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     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.

НАЦБАНК запускає в обіг металеві гроші. Замість
паперової дріб’язі. Копйки "ходитимуть"  в обігу од�
ночасно з їх паперовими номіналами.

УРЯД Казахстану  викорінює "азарівщину" –
міністрам заборонено спілкуватися

В  офіційному середовищі російською мовою.
НАЦІОНАЛЬНИЙ  парк Туречччини "Руїни Трої" що�

року відвідують  близько півмільйона туристів. Непо�
далік від  місця археологічних розкопок  створюється
музей Троїє

У НІМЕЧЧИНІ  у рідному місті Карла Маркса випус�
тили  грошову купюру номіналом  нуль євро. Акція при�
свячена  200�річчю з дня народження видатному ав�
торові "Капіталу".

У КИТАЇ дитинка народилася через  чотири роки
після загибелі батьків. Заморожений напередодні за�
гиблими у автоаварії батьками плід виносила суро�
гатна мама.

У ОЛЕСІ увічнили кота  знаменитого гумориста
М. Жванецького.  Скульптуру кота  прикрасила  фасад
будинку  Всесвітнього клубу одеситів.

АМЕРИКАНКА  Фабіана Лафлер  зшила  собі бікіні
зі шкурок  жаб, яких вона спіймала і зіла.

У АМСТЕРДАМІ  на виставці похоронної індустрії
продемонстрували спеціально сконструйовану будку
для самогубств.

ЯК МІНІМУМ 21919 засуджених  у всьому світі  че�
кають виконання смертного вироку.

У минулому році  у 23 країнах стачено 993 особи.

ФОП Ключінська Л.Л.
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

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

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

Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â
Óêðà¿íè ùèðîñåðäå÷íî â³òàº âàñ ç Äíåì Ïåðåìî-
ãè íàä íàöèñòñüêîþ Í³ìå÷÷èíîþ â 1945 ðîö³.

Ó ðîêè ïðîòèáîðñòâà ç îçáðîºíèìè äî çóá³â íà-
öèñòñüêèìè îêóïàíòàìè Óêðà¿íà âòðàòèëà, çà
ð³çíèìè äàíèìè, äî 15 ìëí. ÷îëîâ³ê óáèòèìè,
ì³ëüéîíè áóëî ïîðàíåíî òà ïîí³âå÷åíî. Ñïàëåíî
ñîòí³ ì³ñò, ì³ñòå÷îê ³ ñ³ë, çðóéíîâàíî íàðîäíå ãîñ-
ïîäàðñòâî.

Ïðîòå âòðàòè áóëè íå ìàðí³. Âðåøò³-ðåøò, â
90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ áóëî ïîáóäîâàíî íå-
çàëåæíó Óêðà¿íó.

Õòî á ì³ã òîä³ ïîäóìàòè, ùî Ðîñ³ÿ, ñîëäàòè ÿêî¿
áèëèñÿ ïðîòè íàöèñò³â â îêîïàõ ïîðó÷ ç óêðà¿íöÿ-
ìè, â 2014 ðîö³ ï³ä îðóäîþ Ïóò³íà îêóïóº Êðèì,
ðîçâ’ÿæå áðàòîâáèâ÷ó â³éíó íà ñõîä³ Óêðà¿íè!?

Íàñòóïèòü äåíü, ³ äîëÿ âæå íèí³øíüîãî ðîñ³éñü-
êîãî àãðåñîðà áóäå òàêîþ, ÿê ³ íàöèñòñüêî¿ Í³ìå÷-
÷èíè òà ¿¿ á³ñíóâàòîãî âîæäÿ.

Áàæàþ âàì óñ³ì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðîáóòó,
ìèðó ³ çëàãîäè!

².Ä. ÊÀ×ÓÐ, Ïî÷åñíèé âåòåðàí Óêðà¿íè
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Øàíîâí³ ñï³ââ³ò-
÷èçíèêè! Â ö³ òðàâ-
íåâ³ äí³ â³äçíà÷àºìî
Äåíü ïàì'ÿò³ òà ïðè-
ìèðåííÿ ³ ÷åðãîâó
ð³÷íèöþ Ïåðåìîãè
íàä íàöèçìîì ó
Äðóã³é ñâ³òîâ³é
â³éí³. Â³ääàéìî
øàíó òèì, õòî ö³íîþ
ñâîãî æèòòÿ äàðó-
âàâ íàì ìèð íà äîâã³ ðîêè, ïîäáàéìî ïðî
âåòåðàí³â, ÿê³ ñüîãîäí³ ñåðåä íàñ. Íàæàëü,
äîëåíîñíó Ïåðåìîãó òðàâíÿ 1945 ðîêó çó-
ñòð³÷àºìî ç³ çáðîºþ â ðóêàõ. Ñëàâí³ ñèíè ³
äîíüêè Óêðà¿íè â ö³ äí³ ³ íî÷³ íà Ñõîä³ äåð-
æàâè çàõèùàþòü ñóâåðåí³òåò Â³ò÷èçíè â³ä
âîðîãà, ç ÿêèì ðàçîì çäîáóâàëè Ïåðåìîãó
73 ðîêè òîìó íàçàä. Â³ðèìî, ùî ïðàâäà ³
Ïåðåìîãà çà íàìè. Óêðà¿íà – ñóâåðåííà
äåðæàâà ³ áóäå óñï³øíîþ, ïðîöâ³òàþ÷îþ òà
ìèðíîþ íà âñ³ â³êè.

Ùèðî âäÿ÷íèé ó÷àñíèêàì óñ³õ âîºí –
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»
Î. ÏÅÐÅÑÒÀ

ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ!Øàíîâí³ âåòåðàíè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,
ä³òè â³éíè, âäîâè óá³ºííèõ íà ôðîíòàõ

âî¿í³â òà ïîìåðëèõ ó ìèðíèé ÷àñ
âåòåðàí³â, ãðîìàäÿíè Ìóêà÷³âùèíè!

Відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт»,
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарсь�
кої діяльності», наказу Міністерства транспорту та зв’язку Украї�
ни від 17.11.2009 року № 1175 «Про затвердження Методики роз�
рахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транс�
порту», беручи до уваги звернення перевізників щодо приведен�
ня у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирсь�
кого транспорту економічно обґрунтованим витратам, зважаючи
на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно�мастиль�
них матеріалів, розміру мінімальної заробітної плати, з метою
збереження діючої маршрутної мережі та задоволення потреб гро�
мадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях, керуючись
п.п.2 п.«а» ст.28, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», виконавчий комітет міської ради В И Р І Ш И В:

1. Встановити тарифи перевізникам на перевезення одного па�
сажира автобусами, які працюють у режимі руху маршрутного
таксі у розмірі 5,00 грн.

2. Затвердити аналіз регуляторного впливу регуляторного акта
згідно додатку 1.

3. Дане рішення набуває чинності з 07.05.2018 року .
4. Управлінню міського господарства виконавчого комітету Му�

качівської міської ради оприлюднити рішення на офіційному сайті
Мукачівської міської ради (http://www.mukachevo�rada.gov.ua) та
в місцевих друкованих засобах масової інформації.

5.  Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого
комітету Мукачівської міської ради від 16 квітня 2015 року № 86
„Про тарифи на перевезення пасажирів міськими автобусними
маршрутами”.

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступ�
ника міського голови Е.Барчія.

А.БАЛОГА, міський голова

Ð³øåííÿ ì³ñüêâèêîíêîìó ¹ 123 â³ä 2.05.2018 ð.
“Ïðî òàðèôè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â

ì³ñüêèìè àâòîáóñíèìè ìàðøðóòàìè”

Ó Ìóêà÷åâ³  ðîçïî÷àâñÿ
Õ² Ì³æíàðîäíèé

ôåñòèâàëü-êîíêóðñ íàðîäíîãî
ìèñòåöòâà «Ñìàðàãäîâ³ âèòîêè»
Засновники та організатори ХІ Міжнарод�

ного дитячо�юнацького фестивалю народ�
ного мистецтва “Смарагдові витоки” зап�
рошують всіх, хто любить народний танець,
пісню, черпає натхнення в дивовижних вит�
ворах народних майстрів прикладного ми�
стецтва.

Святкове відкриття фестивалю пройде
на площі Кирила і Мефодія 3 травня о
19.00.

Програма фестиваль�конкурсу:
4 травня о 11.30 год. – конкурсна про�

грама фестивалю�конкурсу. Парк «Пере�
моги».

5 травня о 12.00 год. – гала�концерт та
нагородження переможців. Парк «Перемо�
ги».

В конкурсній програмі беруть участь:
� вокальне мистецтво (солісти, дуети,

тріо, ансамблі);
� гурти (фольклорні гурти, троїсті музи�

ки, оркестри народних інструментів);
� хореографічне мистецтво (хореог�

рафічні колективи, дуети, групи);
� декоративно�ужиткове мистецтво та ху�

дожні ремесла;
� образотворче мистецтво;
� фотомистецтво.
Під час проведення фестивалю на тери�

торії парку працюватимуть атракціони. Всі
зможуть пригоститися закарпатськими
стравами, смачними тістечками, морози�
вом. А також відвідати майстер�класи і
мати на згадку про фестиваль виготовленні
власноруч сувеніри.
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ÙÀÑÒß ÂÀÌ
ÍÀ ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ

ÍÀÄÒÎ ÄÅØÅÂÀ ÏÐÀÖßÍÀÄÒÎ ÄÅØÅÂÀ ÏÐÀÖßÍÀÄÒÎ ÄÅØÅÂÀ ÏÐÀÖßÍÀÄÒÎ ÄÅØÅÂÀ ÏÐÀÖßÍÀÄÒÎ ÄÅØÅÂÀ ÏÐÀÖß
Наші зарплати залишаються

найнижчими у Европі
Погодинний розмір зарплати у країнах ЕС торік ста�

новив від 4,9 до 42,5 Евро. Такі підрахунки Евростату.
Скажімо, одна година роботи в Болгарії вартує 4,9

євро, у Румунії — 6,3, у Литві — 8, у Латвії — 8,1. Тим
часом у Данії — 42,5 євро, в Бельгії – 39,6, у Швеції –
36,6.

А за останніми даними Держстату, середня зарплата
в Україні за лютий становила 7828 гривень на місяць.
Норма тривалості робочого часу в цей місяць дорів�
нювала 160 годинам. Тож виходить, що за годину ук�
раїнці отримували в середньому 1,5 євро.

“В Україні дотепер встановлюється   мінімальна зар�
плата на місяць, а не на годину. Це рудимент старої
радянської системи. У світі ж уже давно перейшли на
встановлення і визначення погодинної оплати праці, —
каже Олексій Кущ, фінансовий аналітик. — Зрештою,
окрім того, що слід переходити на погодинну оплату
праці, потрібно також змінювати систему визначення
розміру мінімальної зарплати. Адже в нас охоронець у
супермаркеті може отримувати таку ж заробітну плату,
як висококваліфікований електрик чи слюсар. У резуль�
таті найбільш кваліфіковані робочі кадри мігрують у
пошуках добре оплачуваної роботи за кордон”.

