â ìåðåæàõ (16+). 22.00
Âàðüÿòè. 1.50 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 4 ÒÐÀÂÍß
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 ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.30, 0.05 Êë³ïè ó÷àñíèê³â
ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã. .  9.40,
19.25 Ä/ô "Âåëèêå ôîòîïîëþ-
âàííÿ Äàãà Ãàðäíåðà". 10.40,
13.35, 16.35 Òåëåïðîäàæ.
11.00, 22.40 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 11.25 Ä/ô "Ñòîëèêà
ßïîí³ÿ". 12.00 Åíå¿äà. 12.25
Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 12.55, 3.40 ÒÀ-
ÊÀØÎÒÀÌ. 13.10, 14.30 Ðàä³-
îÄåíü. 13.55 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ
â äåòàëÿõ. 15.00, 3.25 Ëàéô-
õàê óêðà¿íñüêîþ. 15.15 Ì/ñ
"Ãîí". 16.55 Ôîëüê-music.
18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 18.50 VoxCheck. 19.00
Êóëüòóðíà àô³øà çäîðîâî¿ ëþ-
äèíè. 20.25 Ïåðøà øïàëüòà.
21.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ-

ãåíäè" (16+).  18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.10 Õ/ô
"¥ëàä³àòîð" (16+). 23.05 Õ/ô
"Ãåðêóëåñ" (16+). 0.55 Õ/ô
"Ðåéä-2" (18+). 3.25 Ïðîâîêà-
òîð

ÑÒÁ
6.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàí. 7.05,
19.00 Õàòà íà òàòà (12+). 9.00
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 10.00 Ò/ñ
Êîëè ìè âäîìà. 10.45 Ìàñòåð-
Øåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé
(12+). 14.20 Õîëîñòÿê - 8 (12+).
17.00 Õ/ô Ä³â÷àòà. 21.50 Âå÷³ð
ç Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ. Äàøà
Àñòàô'ºâà (16+). 22.55 Ñâ³òà-
ìè çà ñêàðáàìè (12+). 1.00
Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ
(16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.10

Ñüîãîäí³. 7.15, 6.00 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "Äîãëÿäàëüíè-
öÿ" 9, 15 ñ. (12+). 15.20 Ò/ñ
"Äîãëÿäàëüíèöÿ" (12+). 17.15
Ò/ñ "ß í³êîëè íå ïëà÷ó" 1, 2
ñ. (12+). 19.40 Ò/ñ "ß í³êîëè
íå ïëà÷ó" (12+). 22.00 Ò/ñ
"Ãèäêå êà÷åíÿ". 1.40 Òåëåìà-
ãàçèí. 2.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
4.25 Õ/ô "Àíæåë³êà ³ ñóëòàí"

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.10 Ì/ô
"Ñîô³ÿ Ïåðøà. Æèëà ñîá³

ïðèíöåñà". 11.00 Õ/ô "×åðâî-
íà øàïî÷êà". 12.00 Ãîòåëü Ãà-
ë ³ö ³ÿ .  18.00 Êàçêè Ó Ê ³íî.
19.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 20.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.00, 1.00 100 âûï. 1. 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
3.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.25, 2.05 Çîíà íî÷³. 5.59, 7.24
Kids Time. 6.00 Ì/ñ "Äðàêîíè.
Ïåðåãîíè áåññòðàøûõ". 7.25
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 9.25 Òàºì-
íèé àãåíò. 11.00 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 12.35 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³" (16+). 17.00 Ì/
ô "Ìàäàãàñêàð 3". 18.45 Õ/ô
"×åðåïàøêè í³íäçÿ 2" (16+).
21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè 3"
(16+). 0.00 Õ/ô "Ñèãíàë" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 6 ÒÐÀÂÍß

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, 2.55 Íîâèíè. 9.30
Õ/ô "Ëþáîâ ïðèõîäèòü òèõî".
11.10, 13.40, 16.10 Òåëåïðî-
äàæ. 11.35 Ä/ô "Äâîêîë³ñí³
õðîí³êè". 12.10 Ïåðøèé íà
ñåë³. 12.40 Åíå¿äà. 14.00 Ä/
ô "Ùîäåííèêè êîìàõ". 14.20
Ôîëüê-music. 15.20, 22.40,
3.20 Ä/ô "Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³
ñìàêîëèêè". 16.35 Ä/ô "Íå-
ïîâòîðíà ïðèðîäà". 17.05 Ò/
ñ "²ñïàíñüêà ëåãåíäà" (16+).
20.00 Ä/ô "ßê ïðàöþþòü
ì³ñòà". 21.30 Ùîäåííèê ªâðî-
áà÷åííÿ- 2018 ã.. 21.45 ªâðî-
áà÷åííÿ: ö³ëêîì áåçïå÷íî.
22.15, 1.35 Áóêîãîë³êè. 23.30
Íåçâè÷àéí³  êóëüòóðè.  0.00
Êë³ïè ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åí-
íÿ- 2018 ã.. 0.45 Ä/ô "Ñï³ëüíî-
òè òâàðèí". 1.10 Êóëüòóðíà
àô³øà çäîðîâî¿ ëþäèíè. 2.05
Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 4.05 Ä/
ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðè-
êè". 5.00 Ä/ô "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê"