Богданна МАРТИНИК

 Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
7 òðàâíÿ ó êîë³  êîëåã ïî ìèñëèâñòâó, äðóç³â ³

÷èñëåííî¿ ðîäèíè â³äçíà÷àº  60-ð³÷÷ÿ  â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ  øàíîâàíà íàìè ëþäèíà – êåð³â-
íèê  ìèñëèâñüêîãî êîëåêòèâó «Ìàéîðíÿ»

ÁÀÁÈÍÅÖÜ Âàñèëü ²âàíîâè÷.
Øàíîâíèé íàø þâ³ëÿðå!  ×èñåëüíèé

ìèñëèâñüêèé  êîëåêòèâ, ÿêèé Âè î÷îëþºòå
ðàäî ðîçä³ëÿº ç Âàìè  ñâ³òëå ³ õâèëþþ÷å  ñâÿ-
òî  ³ ùèðî áàæàº  Âàì ùå
íà áàãàòî-áàãàòî ðîê³â
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèí-
íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, çëàãîäè,
ìèðíîãî íåáà ³ Áîæî¿ áëà-
ãîäàò³. À òàêîæ íàøîãî
ìèñëèâñüêîãî «í³ ïóõà, í³
ïåðà!»

1 òðàâíÿ,  â ÷óäîâó âåñíÿíó
ñîíÿ÷íî-êâ³òêîâó  ïîðó
â³äçíà÷àº ñâ³é ÷óäîâèé  þâ³-
ëåé – 60-ð³÷÷ÿ ç  äíÿ íà-
ðîäæåííÿ  ãîëîâà Çóá³-
âñüêî¿  ñ³ëüñüêî¿ ðàäè

ÃÀÍÍÀ
Âàñèë³âíà
ÑÀÁÎÂ.

Øàíîâíà  íàøà
þâ³ëÿðêî!

Ç òàêî¿ äîáðå-õâèëþþ÷î¿ ïîä³¿  ïðèéì³òü
íàø³ ñåðäå÷í³  ïîçäîðîâëåííÿ ³ íàéêðàù³
ïîáàæàííÿ. Ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà, áëàãîïîëó÷-
÷ÿ  Âàì ³  Âàø³é ðîäèí³, ìóäðîñò³,  îïòèì³ç-
ìó ³ òåðï³ííÿ  ³ ùåäðî¿ äîë³, ùàñòÿ ó æèòò³,
òâîð÷î¿ íàñíàãè ó Âàø³é  êîï³òê³é ³ â³äïîâ³-
äàëüí³é ðîáîò³ íà áëàãî ãðîìàäè Çóá³âêè òà
Ñîô³¿. Íåõàé Âàøà åíåðã³éí³ñòü,  äóøåâí³ñòü
³ ëþäÿí³ñòü  ïðèâåðòàþòü  òèõ, õòî ïðàöþº
³ ñï³ëêóºòüñÿ ç Âàìè, íîâèõ íàä³éíèõ äðóç³â
³ îäíîäóìö³â. Íåõàé áóäå  ùàñëèâîþ  êîæíà
ìèòü Âàøîãî æèòòÿ.

Ç ïîâàãîþ âèêîíêîì Çóá³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè,
äåïóòàòñüêèé êîðïóñ  ñ³ëüðàäè òà ïðàö³-
âíèêè  âñ³õ  áþäæåòíèõ óñòàíîâ  íà òå-
ðèòîð³¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.
(Ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)

Âåñíÿíå Ñâÿòî õîðîâî¿ ìóçèêè ó Ìóêà÷åâ³ ç³áðàëî
÷èìàëî ïîö³íîâóâà÷³â õîðîâîãî ñï³âó

Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ìó-
êà÷³âö³ òà ãîñò³ ì³ñòà ìàëè
÷óäîâó íàãîäó ïîðèíóòè ó
ñâ³ò õîðîâîãî ìèñòåöòâà.

Ñâÿòî õîðîâî¿ ìóçèêè, ÿêå
ùîâåñíè äàðóº ïîö³íîâóâà-
÷àì ïðåêðàñíîãî Ìóêà÷³-
âñüêà õîðîâà øêîëà õëîï-

÷èê³â òà þíàê³â, ðîçïî÷à-
ëîñÿ ³ç êîíöåðòó äóõîâíî¿
ìóçèêè 27 êâ³òíÿ ó Ðèìî-
êàòîëèöüêîìó êàôåäðàëü-
íîìó ñîáîð³ ³ìåí³ Ñâÿòîãî
Ìàðòèíà. 

Ãàëà-êîíöåðò 28 êâ³òíÿ
çà ó÷àñò³ ÷îòèðüîõ õîð³â
Ìóêà÷³âñüêî¿ õîðîâî¿ øêî-
ëè õëîï÷èê³â òà þíàê³â
ïðîõîäèâ ó Õðèñòèÿíñüêî-
ìó êóëüòóðíîìó öåíòð³.
Âäàëî ï³ä³áðàí³ òâîðè,
ïðîôåñ³éíå çâó÷àííÿ ³, ÿê
çàâæäè, åëåãàíòíà âèøó-
êàí³ñòü õîðèñò³â, ïîäàðó-
âàëè ïðèñóòí³ì íåéìîâ³ð-
íèé âå÷³ð.

Володимир Святославович (960�
963 —1015) –  великий князь Киї�
вський у 978�1015рр. увійшов у істо�
рію як велика особистість, бо ство�
рив дійсно величну державу,
об’єднавши розрізнені та віддалені
території’ навколо єдиного центру.
Щоб контролювати приєднані
землі, в найбільші міста намісни�
ками він відправляв своїх синів.
У правлінні Володимира було заве�
дено скликати на пораду мудрих
старійшин, які користувалися по�
вагою у  громади. При різних оказі�
ях влаштовував великі піри, на які
запрошував гостей з інших міст, при
цьому пригощав і бідний люд, калік
та сиріт, тому серед людей мав сла�
ву «ласкового» князя, ннязя�Ясне
Сонце.

Взірцем величі, вченості та куль�
тури на ті часи вважалась Візантія,
і князь Володимир розумів, що для
укріплення своєї державності по�
трібен міцний союз із сильною імперією. Військовою
допомогою візантійській верхівці та за допомогою дип�
ломатичних домовленостей, а саме одруженням на
Анні, сестрі спадкоємця візантійського престолу Ва�
силя ІІ та обіцянці перейти з язичництва до християн�
ства, Володимиру  вдалося стати союзником та рівним
партнером найсильнішої європейської імперії. І у 988
році сталася найвизначніша подія в житті Київської Русі
— обряд хрещення, який відбувся у Києві, у річці По�
чайна. Поступово християнська віра розповсюджува�
лася всією територією Русі. Щоб сформувати влас�
ний інститут християнства, Володимир активно залу�
чав грецьких та болгарських священників для навчан�
ня та наставництва,  церкви теж спочатку будувалися
за допомогою грецьких майстрів, які також займалися
і  їх оздобленням, завозилися ікони та переписували�
ся церковні книги.

Цей період ознаменувався великими змінами у сус�
пільному та культурному житті, почали чеканити свою
монету — гривну — із зображенням тризуба — герба
князя Володимира. При княжому дворі було створено
школи, куди збирали дітей для навчання, а вчителями
переважно виступали болгари, які на той час мали
свою писемність та азбуку. З’являються і власні так
звані літописи, за якими ми можемо вивчати тогочас�
ну історію, мати уявлення про життя та побут.

Із прийняттям християнства люди вчилися жити за
заповідями Господніми. І прикладом для них був сам
Володимир, який, прийнявши християнську  вірцу, роз�
пустив свій гарем. Відомо, що деякі з його жінок стали
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монахинями. І дійсно, в цей пері�
од  з’являються як жіночі, так і чо�
ловічі монастирі: найбільш віддані
новій вірі люди обирали сенсом
свого життя служіння єдиному
Господу та будували скити, пече�
ри, над якими згодом розбудову�
валися величні храми. Яскравим
прикладом цього є Печерська лав�
ра — чоловічий монастир у Києві,
який розбудовувався і зараз ви�
сочіє на дніпровських пагорбах.
Зараз це Національний Києво�Пе�
черський історико�культурний за�
повідник.

Але мене особисто, як уроджен�
ця мальовничого Закарпатського
краю, насамперед цікавив розви�
ток християнства саме на моїй
малій батьківщині.

За однією легендою, дочка
Ярослава Мудрого Анастасія, по�
вертаючись зі своїм чоловіком,
угорським королем додому, зупи�

нилась перепочити у чудовій місцині, затишному уро�
чищі Червона Гора під Мукачевом. Печерські монахи,
що супроводжували королівське подружжя, знайшли
там придатні для життя печери і виявили бажання об�
лаштувати келії та залишися там. І такий дозвіл їм було
надано. Вже значно пізніше Корятович звів дерев’яну
будівлю і монахи перебралися туди.

За даними Іоаникія Базиловича, перші монастирі на
території Закарпаття з’явилися після охрещення
південно�західних Карпат святими Кирилом та Ме�
фодієм. Але точних історичних даних про це немає.
На теперішній час тут майже у первинному вигляді збе�
реглося близько 20 печер із лежанками та нішами для
ікон і свічок, також можна розпізнати і окремі келії. За
народними оповідками, ходи деяких печер ведуть до
колишнього русла Латориці. Впровадження християн�
ства мало величезне державотворче значення, бо ішло
від верховного правителя, від князя. Згодом почали
трактувати це так, що князівська влада була безсумн�
івна, усе духовенство і знать сприяла укріпленню цієї
ідеї, що мала на меті об’єднання земель та укріплен�
ня влади в єдиному центрі — Києві. За впровадження
християнства на землях Київської Русі церква каноні�
зувала князя Володимира, возвеличила його до рангу
святих.

Христо РОГЛЄВ
доцент кафедри готельно-ресторанного та турис-

тичного бізнесу КНТЕУ, заступник голови Товариства
болгарської культури ім.Кирила та Мефодія, член

ради старійшин міста Мукачево
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Êîëè òè ÷îãîñü áàæàºø äóæå ñèëüíî, âåñü Âñåñâ³ò
äîïîìàãàº òîá³ äîñÿãíóòè öüîãî…

Ìóêà÷³âö³  îá³çíàí³ ç òèìè
ïîçèòèâíèìè çì³íàìè, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ ó íàøîìó ì³ñò³
â ïèòàííÿõ ñòâîðåííÿ êîì-
ôîðòíèõ óìîâ äëÿ âèõîâàí-
íÿ òà íàâ÷àííÿ ä³òåé ó äèò-
ñàäêàõ òà øêîëàõ íàøîãî
ì³ñòà. Öåé íàïðÿìîê ÿâ-
ëÿºòüñÿ îäíèì ç ïð³îðèòåò³â
ðîáîòè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìó-
êà÷åâà Àíäð³ÿ Áàëîãè  òà
éîãî êîìàíäè, áî "ä³òè ïî-
âèíí³ îòðèìóâàòè ÿê³ñí³
çíàííÿ â êîìôîðòíèõ óìî-
âàõ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñ-
íèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â òà
êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè".

Îäíàê ñüîãîäí³øí³ íàø³
âðàæåííÿ ïîâ`ÿçàí³ ç êîíê-
ðåòíîþ ïîä³ºþ, à  ñàìå
â³äâ³äèíàìè ïåðøèì çàñ-
òóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ìóêà÷åâà Ðîñòèñëàâîì Ôå-

ä³âèì Ìóêà÷³-
âñüêîãî ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîã³÷-
íîãî öåíòðó ðîç-
âèòêó "Ñ³ì`ÿ",
ñï³ëêóâàííÿ ç ¿¿
êåð³âíèêîì ²ðè-
íîþ Øóëÿê òà
ïîçèòèâíèìè
âðàæåííÿìè â³ä
ïîáà÷åíîãî.

Óñâ³äîìèâøè
ñâîº ïîêëèêàííÿ
ïåäàãîãà òà ïñèõîëîãà ²ðèíà
Áîãàí³âíà Øóëÿê ðàçîì ç îä-
íîäóìöÿìè ó êâ³òí³ 2011
ðîêó ñòâîðèëè Ìóêà÷³âñüêà
ì³ñüêó ãðîìàäñüêó îðãàí³çà-
ö³þ "Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷-
íèé öåíòð "Ñ³ì`ÿ", ç òèì ùîá
ºäíàòè íàâêîëî ñåáå îäíî-
äóìö³â, ùîá íàáóâàòè òà ïî-
øèðþâàòè êðàùèé äîñâ³ä

âèõîâàííÿ ä³òîê, ùîá äîïî-
ìàãàòè âñ³ì, õòî öüîãî ïî-
òðåáóº ³ ðîáèòè äîáðî äëÿ
íàéìîëîäøèõ ìåøêàíö³â
Ìóêà÷åâà, íàøèõ ä³òî÷îê.

Çà ÷àñ ¿õíüî¿ ðîáîòè çðîá-
ëåíî äóæå áàãàòî ãàðíèõ
ñïðàâ, ñòâîðåí³ ÷óäîâ³ óìî-
âè äëÿ çíÿòü ä³òåé â³ä 1 äî
12 ð³÷íîãî â³êó. Ö³ çàíÿòòÿ

ìàþòü ñâî¿ îñîá-
ëèâîñò³, âîíè
á³ëüø ïîâíî âðà-
õîâóþòü ³íäèâ³äó-
àëüí³ ïîòðåáè âè-
õîâàíö³â, ÿê³ çàé-
ìàþòüñÿ òóò 2-3
ðàçè íà òèæäåíü,
àáî êîæíîãî äíÿ â
çàëåæíîñò³ â³ä ïî-
òðåá ³ áàæàíü äè-
òèíè. Òóò òàêîæ
íàäàþòüñÿ êîí-

ñóëüòóâàííÿ òà âèõîâàííÿ
ä³òåé ç àóòèçìîì, äåô³öèòîì
óâàãè, ïðîáëåìàìè ç ìîâ-
ëåííÿì,  îñâîºííÿ àðèôìå-
òèêè òîùî.

Ôàõîâà òà çàö³êàâëåíà ðîç-
ìîâà ì³æ ²ðèíîþ Áîãäàí³â-
íîþ Øóëÿê òà Ðîñòèñëàâîì
ªâãåíîâè÷åì Ôåä³âèì ìà-
òèìå íà íàøå ãëèáîêå ïåðå-

êîíàííÿ ïîçèòèâíèé âïëèâ
íà ðîçâèòîê ñï³âïðàö³
ì³ñüêî¿ âëàäè ç ïîä³áíèìè
ïðèâàòíèìè çàêëàäàìè, ÿê³
òàêîæ ïîòðåáóþòü ñóòòºâî¿
ï³äòðèìêè ÿê â óäîñêîíà-
ëåíí³  ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íî¿ áàçè, òàê ³ â ïèòàíí³ ïî-
øèðåííÿ òàêîãî âàæëèâîãî
äîñâ³äó ðîáîòè ç âèõîâàííÿ
ä³òåé. Öÿ çóñòð³÷  íàãàäàëà
íàì ïðî â³äîìèé âèñë³â
Ïàóëî Êîåëüî, – "êîëè òè
÷îãîñü áàæàºø äóæå ñèëü-
íî, âåñü Âñåñâ³ò äîïîìàãàº
òîá³ äîñÿãíóòè öüîãî". ² öå
ïðî íå¿, êåð³âíèêà Ìóêà÷³-
âñüêîãî ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ã³÷íîãî öåíòðó ðîçâèòêó
"Ñ³ì`ÿ" ²ðèíó Øóëÿê òà ¿¿
îäíîäóìö³â, ÿê³ ïðèñâÿòè-
ëè ñâîº æèòòÿ âèõîâàííþ
ä³òåé.

Íå ò³ëüêè ïàì’ÿòàòè, àëå é ðîáèòè äîáðî...
26 квітня 2018 року,

у малому залі виконав�
чого комітету Мукачі�
вської міської ради
відбулася зустріч за
“круглим столом”,
приурочена до 32�й
річниці аварії на Чор�
нобильській АЕС, у
якій взяли участь кері�
вництво міста та
герої�ліквідатори най�
більшої техногенної
катастрофи людства,
а також ті, хто пост�
раждав від її нас�
лідків.

Присутній на зустрічі
міський голова Мукачева
Андрій Балога висловив
вдячність людям, які ри�
зикували своїм життям за�
ради того, щоб врятувати
людство від “чорно�
бильської біди”. Саме
завдячуючи  їхньому герої�
зму та самопожертві ми
маємо сьогодні мож�
ливість жити та творити,
робити добро для людей.
“Ми повинні не тільки па�
м`ятати, але й робити
добро для живих, бо
скільки ми б не зробили і
на рівні держави, і на рівні
місцевого самоврядуван�
ня, ми будемо у боргу пе�
ред нашими рятівниками,
тими, хто затулив нас со�
бою від смертоносної ра�
діації”, – підкреслив
міський голова, в чергове
закликавши до тісної

співпраці громадськості
та влади, та готовності на
рівні міста і надалі  вирі�
шувати ті проблемні пи�
тання, які можуть трапля�
тися у повсякденному
житті, постраждалих від
Чорнобильської катаст�
рофи.

За мужність, само�
відданість, високий про�
фесіоналізм, виявлені під
час ліквідації наслідків
Чорнобильської катаст�
рофи, вагомі трудові до�
сягнення, активну гро�
мадські діяльність
міський голова Мукачева
Андрій Балога вручив гра�
моти виконавчого коміте�
ту Мукачівської міської
ради та подарунки членам
відокремленого підрозді�
лу громадської організації
“Всеукраїнська громадсь�
ка організація інвалідів
“Союз Чорнобиль Украї�
ни” в місті Мукачеві, зок�
рема:  Кусіку Олексію Фе�
доровичу, Насоляну Оттілі

Арпадовичу, Мартину
Ласло Ласловичу, Маді
Каталіні Йосипівні, Пого�
ріляку Олександру Йоси�
повичу, Хрипті Ніні Ва�
силівні, Осташ Ользі Ми�
колаївні.

Голова відокремленого
підрозділу громадської
організації “Всеукраїнсь�
ка громадська організація
інвалідів “Союз Чорно�
биль України” в місті Му�
качеві Олексій Товчко вис�
ловив слова вдячності на
адресу Мукачівської
міської ради та її виконав�
чого комітету. особисто
міському голові Андрію
Балозі за всебічну
підтримку в їхній діяль�
ності, турботу про людей,
яким довелося пережити
техногенну катастрофу.

Багато цікавого почули
присутні про медичну га�
лузь і реформи, які в ній
сьогодні відбуваються від
компетентних людей: го�
ловного лікаря Центру

первинної медико�сані�
тарної допомоги м.Мука�
чева, який розповість про
головне у реформі медич�
ної галузі Євгена Мешка
та лікаря ЦРЛ, яка протя�
гом багатьох років опі�
кується станом здоров‘я
постраждалих від аварії
на ЧАЕС Тамари Бінь�
ковської.

На пропозицію заступ�
ника міського голови, ке�
руючого справами Олек�
сандра Галая, присутні
взяли участь у покладанні
квітів до пам‘ятника геро�
ям�чорнобильцям “Дзво�
ни Чорнобиля”, після
цього відвідали  молебень
та благословенне слово
за здоров‘я ліквідаторів
та постраждалих від
аварії на Чорнобильській
АЕС, які відслужив
о.Сергій Потюк у Свято�
Успенському храмі Украї�
нської Православної Цер�
кви Київського Патріар�
хату.

29 квітня у центрі культури і відпочинку “Паланок” відбу�
лося яскраве творче дійство, приурочене 25 річниці з дня
заснування Мукачівського національно�культурного товари�
ства німців “Паланок” та створення у мікрорайоні Паланок
творчого осередку, у якому щодня танцюють, співають, ма�
люють, навчаються і просто відпочивають талановиті діти
міста. На гостей свята чекала надзвичайно насичена кон�
цертна програма за участі дівочого хору “Співочі серця”,
танцювальних хореографічних груп центру, вокального ан�
самблю, театралізована постановка німецькомовної групи
та цікава слайд�подорож про історію центру.

Яскраву вокально�хореографічну композицію від вихо�
ванців центру “Всі діти щасливими мріють бути” зал вітав
щирими оплесками.

Привітав активних членів Товариства, колектив та вихо�
ванців центру культури і відпочинку “Паланок” від імені
міської влади секретар Мукачівської міської ради Іван Ма�
няк, вручивши Почесні грамоти та пам’ятні подарунки —
Магдалині Гудак, Сільвії Барті, Жолту Лендєлу, Еріці Пуга,
Магдалині Русин  та Івану Чучвару. Особливі слова подяки
він висловив Гудак Магдалині Йосипіні, голові Мукачівсько�
го міського національно�культурного товариства німців “Па�
ланок”, яка стояла у витоків створення центру та докладає
чимало зусиль для його розвитку і діяльності.

З вітальним словом до всіх присутніх звернулася і на�
чальник відділу культури виконавчого комітету Мукачівсь�
кої міської ради Ірина Калій, яка щиро подякувала всім за
вдало організовану творчу роботу та вручила директору
центру культури і відпочинку “Паланок” Маріанні Варвар�
цевій від імені міського голови Андрія Балоги подарунок �
мультимедійний проектор та екран.

На добру згадку про святкування 25�річчя центру культу�
ри і відпочинку “Паланок” всі гості влаштували пам’ятну
фотосесію.