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

Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - 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 Çîíà íî÷³. 4.25 Àáçàö.
6.19, 7.39 Kids Time. 6.20 Ì/ñ
"Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåññòðà-
øûõ". 7.40 Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð³âíè-
êà". 11.00 Ò/ñ "Äðóç³". 12.00 Ò/
ñ "Ä³àãíîç: Ìàéæå íå çàêîõàí³"
(12+). 17.00, 19.00 Ñóïåð³íòó¿-
ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 21.50 Õòî çâåðõó (12+).
1.50 Õ/ô "Â³äëóííÿ äàëåêèõ
ñâ³ò³â" (12+)

ÑÓÁÎÒÀ, 5 ÒÐÀÂÍß
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, 3.00 Íîâèíè. 9.30
Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ- 2018
ã.. 9.40 Ì/ñ "Ãîí". 10.10 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?. 10.40, 3.25
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 10.50,
13.45, 15.05 Òåëåïðîäàæ. 11.10
Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 12.05 Õ/
ô "Ëþáîâ ïðèõîäèòü òèõî".
14.05 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Ïàâëà Òàáàêîâà. 15.20 Ä/ô
"Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè".
16.15 Ä/ô "Ùîäåííèêè êîìàõ".
16.35 Ä/ô "Íåïîâòîðíà
ïðèðîäà". 17.05 Ò/ñ "²ñïàíñüêà
ëåãåíäà" (16+). 19.55
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.30 ßê
äèâèòèñÿ ê³íî. 21.55 Õ/ô
"Êåðîë" (18+). 0.05, 3.45
ÒÀÊÀØÎÒÀÌ. 0.45 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 1.10 Ä/ô
"Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàí. Øîó".
2.05 Ä/ô "Ñìà÷í³ 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".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
10.00, 23.20 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018". 11.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
14.10 "Ë³ãà ñì³õó 2018". 16.30,
21.10 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018".
20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
0.20 "Ë³ãà ñì³õó". 4.15 "Âå÷³ðí³é
êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.35 "Óêðà¿íà âðàæàº". 6.00 Ì/
ô. 6.25, 3.05 Ä/ï "Àêòîðè-
ôðîíòîâèêè".  7.15 "Æäè
ìåíÿ". 8.40 Õ/ô "Ñîëäàò ²âàí
Áðîâê³í".  10.30 Õ/ô "²âàí
Áðîâê³í íà ö³ëèí³". 12.30 Õ/ô
"Äà÷íà ïî¿çäêà ñåðæàíòà Öè-
áóë³". 14.00 Õ/ô "Ìàêñèì Ïå-
ðåïåëèöÿ". 16.00, 20.30 Ò/ñ
"Çàáîðîíåíå êîõàííÿ" (16+).
20.00, 2.35 "Ïîäðîáèö³". 22.50
Õ/ô "Âèõ³äí³!" (16+). 0.40 Õ/ô
"Ëþáîâ â³ä óñ³õ õâîðîá" (12+).
3.40 "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
5.10 "Top Shop"

ICTV
5.10, 4.40 Ñêàðá íàö³¿. 5.20,
4.45 Åâðèêà!. 5.30, 4.55 Ôàê-
òè. 5.50 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
7.40 ß çíÿâ!. 9.35 Äèçåëü-øîó
(12+). 10.50, 11.45 Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ
"Êîïè íà ðîáîò³" (12+). 16.55
Õ/ô "Ãåðàêë: Íàðîäæåííÿ ëå-