25 ðîê³â ç ÷àñó  çàñíóâàííÿ Ìóêà÷³âñüêîãî
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî òîâàðèñòâà í³ìö³â
“Ïàëàíîê” òà Ìóêà÷³âñüêîãî öåíòðó êóëüòóðè

³ â³äïî÷èíêó “Ïàëàíîê”
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До 75 річчя від дня висад�
ки інтернаціональної розвід�
групи “ЗАКАРПАТЦІ”, сфор�
мованої, підготовленої МДБ
СРСР, для ведення розвіду�
вальної роботи очолюваної
угорцем�антифашистом Фе�
ренцом Потокі та доправле�
ної військово�транспортним
літаком, виробництво США –
«Дуглас», через лінію фрон�
ту, в глибокий тил ворога
Підкарпатської Русі та десан�
тованої на гору Менчул. Жит�
тя швидкоплинне, пам’ять�
вічна, а герої, які виборюва�
ли наше мирне сьогодення,
долею історії відійшли у
кращі світи, а ми, нащадки
героїв, їх устами, зобов’язані
доводити до підростаючого
покоління ті героїчні події, які
вирували в Підкарпатській
Русі на завершальному етапі
Другої Світової війни.

Матері і батьки багатьох
загиблих так і не дізнавшись
де знайшли упокій їх сини і
дочки, частіше поховані не�
відомо де і коли, без імен і
прізвищ.

Ось, і дивляться сім з по�
ловиною десятиліть поспіль
загиблі в небо, вірячи, що в
мужності живих, вистачить
снаги і часу, аби розкрити
таїну їх смерті в ім’я Великої
Перемоги.

До воскресіння нашої пам�
’яті маємо пізнати минуле,
вшанувати героїв, бо тільки
так пам’ять відновимо, ми�
нуле пізнаємо, історію досл�
ідимо, совість пробудимо,
полеглих вшануємо, могили
впорядкуємо, віру воскреси�
мо, традиції відновимо, на�
род свій прославимо.

Найризикованішу, найне�
безпечнішу для життя робо�
ту виконували як розвідники
� нелегали, розвідгрупи, так і
партизани, сформовані з
різних національностей, які
забезпечували фронти та
військове командування
СРСР необхідною і своєчас�
ною інформацією про дисло�
кацію військових формувань
ворога, їх чисельність, озб�
роєння, плани, наміри…

Ці важливі матеріали вико�
ристовувались при підго�
товці наступу радянських
військ по розгрому ворога,
вигнання його з тимчасово
окупованих територій не

тільки СРСР, а й країн Євро�
пи.

Ференц Потокі, пізніше ке�
рівник розвідгрупи “ЗАКАР�
ПАТЦІ”, в минулому австро�
угорський офіцер в 1915
році потрапив в полон до

росіян генерала О.О. Бруси�
лова в районі фортеці “Пере�
мишль“.

Знаходячись у полоні � Си�
біру, в 1917 році після пере�
моги революції активно
включився в революційну
боротьбу. Перше випробо�
вування на твердість характе�
ру став для Потокі полон у
адмірала Колчака, та ешелон
“смерті“, у якому разом з
іншими червоноармійцями
був вивезений на розстріл в
місто Читу. Потім неочікува�
на свобода, яка прийшла від
недалекого шахтарського
містечка Черемхово. Тут і от�
римав першу нагороду за
активну участь у захопленні в
полон Колчака та його
міністрів, а головне, вдалося
захопити “золотий потяг”
адмірала з дорогоцінностя�
ми, коштовностями та валю�
тою в 651 млн. золотообра�
хунку.

Відтак, робота на різних
щаблях в НК (російська абре�
віатура ЧК).

Далі, Москва, відпові�
дальні керівні посади � остан�
ня начальник відділу бороть�
би з бандитизмом. Комісо�
ваний з лав ВНК (всеросійсь�
ка надзвичайна комісія) за
станом здоров’я. З нападом
гітлерівської Німеччини
22.06.1941 року на СРСР, а
конкретно в грудні 1941�го
року, після неодноразових

звернень, в яких підкреслю�
вав “вважаю своїм обов’яз�
ком перед Батьківщиною,
незважаючи на звільнення
мене з військової служби за
станом здоров’я безпосе�
редньо брати участь у бой�

овій боротьбі проти фашиз�
му“. Володіння шістьма іно�
земними мовами, багаторі�
чний досвід боротьби та на�
полегливість отримала пози�
тивне рішення.

Грудень 1941 року, фа�
шистські війська на околицях
Москви, коли один з високо�
посадовців МДБ СРСР, а
саме, комісар третього ран�
гу П. Судоплатов, начальник
Першого Головного Управл�
іння розвідки (до відома
уродженець міста Меліто�
поль, Україна), у лютому
1942 року починає втілюва�
ти в життя план по визволен�
ню не тільки тимчасово оку�
пованих територій СРСР, а й
країн та народів Європи. На
його виконання, військам
Червоної Армії необхідно
буде подолати укріплення
Карпатського хребта, т.з. лінії
“Арпада“, щоб звести до
мінімуму втрати в техніці та
живій силі.

      Лінія “Арпада“� 600 кіло�
метрове укріплення Кар�
патського хребта з сотнями
ДОТів, ДЗОТів, мінних заго�
роджень, лісоповалів, танко�
вих надовбів і таке інше, що
простягалася від Дуклі на за�
ході, до Яблунецького пере�
валу на сході (де в даний час
створені та діють музеї). Без
розвідування укріплення та
охорони карпатських пере�
валів було би неможливим

виконати заплановане. Пи�
тання стояло конкретно, не�
обхідна інформація від
вихідців з даної місцевості, а
їх було тисячі втікачів від фа�
шистського режиму з Підкар�
патської Русі, в тому числі і
мій батько, які перебували в
таборах ГУЛАГу за нелегаль�
ний перетин кордону. Після
ретельних і тривалих пошуків
вибір майбутніх членів розв�
ідгрупи керівництво Першо�
го Головного Управління
МДБ СРСР зупинилось на
п’ятьох кандидатурах, вихід�
цях з Підкарпатської Русі і
створило майбутню розвід�
групу в складі: командира Ф.
Потокі� “Ян“, заступника ко�
мандира  С. Чижмара� “Шу�
гай“, радиста М.Дякуна� “Ук�
раїнець“, С. Лизанця� “Семі�
нарист“, І. Ловги� “Ноябрсь�
кий“, В. Чижмара� «Гуцул» та
зв’язкових кур’єрів.

Вказані особи в довоєнний
період загартувались важ�
кою працею на шахтах країн
Європи, пройшли гарт в
військових легіонах бороть�
би, відстоюючи консти�
туційні права в Іспанії, хоро�
шу школу підпільної бороть�
би, та вмінню боротись за
свої права. Навчання та
підготовка майбутніх розвід�
ників проходила на одній із
підмосковних дач при
військовій частині 44388 Ро�
сійської Федерації під керів�
ництвом полковника В. О.
Карпушина (ім’я якого рані�
ше не називалося) з травня
1942 по серпень 1943 року,
що свідчить про серйозне
ставлення керівництва підго�
товки до цієї операції. Перед
вильотом з Москви в тил во�
рога до складу розвідників
приєднано військового че�
хословацького розвідника�
підполковника В. Цемпера�
“Андрій“.

Центром Першого Голов�
ного Управління МДБ СРСР
було заплановано: після при�
землення в лісовій місцевості
Карпат “Ноябрському“ окре�
мо від інших членів розвідг�
рупи особисте завдання�
підготувати умови та допра�
вити керівника “Яна“ з його
радистом “Украінцем“ до Бу�
дапешту, “Андрія“� в Чехос�
ловаччину на виконання пер�
сонально доведених до них

центром завдань, “Ноябрсь�
кий“� в Румунію, та Підкар�
патській Русі,а інші повинні
були діяти на території краю.
Розвідники діяли по методу
резидентур. Підкарпаття
було трампліном для вико�
нання основної частини зав�
дання.

Із вивчених архівних мате�
ріалів та розповідей батьків,
можна зробити аргументо�
ваний висновок, що завдан�
ня Ф. Потокі полягало в тому,
щоб після вивчення дійсної
ситуації в тилу ворога, на
місцях Підкарпатської Русі в
тому числі в Будапешті, свою
розвідувальну діяльність бу�
дувати в плані пошуку впли�
вових політичних та військо�
вих діячів, яких схиляли до
думки про вихід Угорщини з
війни, як союзниці Німеччи�
ни. В ніч на 19 серпня 1943
року з московського аерод�
рому Биково здійнявся в
небо військово транспорт�
ний літак виробництва США
“Дуглас“ на борту з семи роз�
відниками в глибокий тил во�
рога через лінію фронту, яких
десантував на горі Менчул Ху�
стського району. Призем�
лення було невдалим.
“Андрій“ травмував обидві
ноги, що стало причиною
внесення корективів по вико�
нанню отриманого центром
завдання. Із за сильного вітру
група не змогла знайти ски�
нутий грузовий мішок з ре�
зервною радіостанцією, ба�
тареями живлення, одежею,
провіантом, який потрапив
до рук угорської контррозві�
дки “Кемельгарітоосталь“. В
завдання розвідників входи�
ло, крім володіння різними
видами зброї їх навчали ак�
тивному збору військової та
політичної інформації, по�
відомлень з розташування
живої сили ворога, його оз�
броєння, настроями серед
солдат та офіцерів, пересу�
вання техніки та військ на
східний фронт, розвідуван�
ням військових укріплень, в
тому числі перевалів Кар�
патського Хребта, діяльності
владних структур, антира�
дянських організацій, збору
матеріалів до характеристи�
ки політичних та військових

І.  ЛОВГА С. ЧИЖМАР М. ДЯКУНВ. ЧИЖМАР М. ЗЕМПЕР С. ЛІЗАНЕЦЬ Ф. ПОТОКІ
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äó æèòòÿ, ç â³ðîþ äèâèòüñÿ â ïðèéäåøíº.

Äàí³ ìàòåð³àëè ïóáë³êóþòüñÿ ç êíèãè «Ìóêà÷³âùèíà: ìèíóëå ³ ñüîãîäåííÿ. Åíöèêëîïåä³ÿ ñ³ë ðàéîíó», ÿêó ìîæíà
ïðèäáàòè ó êíèãàðíÿõ Ìóêà÷åâà.