ëÿäàëüíèöÿ" 13, 14 ñ. (12+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òåëåìà-
ãàçèí. 4.20 Çîðÿíèé øëÿõ.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "×åð-
âîíà øàïî÷êà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 23.00
Êðà¿íà Ó. 13.00 Êàçêè Ó. 14.00
Çíàé íàøèõ!. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Ì/ô "Ð³î".
18.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 19.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 20.00 Ì/ô
"Ð³î 2". 22.00, 1.00 100 âûï. 1.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 Áàð-
Äàê. 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
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, 1.55 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 6.34, 7.55 Kids Time. 6.35
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 8.00 Ò/ñ "Øëÿõ ÷àð-
³âíèêà".  11.30 Ò/ñ "Äðóç³" .
12.25 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.
1.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 3 ÒÐÀÂÍß
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, 0.05 Êë³ïè
ó÷àñíèê³â ªâðîáà÷åííÿ- 2018
ã.. 9.40, 19.25 Ä/ô "Âåëèêå
ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíå-
ðà". 10.40, 13.35, 16.35 Òåëå-
ïðîäàæ. 11.00 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 12.00 Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿.
12.55,  3.40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
13.10, 14.30 Ðàä³îÄåíü. 13.55
Äî ñïðàâè. 15.00 Ëàéôõàê óê-
ðà¿íñüêîþ. 15.15 Ì/ñ "Ãîí".
17.00, 19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í². 18.00,
0.15 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
20.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòà-
ëÿõ. 21.30 Íîâèíè.Ñïîðò. 21.50
Ò/ñ " ²ñïàíñüêà ëåãåíäà"
(16+). 23.10 Ä/ô "Äèâîâèæí³
ì³ñòà ñâ³òó". 1.10 Äîêóìåí-
òàëüíà ïðîãðàìà "Ñåêðåòè
Â³ëüíþñà". 2.05 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 3.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè".  5.00 Ä/ô "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê"

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55 "Îä-
ðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.20, 13.50,
15.15 "Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ Ìåð`ºì".
20.15, 0.15 Êîìåä³ÿ "Í³÷ ó
ìóçå¿". 22.20 Êîìåä³ÿ "8 êðà-
ùèõ ïîáà÷åíü". 4.15 "Ïðàâäè-
âà ³ñòîð³ÿ áëóäíèö³"

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô.  6 .10,  22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15,  12.25,  20.30 Ò/ñ "Çà-
ðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
12.50 Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é
âóëèö³" .  14.50,  15.45,  16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 3.40 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".  20.00
"Ïîäðîáèö³". 0.20 Õ/ô "Ùàñ-
ëèâèé ìàðøðóò". 2.15 "Îðåë ³
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 15
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 13 ïàð.
ïîìåðëî – 24 îñîáè.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Ви можете доби�
тися успіху у всьому,
що можна віднести до
сфери бізнесу та кар'�

єри. У сімейному житті від вас
можуть знадобитися стри�
маність і спокій, тому що мож�
ливі розбіжності та конфлік�
ти.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Активно рухай�
теся до наміченої
мети, партнери допо�

можуть і підтримають вас. Не
ухвалюйте спонтанних
рішень, вони будуть помил�
кові. Не беріться за кілька
справ відразу...

БЛИЗНЮКИ (21.05
� 21.06). Не варто
приймати категоричні
рішення, уникайте по�
рожніх суперечок і

будьте впевнені в собі. Опи�
райтеся на надійних друзів і
колег і власні наробітки. Ба�
жано не афішувати свої на�
міри, тоді вони скоріше
здійсняться.

РАК (22.06�22.07).
Вам просто необхідно
виявити активність і
показати свої талан�
ти. Тоді на вас чекає

успіх. Не забувайте розбира�
тися з поточними проблема�
ми. Зверніться за порадою
до колег по роботі.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Багато в чому ваше
благополуччя буде
залежати від розум�
ної завзятості та ком�

петентності. Займіться за�
вершенням справ, що нагро�
мадилися, але не варто пла�
нувати нічого нового.

ДІВА (24.08�23.09).
Вам доведеться вия�
вити гнучкість розуму і
максимум такту та
кмітливості. Подивіть�

ся філософськи на ситуацію,
не перестарайтеся з тиском
на навколишніх, ну а в
дрібницях можна й поступи�
тися.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Не втрачайте
контроль над своїми
емоціями, інакше ви

можете крупно програти як в
особистій, так і в професійній
сферах. Досить напружений
період через збільшення об�
сягу роботи.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Щоб успішно
просуватися вперед,
вам знадобиться вда�

тися до допомоги вашої при�
голомшливої інтуїції. Зро�
бивши це, ви зрозумієте, які
саме кроки слід почати.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Будуть рапто�
во виникати сприят�
ливі можливості для
заробітку. Загадані

бажання можуть запросто
збутися. Вирішуйте всі спра�
ви  без суєти та поспіху. На�
чальство явно задовільнено
вашою роботою.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Ви виявитеся в
центрі уваги й подій,
так що рішення прий�

деться приймати швидко,
іноді міняти на ходу. Ви
відчуєте приплив життєвих
сил, з'являться нові. На
вихідні краще нічого серйоз�
ного не загадувати.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). Вам необхід�
но зосередитися на
одній, дуже важливій
справі, Ви самі по�

винні визначити, на якій
саме. Краще знизити темп
роботи, щоб уникнути пере�
втоми. Не виключені розбіж�
ності.