Àâòîð áóäå âäÿ÷íèé âñ³ì, õòî ñâîºþ ï³äòðèìêîþ ³ ïîáàæàííÿìè ïðîäîâæèòü öþ ³ñòîð³þ, ïîïîâíèòü ¿¿ íîâèìè ö³êàâè-
ìè ïîä³ÿìè ³ îñîáèñòîñòÿìè.
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Çàêàðïàòñüê³ ð³äí³ ñåëà –
² ìàë³ é âåëèê³…
Õòî ïîáà÷èòü ¿õ – äîâ³êó
Áóäå ïàì'ÿòàòè.
                           (Þ.×îð³)

У 2015 р. село Зубівка відзна�
чило 465 років із часу заснуван�
ня. Село з назвою Зубівка є ще
недалеко від м. Миргорода.
Однак сьгоднішню назву село
носить тільки з
1945 р. До того
часу воно по�ма�
дярськи назива�
лось Fogaras.
Отож і розповідь
про цей населе�
ний пункт Мука�
чівщини будемо
вести в цьому хро�
нологічному по�
рядку.

Найкраще по�
ходження назви
села Зубівка (Фо�
горош) описав у
книзі “Легенди од�
ного села” (2002)
Ю.С.Чорі. Урод�
женець села, зна�
ний на Закарпатті
народознавець Юрій Семено�
вич його назву пояснює так.
Колись у цих місцях було бага�
то дубового пралісу. Одного
часу тут з'явився невідомий пан,
який місцевий ліс виміняв на че�
канну монету. І дуже збагатів.

“Треба фо (по�угорськи – де�
рево) – платіть горош (гріш).
Фогорош (Дерево – гроші)!” –
були улюблені його слова. Від
того пішла потім і назва села –
Фогорош.

У “Хроніці села  Фогорош” за
1934 р. Стефан Панцо записав
від Михайла Лєндела слідуюче:
“Михайло Лєндел Марин, начи�
таний, полуінтелігентний цер�
ковний півець, говорять, ож у
п’ятнадцятилітнім, віці він від
86�ти річного діда по імені Чу�
лак, що відколи люди тямлять,
на сьому місці було велике
село, про заснування якого

людська пам'ять не пам'ятає.
Айбо тямлять на старовинну
церкву дерев'яну,  в котрій об�
рази іконостаса були пошкод�
жені воєнною зброєю. Жили тут
румуни разом з русинами. В
селі було 600 чисел. Обивателі
села були дуже понищені по�
шестями  хворотами: холера,
тиф, інші заразні хвороти, так
само й війною. Але до найбіль�
шого упадку прийшло в селі у
18 столітті від німецьких і се�
миго�родських військ, котрі
періодично перебували на сім
місці, знищуючи все. Від 600
номерів упало число до 18�20
дворів”.

Фогорош, як і ряд інших за�
карпатських сіл, зберіг із ста�
ровини старі назви місць та
місцевостей поблизу села. Ок�
ремі пояснення їм дає Ю.С.Чорі
у книзі “Землі до лиця її околи�
ця” (2003). Колись у селі був
єдиний колодязь на ціле село.
Його назвали по імені чоловіка,
який створив тут людям і худобі

умови нормаль�
но брати питну
воду: вичистив
його, поставив
“журавля” і це�
ментовані вало�
ви. А називався
колодязь Бурчів
цементів.

Поблизу Фо�
гороша є урочи�
ща. Кожне з них
має свою істо�
рію та назву.
Урочище Бара�
нівка – свого
часу російські
козаки тримали
тут баранів, з
яких пекли на
рожнах м'ясо.

Урочище Теренівка – на тому
місці було багато терня. Урочи�
ще Сірків – від сірчаного запаху
води. Урочище Радванка – бе�
рег, де перекинувся турецький
ридван із дружиною хана. Уро�
чище Ломи – згадка про страш�
ний смерч і ввивернуті дерева.
Урочище Головачівня – церковні
землі від прізвища сільського
священика Головача, який по�
над сорок років був попом у Фо�
гороші. Урочище Воробковиця –
назва походить від фогорошсь�
кого чоловіка, котрого прозива�
ли  Воробком.

Є дані про те, що одними із
перших священиків у Фогороші
в     1649 р. були брати Михайло
та Андрій Попи. Того року в селі
проживали 36 кріпаків і 41 хлоп�
чик. Пізніше, в 1692 р., згадуєть�
ся дерев'яна церква з одним
дзвоном. Замість неї в 1704 р.
була збудована нова, а саме

село Фогорош стало філією За�
лужжя.

Фогорош у ХVІІ�ХVІІІ ст. був
центром управління навколиш�
німи селами і землями.

За церковними даними в 1837
р. у Фогороші проживало 169
чоловік. Місцева церква нале�
жала до Залужанського декана�
ту. Протягом 1863�1865 рр. ве�
лося активне будівництво тепе�
рішньої мурованої церкви. Вона
була посвячена в 1868 р., коли
сільським священиком був
Олександр Грабовський. На
сільській печатці того часу зоб�
ражено чоловіка із палицею і ко�
сою в руках.

Наприкінці ХІХ ст., в 1891 р., у
Фогороші проживали 294 чоло�
віки. В сільській церковнопри�
ходській школі навчалися 45
дітей. Їхнім вчителем був Іван
Шімон.

Як відомо, більшість земель�
них та лісових угідь у краї в ми�
нулому належали графу Шен�
борну. Траплялися непоодинокі
випадки, коли він насильно
відбирав у селян кращі землі.
Зокрема, у Фогороші з 1824 по
1831 рр. за невиконання
панщини ним було
відібрано землю від 58
сімей. У 1911 р. на кращих
землях Фогороша хазяй�
нував будапештський
підприємець Адольф Ког�
нер, якому граф Шенборн
віддав їх в аренду.

На початку 1919 р. в селі
було створено так звану
Руську Раду, яка 17 січня
того року прийняла рішен�
ня про возз'єднання з усім
українським народом. У звер�
ненні селяни Фогороша писа�
ли слідуюче: “Просимо вас,
любі наші браття, ми ся при�
ключаємо ко вам ид Україні, ми
вам із'являєме, што ми маєме
у своїм гатарі таку землю, што
граф Шенборн давнішнім часом
од нас одобрав од бідного на�
роду... А нам сесе земля до са�
мих двер упирать, ми із хижі
негодні уйти, абисме на своє
уйшли, лем нараз ступаєме на
графськоє, бо нам попуд визо�
ри (вікна) граф одобрав нашу
землю, і так нас із цим дуже
мучить. Бідний наш русинський
народ є без орючої землі, а дру�
гий раз пасла не маєме, аніде
хліба собі наробити, а ніде свій
бідний йосаг (худобу) угнати ...”

Делегати від села, серед яких
був Василь Сабов, на Всеза�
карпатському з'їзді в Хусті 21
січня 1918 р. виступили за воз�
з'єднання з Радянською Украї�
ною. Однак тоді їхнім мріям не
вдалося здійснитися.

У територіальному плані Фо�
горош на початку минулого сто�
ліття належав до Мукачівської
жупи. Тут у 1921 р. проживало
192 чоловіки та 199 жінок, всьо�
го 391 житель. Із них – 372 ру�
сини, 2 мадяри, 11 євреїв та 6
чоловік інших національностей.
Сільських дітей в однокласній
школі навчав один вчитель.
Дороги через село не було.

Цікавою постаттю в
історії Фогороша в 20�40�і
роки минулого століття був
згаданий вище народний
вчитель С.М. Панцо
(18.08.1893�19.08.1949).
Його батько відомий закар�
патський  іконописець.
Обирався старостою  м.
Хуст. В 1928 р. С. М. Панцо
призначений керуючим
школи с. Фогорош. Його
зусиллями були побудо�
вані Народний будинок, школа.
Організував сімейний оркестр,
так само як і батько писав цер�
ковні ікони.

У хроніці селе Фогорош він
повідомляє, що всередині 30�х
років у селі працював цегельний

завод, па�
линчарня.
Тут розмі�
щувалася
майорня,
або конто�
ра, де
працюва�
ли про�
в і з о р и
г р а ф а
Шенбор�
на. При
цьому, од�

них провізорів люди поважали,
а інших ненавиділи. Зокрема,
тут пишеться слідуюче: “Най�
більше люди проклинали Мора
Булімана, котрий примушував
кріпаків працювати і в не�
ділю, і у свято. А того, хто
завинив чи проявив непос�
лух, прив’язував у центрі
села до стовпа і обливав
кропом. Не терпів і дітей,
де лиш видів, бив шкіря�
ним канчуком. За це Бог
його покарав. Цілий
місяць він у муках поми�
рав, а по смерті кожної
ночі земля його вимітува�
ла з гроба і він, ревучи, як
буйвол, нападав на лю�
дей. Частіше всього було
то коло церкви, тому люди
боялися вночі там ходи�
ти”.

До речі, відносно дороги. За
чехів ставилось питання про
прямий шлях із Мукачева до
Іршави, який би проходив не
мимо, як зараз, а через Фого�

рош. Будівництво дороги в се�
редині тридцятих років дійшло
через Лалово�Софію до Фого�
роша, але з приходом мадярів
воно припинилося. Вже пізніше,
в радянські часи, виникла авто�
мобільна дорога, яка з'єдну�
вала село з Новоселицею, Ал�
машем, Гандеровицею, Стано�

вом...
В кінці

1938 на по�
чатку 1939
рр. у Фого�
роші діяла
с і ч о в и ц ь к а
організація –
с і ч о в і
с т р і л ь ц і .
Січовики по�
ш и р ю в а л и
листівки про
н е з а �
л е ж н і с т ь

Карпатської України, організо�
вували вивчення Гімну “Ще не
вмерла Україна...”, викривали
зрадницьку політику А.Бровдія
та дії угорських фашистів по
окупації частини Карпатської
України з містами Ужгород, Му�
качево, Берегово.

Тут діяла підпільна організа�
ція. Її очолював уродженець
села Георгій Токар  (1919�?). Він
був руськомовним підкарпатсь�
ким письменником. Один із
організаторів “Союзу руських
письменників краю” у Мукачеві.
Написав повість “Юристи”, но�
вели для дітей, сатиру “Реві�
зор”.

Під час війни у Фогораші вчи�
телював В.В. Жупан (1909�
1944). Він був партизаном�
підпільником. Зроблена ним
докладна карта з добутими да�
ними про будівництво оборон�
них рубежів фашистами на
гірській оборонній лінії Арпада

була пере�
дана ра�
дянському
к о м а н д у �
ванню. Са�
мого В.В.
Ж у п а н а
було схоп�
лено 3 ве�
ресня 1944
р. в Фого�
роші і 25
квітня 1944
р. розстрі�
л я н о
угорськи�
ми фашис�
тами в Ма�

раморош�Сигетській в'язниці.
Його могила – на центральній
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площі Мукачева поруч із загиб�
лими воїнами�визволителями
Червоної Армії та закарпатсь�
кими партизанами�підпільника�
ми. 5 лютого 1969 р. Указом
Президії Верховної Ради УРСР
він  був нагороджений медаллю
“За відвагу” (посмертно). На
жаль, в селі немає нічого (му�
зею, вулиці інше), щоб нагаду�
вало прийдешнім поколінням
про цю мужню людину.

Після визволення села 15 чо�
ловік пішли добровольцями до
Червоної Армії.

Історичною постаттю Зубівки
(так село стало називатись з
1945 р.) є Василь Сабов. Ще
будучи делегатом Всезакар�
патського з'їзду у Хусті 21 січня
1919 р.,  він голосував за воз�
з'єднання краю з Україною. Од�
нак, його мрії здійснилися
тільки через 25 років – 26 лис�
топада 1944 р. на Першому
з'їзді Народних Комітетів За�
карпатської України, коли було
прийнято Маніфест про воз�
з'єднання Закарпаття з матір'ю
– Україною. За цей Маніфест як
делегат з'їзду голосував і
В.В.Сабов (02.01.1905�
12.09.1967). А ще з ним на з'їзді
був його односельчанин
І.В.Зварич (05.09.1904�
23.12.1985). У післявоєнні роки
перший працював бригадиром
утвореного колгоспу, а другий
– обирався головою сільської
ради.

Після визволення Закарпат�
тя у Зубівці було створено
сільську раду. В 1954 р. до неї
приєднали сільраду села Со�
фія. Ця підпорядкованість збе�
реглася по сьогодні.

У грудні 1948 р. 97 селянсь�
ких господарств Зубівки
об'єдналися в
колгосп “Черво�
ний партизан”.
До складу прав�
ління ввійшли
Марк Токар, Ми�
кола Русинка,
Юрій Данканич
та Василь Сабов.
Останнього було
обрано головою
новоствореного
господарства.
До колгоспу
вступили Ф.І.
Попович, І. Данканич, які дов�
гий час поневірялися у пошуках
кращої долі в Канаді.

В жовтні 1950 р. колгосп “Чер�
воний партизан” об'єднався із
колгоспом ім. Шевченка с. Со�
фія. Об'єднане господарство
очолив М.Яцура. В 1955 р. на
посаді бригадира М. Яцура за
успіхи в роботі був учасником
Всесоюзної сільськогоспо�
дарської виставки у Москві.

У радянські часи Зубівка була
відділенням радгоспу�заводу
“Лалівський”. Тут народився і
проживав колишній секретар
парткому цього господарства
В.В.Токар – чесна і добросовіс�
на людина. До речі, Токарів і
Сабовів чи не найбільше у селі.

Є в історії Зубівки маловідо�
ма на цей час людина. Це
Г.Д.Зварич. Вона народилася в
Зубівці і з малих літ була при�
вчена працювати з батьками у
полі. А коли почула, що в Кля�
чанові створено колгосп імені
Димитрова, ще з двома одно�
сельчанками – М.М.Глеба та

Г.П.Пацкан –  попросилася там
на роботу. Їх записали в ланку

по вирощуванню картоплі, яку
через невеликий період часу
очолила Гафія Зварич.
Очолювана нею ланка
восени 1948 р. зібрала
рекордний урожай кар�
топлі – по 538.1 цент�
нера з кожного закріп�
леного гектара. Цей
успіх приніс Г.Д.Зварич
трудову славу – 28 лю�
того 1949 р. їй було
присвоєно звання Ге�
роя Соціалістичної
Праці. М.М.Глеба та
Г.П.Пацкан також було
нагороджено медаллю
“За трудову доблесть”.
Про свої здобутки та шляхи їх
досягнення Г.Д.Зварич поділи�
лася у брошурі, яку позитивно
сприйняли новатори сільсько�
господарського виробництва
області.

У березні 1949 р. вона взяла
шефство над зубівським кол�
госпом “Червоний партизан”.
За її ініціативи було створено
комсомольсько�молодіжну
ланку високого врожаю. До
речі, 21 грудня 1949 р. Г.Д.Зва�
рич в числі не багатьох від За�
карпаття була присутня в
Кремлі на зустрічі з Й.В.Сталі�
ним, якому виповнилося 70

років.
В Зубівці добре

знають сім'ю Лазарів.
Ф.В.Лазар обирався
головою Зубівської
сільради, пізніше
працював завідуючим
відділку радгоспу�за�
воду “Лалівський”, на�
городжений орденом
Трудового Червоного
Прапора. Не відстала
від чоловіка Г.В.Ла�
зар. Коли створюва�
лася Закарпатська
птахофабрика, майже

півроку виконувала обов'язки її
директора, але не схотіла пе�
ребиратися на роботу в Конце�
во і залишилася завідуючою
птахофабрики в Ромочевиці. За
успіхи в роботі нагороджена
урядовими нагородами, серед
яких також
орден Тру�
дового Чер�
воного Пра�
пора. Їхню
т р у д о в у
славу про�
д о в ж у ю т ь
сини Василь
та Михайло.
Перший –
к а н д и д а т
т е х н і ч н и х
наук, викла�
дає природ�
ничі дисцип�
ліни в Мукачівському технолог�
ічному інституті, другий – пра�
цює в ТОВ “Барва”.

У Зубівці народився науко�
вець В.І.Гомонай (24.02.1933).
Навчався на хімфаці Ужго�

родського держуніверситету.
Доктор хімічних наук (1985),

професор (1991).
П'ять років працю�
вав у Республіці
Малі та в Алжирі.
Автор та співавтор
250 наукових
праць та 15 вина�
ходів. Саме за них
він нагороджений
медаллю “Вина�
хідник СРСР”.

Тут народився в
багатодітній се�
лянській сім'ї
Ф . В . І в а н ч о в

(17.10.1916�01.04.2007). Закін�
чив Мукачівську учительську

семінарію. Учителював. У 1939
р. емігрував до СРСР, де чоти�
ри роки був в'язнем таборів ГУ�
ЛАГу. Учасник війни у складі
Чехословацької бригади. До
1948 р. кадровий офіцер Чехос�
ловаччини. Після демобілізації
учителював, редагував газету
“Нове життя”, журнали “Друж�
но вперед”, “Дукля”. Заслуже�
ний діяч мистецтв Чехословач�
чини.

Літературну діяльність розпо�
чав 1936 р. як драматург. Видав
збірки оповідань “Под соломе�
ной стрехой” (1938), “Під�
німається хлібороб” (1954),
“Отакі діла” (1957), “Вибрані
твори: у двох томах” (1986). Пи�
сав гуморески, нариси. Член
Товариства українських пись�
менників та журналістів Підкар�
патської Русі. Член Спілки пись�
менників Словаччини та Націо�
нальної спілки письменників
України.

Серед визначних постатей
села Ю.С.Чорі (25.03.1933). Тут
він народився, тут проходило
його дитинство. Заочно навчав�
ся на філологічному факультеті
(російське відділення) Ужго�
родського державного універ�
ситету. В 1951 р. був одним із
засновників організації “Неско�
рена юність”. За антирадянсь�
ку діяльність у листопаді 1954
р. був заарештований і засуд�
жений до 10 років виправно�тру�
дових таборів. В травні 1956 р.

був звільнений
зі зняттям суди�
мості, але по�
вністю реабілі�
тований тільки в
1991 р.

Зарекомен�
дував себе на
педагогічній ро�
боті. Його літе�
р а т у р н а
творчість різно�
жанрова. Це
поезія, проза,
публіцистика,
гумор, критика,

драматургія, обрядово�зви�
чаєві традиції. Автор багатьох
цікавих книжок про наш рідний
край. Його театральні п'єси по�
ставлені багатьма театрами Ук�
раїни, Росії, Угорщини, ко�

лишніх Чехословаччи�
ни та Югославії. Ще й
зараз щопонеділка по
обласному радіо веде
радіопередачі про об�
рядово�звичаєві тра�
диції Закарпаття. Ви�
дав у світ 46 книг. За�
раз упорядковує
“Словник русинського
язика”.

У свій час, з 1975 по
1983 рр., одному з ав�
торів книги випала можливість
працювати під керівництвом
секретаря Мукачівського рай�
кому партії, вихідця із Зубівки
І.І.Зварича (17.04.1936�23.03.
2018). Саме з його ініціативи
молодь Мукачівщини, починаю�
чи з травня 1976 р., розпочала
походи до Музею партизансь�
кої слави в селі Бабичі, де зуст�
річається з ветеранами війни,
добровольцями. Завдяки йому
в районі була заснована перша
в області дитяча школа мис�
тецтв. Пізніше, працюючи на пе�
дагогічній роботі, в 1994 р. при
підтримці міськвиконко�
му заснував на базі ЗОШ
№ 12 перший на Україні
юридичний ліцей і був
його директором. Оби�
рався головою міської
організації ветеранів ос�
віти.

Із Зубівки родом В.М.
Данканич (07.03. 1933�
27.12.1992). Трудову
діяльність розпочав на
шахті “Березинка”.
Пізніше більше 15 років обирав�
ся головою райкому профспілки
працівників сільського госпо�
дарства.

У Зубівці народився освітя�
нин Ф. С. Кампов (25.10.1936�
24.09. 2010). Вивчав і досліджу�
вав народну творчість краю, в
тому числі колядки, фольклор.
Автор  сатиричної збірки “Фіга
з боксом” (2007).

З вдячністю згадують зубівча�

ни про своїх
“ с і л ь с ь к и х
міністрів освіти і
здоров'я” – бувшо�
го директора по�
чаткової школи В.І.
Скачка та завідую�
чого місцевим
ФАП В.В. Бідзіля.
Перший близько
сорока років очо�
лював місцеву
школу, звідки роз�

починали навчання сотні ма�
леньких громадян Зубівки. А
другий більше 30 років стоїть на
варті охорони здоров'я зубів�
чан, надає їм першу кваліфіко�
вану медичну допомогу.

Вище ми згадували, що в
Зубівці багато родин Сабовів.
Сільську раду очолює вже 22
роки жіноча половина – Ганна
Василівна Сабов. Її чоловік –
Іван Михайлович Сабов близь�
ко  30 років був завідуючим
Пістрялівським  ставком Залу�
жанського рибокомбінату. Ще
один Сабов – Іван Васильович –

уродженець Зу�
бівки, полков�
ник міліції в за�
пасі проживає в
Ужгороді. В об�
ласному уп�
р а в л і н і
в н у т р і ш н і х
справ довгий
час очолював
відділи бороть�
би з економічни�
ми злочинами

та фінансів.
 будинкудачі.
“Землі до лиця її околиця” –

так писав про закарпатські
села уродженець і вихідець із
Зубівки Ю.С.Чорі. Тож нехай і
далі в Зубівці в  пам'яті  прий�
дешніх поколінь будуть добрі
справи їхніх дідів, батьків, а самі
вони будуть гідними їхньої  ге�
роїчної  і  трудової слави.