РИБИ (21.02�20.
03). Наступає спри�
ятливий період як для
роботи, так і для відпо�

чинку. Постарайтеся викори�
стовувати цей час для закла�
ду нових знайомств, нала�
годження необхідних кон�
тактів.

Îáúÿâëåíèå: "Î÷àðî-
âàòåëüíûå äåâóøêè
âûåäóò íà äîì ê ñî-
ëèäíûì, ðåñïåêòà-
áåëüíûì ìóæ÷èíàì,
åñëè òå ïîìîãóò èì
ñäåëàòü íà çàâòðà
óðîêè ïî àðèôìåòèêå,
èñòîðèè, ÷òåíèþ è
ðèñîâàíèþ".

Æèëüöû äîìà ¹ 8
ñêèíóëèñü è ïîäàðèëè
áàáóøêå Àíòîíèíå
Ìàêàðîâíå, ñèäÿùåé
íà ëàâî÷êå ó ïîäúåçäà,
òóð â Àìñòåðäàì.
Ïóñòü ïîñìîòðèò,
êàê âûãëÿäÿò íàñòîÿ-
ùèå íàðêîìàíû è ïðî-
ñòèòóòêè.

– Âîâî÷êà! – ñòðîãî
ãîâîðèò ìàòü. – Òû
ïî÷åìó â÷åðà íå áûë â
øêîëå?

– À ÿ ïîäàðîê ó÷è-
òåëüíèöå äåëàë.

– Êàêîé ïîäàðîê?
– À ó íåå â÷åðà áûë

äåíü ðîæäåíèÿ. Âîò ÿ
è ðåøèë: ïóñòü îòäîõ-
íåò áåç ìåíÿ.

Æóòêî íåðâíàÿ ðà-
áîòà ó ðåàíèìàòîëî-
ãà: áîèòñÿ, êàê áû êòî
íå óìåð.

Íî åùå áîëåå íå-
ðâíàÿ – ó ñòîðîæà
ìîðãà: áîèòñÿ, êàê áû
êòî íå îæèë...

☺ ☺ ☺

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

в пекарню
по вул. Верді,1

ФОРМУВАЛЬНИЦЯ,
ПЕКАР,

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

Т. 050 5386141

ЗРОБЛЮ
ЄВРОРЕМОНТ

будь�якої
складності швидко
і якісно у квартирах

і будинках.
Зверт по тел.

050*8508610

З метою підтримки звичаїв та традицій, міський голова Андрій Балога підпи�
сав розпорядження від 10.04.2018 року  № 162 “Про проведення фестивалю�
конкурсу “Огинь та мнясо�2018”.

Гастрономічний фестиваль�конкурс проходитиме у парку “Перемога”
з 3 по 6 травня 2018 року, з 11.00 до 22.00 год.

З метою його належного проведення утворено організаційний комітет, який
очолив Максим Адаменко – директор КП “Мукачівський міський туристично�
інформаційний центр”.

Досвід показує, що загально�міські заходи, які проводяться у нашому місті
проходять на високому рівні і, безумовно, на такому ж рівні буде проведено і
гастрономічний фестиваль “Огинь та мнясо”.

Тож мукачівці та гості можуть уже готуватися до цієї події, яка прийдеться
кожному “до смаку”.

ФЕСТИВАЛЬ*КОНКУРС “ОГИНЬ ТА МНЯСО*2018”,
ПОДІЯ, ЯКА  ПРИЙДЕТЬСЯ  КОЖНОМУ “ДО СМАКУ”!

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ, 6 ТРАВНЯ, о 13*й год. в Мукачеві на пл.
Миру, 26/9; (тел. 096*435*37*33; 067*422*54*74)
того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель “Хуст”)  (тел.
4*31*53, 096*435*37*33; 067*422*54*74)  лiкар�
психотерапевт з бiльш  як двадцятирiчним стажем,
провідний спеціаліст Кримської асоціації лікарів�
психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîç-
áàâèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæ-
íîñòåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð
ïðîâîäèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè
ñïèðòíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ-
÷èì ñõóäíóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi
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