Ñëîâî Çóá³âñüêîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè
Ãàííè Âàñèë³âíè ÑÀÁÎÂ

Íà  ïîñàä³ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè ÿ
á³ëüøå äâàäöÿòè ðîê³â – ç 1996
ðîêó. Ñüîãîäí³øíÿ Çóá³âêà, ÿê ³
³íø³ çàêàðïàòñüê³  ñåëà, ìàº ñâî¿
îñîáëèâîñò³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèò-
êó. Â ïëàíàõ áàãàòî ÷îãî õîò³ëî-
ñÿ  á çðîáèòè äëÿ  ïîë³ïøåííÿ
éîãî ³íôðàñòðóêòóðè, îäíàê  ó
çâ’ÿçêó ç åêîíîì³÷íèìè ïðîáëå-
ìàìè íå çàâæäè  º äëÿ öüîãî ìîæ-
ëèâîñò³. Ìè ðàä³, ùî â íàøîìó
ñåë³ âäàëîñÿ çáåðåãòè øêîëó-ñàä, Áóäèíîê êóëüòóðè,
ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé ïóíêò. ² íå ïðîñòî çáåðåãòè,
àëå  é çì³öíèòè ¿õíþ ìàòåð³àëüíî áàçó.  Çáåðåãòè êàäðî-
âèé ïîòåíö³àë.

Ó íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó ïëàíóºòüñÿ  çä³éñíèòè ðå-
ìîíò äîðîãè äî ñåëà òà îáëàøòóâàòè  àâòîáóñí³ çóïèíêè.
Ö³ çàäóìè  îòðèìàëè ï³äòðèìêó ç áîêó  êåð³âíèöòâà  ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

 P.S.
Öèìè äíÿìè Ãàííà Âàñèë³âíà ÑÀÁÎÂ â³äçíà÷èëà ñâ³é

õâèëþþ÷èé þâ³ëåé. Ç ö³º¿ íàãîäè àâòîð ².². Ôîçåêîø
òà ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Ìóêà÷åâî” ùèðîñåðäå÷íî â³òà-
þòü øàíîâàíó þâ³ëÿðêó ç ö³ºþ ïðåêðàñíîþ ïîä³ºþ â
¿¿ æèòò³ òà ùèðî áàæàþòü ¿é ùå íà áàãàòî ðîê³â
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó, ðàäîñò³, äîñòàòêó, òâîð÷îãî
äîâãîë³òòÿ íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà.



Êðàñà – ñòðàøíà ñèëà. À ç ðîêàìè âîíà ñòàº ùå ñòðàøí³øîþ. (NN)Êðàñà – ñòðàøíà ñèëà. À ç ðîêàìè âîíà ñòàº ùå ñòðàøí³øîþ. (NN)Êðàñà – ñòðàøíà ñèëà. À ç ðîêàìè âîíà ñòàº ùå ñòðàøí³øîþ. (NN)Êðàñà – ñòðàøíà ñèëà. À ç ðîêàìè âîíà ñòàº ùå ñòðàøí³øîþ. (NN)Êðàñà – ñòðàøíà ñèëà. À ç ðîêàìè âîíà ñòàº ùå ñòðàøí³øîþ. (NN)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777773 òðàâíÿ 2018 ð.
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ñò.

діячів, по можливості вивча�
ти їх лояльність і ставлення
до Німеччини, розібратись в
наявності опозиції та харак�
теристики їх керівників.
Особливе завдання розвід�
ників полягало в організації
формувань, партизанських
загонів і груп, прийомам ро�
боти з народними масами,
керівництво ними і в необхі�
дний час створення диверс�
ійних груп. За короткий час
зв’язок з розвідниками
підтримували місцеві жителі
з числа українців, словаків,
румунів, угорців, євреїв, чехів
не тільки з числа селян, роб�
ітників, інтелігенції, а й з по�
мічниками в угорських адм�
іністративних закладах,
військових гарнізонах, дея�
ких в’язницях, дислокацією
в угорських військових час�
тинах, їхнім спорядженням,
рухом потягів на східний
фронт, економічним та пол�
ітичним становищем в краї,
настроями населення, охо�
роною та укріпленням пере�
валів карпатського хребта�
лінією “Арпада“. До початку
1944 року загін розвідників
нараховував більше двохсот
помічників, організовану
розгалуджену мережу
підпільників, що об’єднува�
ла багато населених пунктів
Хустського, Севлюшського,
Мукачівського,  Міжгірсько�
го, Іршавського округів, міст
Кошіце, Будапешту, та Ру�
мунії. Більш як піврічна ро�
бота розвідників увінчалась
позитивним розвідуванням
укріплення та оборони Кар�
патського Хребта, схемою
розташування головних
вузлів та охорони, посіяла
зерна визвольної боротьби
в краї, які дали бурхливі схо�
ди започаткувавши розгор�
тання визвольної парти�
занської боротьби з окупан�
тами тисячоліттям уярмлено�
го краю на завершальному
етапі Другої Світової війни.
Та, як мовиться серед украї�
нського народу один� газда,
два� партизанський загін,
три� загін з одним зрадни�
ком. Не обійшлося і без біди,
яка приходить не одна. Якщо
б не вбивство злощасного
вояка угорської армії, що
виганяв населення на заготі�
влю лісу для потреб армії в
селі Н. Селище Хустського
району, яке зробив несанкц�
ійовано один з членів розві�
дгрупи, та угорського пред�
ставника за переслідування
одного з розвідників після
повернення з Іспанії, де брав
участь в добровольчому ба�
тальйоні  відстоюючи кон�
ституційні права. Однак, тре�
ба сказати, що незважаючи
на суворе попередження не
робити жодних диверсійних
актів почалось більш плано�
ве наступальне розслідуван�
ня угорською контррозвід�
кою “Кемельгарітоосталь“ в
зв’язку з чим вдалося розк�
рити в місті Хусті групу розв�
ідників. На повістку дня ста�

ла негайна евакуація недови�
лікуваного розвідника “Анд�
рія“ з попередньою домо�
вленістю з хірургом О.В. Фе�
динцем на проведення опе�
рації в мукачівській лікарні. Та
коли на місце схованки “Анд�
рія“ явились С. Чижмар та С.
Лизанець, за помешканням
був встановлений нагляд з
двадцяти поліцейських в ци�
вільному. В перестрілці в не�
рівному бою мужньо загину�
ли троє розвідників, в тому
числі троє членів помешкан�
ня. Після кривавих хустських
подій, які сколихнули не
тільки Підкарпатську Русь, а
й Будапешт, почались масові

арешти помічників, в тому
числі і моєї мами, однієї з
перших розвідниць�
зв’язківців, яка дивом зали�
шилась живою після вине�
сення їй вироку військовим
трибуналом, пройшовши
тортури трьох політичних
в’язниць, одна з яких
підземна, де народила бра�
та Володимира. Понад
двісті помічників загину�
ло в фашистських табо�
рах, тридцять три розст�
ріляні у в’язницях Мара�
морош – Сигеті, Шоп�
роні, Хусті, Виноградові,
Текові, Чортнотисові . По�
вертаючись з чергового
завдання з території Ру�
мунії 6.04.1944 року мій
батько довідався про ма�
сові арешти помічників
розвідгрупи, негайно
прийняв рішення згідно з
останнім письмовим на�
казом керівника групи від
15.03.1944 року з Буда�
пешту, перебрався в
Іршавський район, де ство�
рив партизанську групу з 29
озброєних бійців. З часом
було прийняте рішення об�
’єднатись з членами парти�
занського загону імені Вату�
тіна, що діяв на стику
Іршавського і Свалявського
районів, які залишились жи�
вими на той час. Та, коли в
загоні 9.09.1944 року стала�
ся трагічна подія, не стало в
живих керівника партизансь�
кого загону імені «Ватутіна»�
Мельникова батько з
бійцем� перекладачем угор�
цем С. Ковачем покинули
загін та об’єднались з заго�
ном Д. Усти та Івана Прище�
пи. Кінець війни батько
зустрів в горах Міжгірщини,
де при зустрічі з командува�
чем 4 Українським фронтом,
генералом І.Ю.Петровим

вручив трофейний авто�
мобіль “Вілліс“.

До двадцятиріччя Перемо�
ги на фашизмом шістдесят
членів розвідгрупи та їх по�
мічників нагороджено дер�
жавними нагородами, в тому
числі і посмертно;

 Керівника розвідгрупи
Ференца Потокі було пред�
ствалено до нагородження
званням “Герой Радянського
Союзу“ посмертно, однак з
невідомих причин нагород�
ження відхилено;

В 1986 році угорське теле�
бачення відзняло кінострічку,
в основу якої лягли матеріа�
ли угорського письменника
“Уповноважений“. Зйомки
проводились в Сибіру,
Москві і Закарпатті, отже ча�
стина життя Ф. Потокі пов’я�
зана з тими місцями. Сце�
нарій кор. АПН Жан Кацер,
оператор Марлен Урутюнян;

Боєць� перекладач, уго�
рець Степан Ковач та коман�
дир партизанського загону
Дюла Уста в минулому фош�
тер села Локоть Іршавсько�
го району в повоєнний пері�
од переїхали на місце про�
живання в Угорщину, де зго�
дом займали високі
військові щаблі: перший� на�
чальника штабу, другий�
зам. Міністра оборони Угор�
щини.

До сімдесятиріччя від дня
десанту розвідгрупи “Закар�
патці“ в 2013 році у видав�
ництві “Карпатська Вежа“
побачила світ авторська до�
кументальна книга “Десант
над Менчулом“ з висвітлен�

ням оперативної обстановки
в краї, аналізом матеріалів,
виданих в періодиці по даній
темі в повоєнний період,
підкріплених новими архів�
ними,  досі не публіковани�
ми матеріалами з підтверд�
женнями бесід з живими
свідками тих подій.

Презентація твору та свят�
кування 70� річного ювілею
десанту розвідгрупи прове�
дено в Колочаві Міжгірсько�
го району на загальнооблас�
ному масштабі в скансен�
музеї за сприяння депутата
двох каденцій ВР України С.
Аржевітіна, в минулому де�
сантника з його особистою
організацією та спонсорсь�
кою допомогою. Проведено
театралізоване дійство з
відтворенням тих буремних
подій� спогадів за участі С.
Аржевітіна � П. Судоплатова,

автора, та місцевих ама�
торів, які імпровізували дії
розвідників з відтворенням
приближених дійств до 70�
літньої давнини. До цього
часу в області жодного разу
на такому рівні невшановува�
ли подвиг десантників�розв�
ідників. Слід зауважити, що
саме завдячуючи колочав�
цям, а особисто С. Аржевіті�
ном на горі Менчул, встанов�
лено оновлений пам’ятний
знак, в шану краян подвигу
визволителів�розвідників.

Новою знахідкою по розві�
дгрупі “Закарпатці“ стала
публікація статті до 70�річчя
від  дня десанту з інтернет
сторінки. На дану публікацію
відізвалась внучка члена роз�
відгрупи� радиста Ф. Потокі,
М. Дякуна� Антоніна Пере�
дерій. Вона про себе спові�
стила, що проживає в місті
Маріуполь Донецької об�
ласті. ЇЇ мама Тетяна� дочка
Дякуна, проживає в місті Ко�
товськ Одеської області, на�
родилася в лютому 1943
року. А мама Тетяни � Плеша
Пелагея Петрівна також по�
винна була бути зарахована
в групу розвідників, яку  го�
тували в якості медсестри та
радиста. З легендою, вона
повинна була бути дружиною
М. Дякуна. Но, як з’ясувало�
ся, легенда стала життям.
Незабаром стало відомо,
що вона завагітніла від Дяку�
на і з цієї причини в групу за�
рахована не була. Моя мама
40 років пропрацювала в
районному вузлі зв’язку
міста Котовськ, а також і мій

брат. Так що можна констату�
вати, що справу батька зв’яз�
ківця продовжено.

По матеріалам закарпатсь�
кого архіву значиться кримі�
нальна справа №572/976 від
16.06.1940 року Плеша По�
ланя Петрівна 05.05.1914
року народження, уродженка
села Чинадієво засуджена за
нелегальний перехід кордо�
ну. Термін ув’язнення відбу�
вала в Полтавській в’язниці.
В архівній справі зазначено,
що на телеграфний запит на�
чальника першого спец�
відділу розвідки Павла Судо�
платова від 19.05.1942 року
з оперативних міркувань з
полтавської в’язниці в мос�
ковську в’язницю “Бутирка“
доправити ув’язнену Плеша
П.П.

За ініціативою та особис�
тою участю директора Дов�

жанського лісового госпо�
дарства В.І. Леднея в уро�
чищі “Бронецька Ріка“ вста�
новлений пам’ятний знак
місця трагічної загибелі кер�
івника партизанського заго�
ну імені «Ватутіна»�  Мельни�
кова.

За ініціативи директора
“Чорнопотіцького“ музею
партизанської слави Фейер
М.Ф. в урочищі “Гробище“
Чорнопотіцької сільради,
місцю трагічної загибелі де�
санту екіпажу літака С�47
№917 з одинадцятьма чле�
нами партизанського загону
І. Прищепи та чотирма чле�
нами екіпажу встановлений
пам’ятний знак.

Особливим, в день святку�
вання дня Партизанської
слави та 35�ти літнім Юві�
леєм музею у 2017 році ста�
ла надмогильна плита, яка
доповнилася іменами шести
членів екіпажу літака С�47
№917,  в селі Чорний Потік, а
це лейтенант Самарський
Д.В., молодший лейтенант
Афанасьєв П.П., старший
лейтенант Іванов В.М., лей�
тенант Мельников В.Ф., мо�
лодший сержант Куперман
А.М., старший сержант Не�
стеров М.В., які понад 70
років були невідомими. Це
вдалося в результаті вели�
чезної, титанічної пошукової
роботи, в якій були задіяні
багато небайдужих ентузі�
астів. Це і учасники пошуко�
вих експедицій на місці паді�
ння літака протягом 2014�
2016 років� Чех Микола, Гу�
менюк Ігор, Зайцев Андрій,
члени ради ЗОГО “Клуб 128
дивізії“ і керівник відокрем�
леного підрозділу всеукраї�
нської спілки ветеранів війни
Кудін С.М., і працівник Киї�
вського інституту цивільної
авіації Лазаренко В., і співро�
бітники архіву Самосват Д.А.
та Самосват Ю.А.

Не пішли у безвість ге�
роїчні справи ні розвідників
ні їх помічників. За активну,
сповнену мужності і відваги
роботу в боротьбі з угорсь�
ко�фашистськими загарбни�
ками, за несхитну поведінку
в ворожих катівнях, героїчну
смерть в ім’я світлого май�
бутнього нашого краю, після
возз’єднання Закарпаття зі
своєю матір’ю Україною на
священних могилах полеглих
у боротьбі з ворогом патрі�
отів в Хусті, Н. Селищі, Ко�
пашневі, Мукачеві, Виногра�
дові, Текові, Чорнотисові та
в інших населених пунктах,
зокрема в Шопроні (Угорщи�
на) встановлені величні пам�
’ятники і на них, часто можна
бачити квіти нашої невмиру�
щої пам’яті і поки так є, поки
ми не тільки в дні вшануван�
ня визволителів приходимо
до обелісків, борцям за волю
нашого сьогодення судило�
ся безсмертя.  Слава Україні!
Героям слава!

 В. ЛОВГА,
працівник СБУ

у відставці, син сім’ї
розвідників розвідгрупи

«Закарпатці».

Ф. ПОТОКІ  З СИНОМ

Закінчення.
 Початок на 4й стор.



велика діляночка. Ст.ціна 14900
Можливий торг, обмін, або продаж в
кредит.  Т. 0509425800, 0990260315.
 Продаеться будівля на Шипці , 2

поверха, площа 280 м.кв., чиста
цегла, стан задовільний, вода елек#
трика каналізація, під реконструкцію,
ст. 15500 ум.од, т.  Можливий торг,
обмін, або продаж в кредит.  Т
0509425800
 Продається земельна ділянка 4

сотки (по факту більше,) під забудо#
ву, по дорозі на Лавки, участок ши#
рокий, зручний під'їзд, асфальтова
дорога, поруч жилі будинки ст. ціна
5300   Можливий торг, обмін, або
продаж в кредит.  Т. 0509425800,
0990260315.
 Продається земельна ділянка 4

сотки (по факту більше,) під забудо#
ву, на Чернечій горі, участок широ#
кий, зручний під*їзд, , поруч жилі бу#
динки,поруч газ та електрика ст. ціна
3300   Можливий торг, обмін, або
продаж в кредит.  Т. 0509425800,
0990260315.
 На вул. Недецеї, продається не#

жиле напівпідвальне приміщення
пл.50 м.кв, є всі комунікації, вода
каналізація єлектрика, 2кімнати, без
ремонта, 12500 можливий торг, т.
0509425800.
 Продається 1#но кімнатна квар#

тира, на Шипці (вул.Космонавтів)
площею 30 м.кв, 4 поверх 5#ти по#
верхового цегляного будинку,жила
але без  ремонта. Ст.ціна 7900 ум .од.
Можливий торг обмін та продаж з
розстрочкою. Т.0509425800

 Грошові позики під заставу,
без довідки про доходи.

Тел. 0509425800

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

Набережній. Двоповерховий особ#
няк 150 кв. м., камінна зала, літня
веранда, дві ванни, 3 кімнати, сад,
город, земельна ділянка 5 сотин.
Ціна 99 тис у.о. 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 земельна ділянка 7
сот (14*50) по вул. Червоноармійсь#
ка, позаду 7 училища,cт ціна 23000
ум.од. Тел. 0509425800
 Продається земельна ділянка

10 сот в с. Павшино біля АЗС "Мар#
кет" поруч траса, ст. ціна 8500 у.од.
Можливий торг, обмін, або продаж в
кредит.   тел. 0509425800,
0990260315
 Продається будинок, по вул.

Франка пл.55 м.кв,з ремонтом,
нова криша,окна, двери, на  зе#
мельній ділянці 10 сот.(є можливість
доприватизаціі ще 8 сот,), дві сква#
жени з водою, єлектрика, поруч газ,
гарне розташування, поруч ліс, Мож#
ливий торг, обмін. Ст. ціна 24000
ум.од
 Продаються дві земельні ділян#

ки, в Лісарні, біля річки,више комп#
лексу Белле Рояль, в котеджному
містечку, по 8.5 сотки,+природоохо#
ронна зона не менше 15 соток, ціна
по домовленості. Можливий торг,
обмін. Т.  0509425800
 В центрі, по вул. Недецеї, про#

дається земельна ділянка площею
2 сот. Придатна як під комерційне ви#
користання так і для будівництва
житла. Ст. ціна 25000 ум.од.  можли#
вий торг. Т. 0509425800
 Продається 2#х кімнатна квар#

тира по вул. Пушкіна , пл. 50м. кв, під
реконструкцію,окремо стояча буді#
вля, 3 квартири у дворі, всі комуні#
каціі площа забудови, 75 м.кв, є не#

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

3 òðàâíÿ 2018 ð.
17 (1221)17 (1221)17 (1221)17 (1221)17 (1221) “Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí,

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     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. Канька Вероніка Михайлівна – 1936 р.н.
2. Мешко Ганна Георгіївна – 1936 р.н.
3. Лукеча Марія Габорівна – 1940 р.н.
4. Чергаті Георгій Олександрович – 1973 р.н.
5. Бобик Олена Олександрівна – 1956 р.н.
6. Попова Вікторія Володимирівна – 1972 р.н.
7. Останіна Інга Василівна – 1976 р.н.
8. Удут Василь Георгійович – 1930 р.н.
9. Шелельо Ярослава Іванівна – 1953 р.н.
10. Козельський Ростислав Павлович – 1950 р.н.
11.Бокаєва Лілія Василівна – 1949 р.н.
12.Салка Агнеса Войтехівна – 1959 р.н.
13.Кофлан Михайло Михайлович – 1947 р.н.
14.Коструб Володимир Федорович – 1959 р.н.
15.Пантелюк Дмитро Дмитрович – 1951 р.н.
16. Марущак Федір Іванович – 1932 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 23.04.2018 р.  по  29.04.2018 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.

     Втрачене Посвідчення ветерана військової служби Серія
АА № 034128 від 5.05.2003 р., видане Мукачівським ОМВК на
ім’я Дудніков Микола Анатолійович, вважати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В ПЕКАРНЮ
формувальниця, пекар,

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



� доцент кафедри фінансів;
� доцент кафедри обліку і опо�

даткування та маркетингу;
� доцент кафедри педагогіки

дошкільної та початкової освіти –
2 вакансії;

� доцент кафедри легкої про�
мисловості і професійної освіти;

� доцент кафедри машинобуду�
вання, природничих дисциплін та
інформаційних технологій;

� доцент кафедри суспільних
дисциплін та фізичної культури;

� доцент кафедри готельно�ре�
сторанної справи;

� доцент кафедри теорії та ме�
тодики дошкільної освіти;

� старший викладач кафедри ту�
ризму і рекреації;

� старший викладач кафедри
англійської філології та методики
викладання іноземних мов – 2 ва�
кансі ї ;

� старший викладач кафедри
суспільних дисциплін та фізичної
культури;

� старший викладач кафедри
теорії та методики початкової ос�
віти – 2 вакансії;

� старший викладач кафедри
психології – 3 вакансії;

� старший викладач педагогіки
музичної освіти і виконавського
мистецтва;

� старший викладач теорії та
методики дошкільної освіти – 2
вакансі ї ;

� асистент кафедри обліку і опо�
даткування та маркетингу.

До участі у конкурсі допускають�
с я :

– на посаду доцента:
1 ) особи, які мають вчене зван�

ня доцента або старшого дослід�
ника (старшого наукового співро�
бітника) за профілем кафедри;

Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò
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2) особи, які:
– мають науковий ступінь док�

тора філософії (кандидата наук)
або доктора відповідних наук;

– мають стаж науково�педагог�
ічної роботи не менше як 4 років
на посаді асистента, викладача,
старшого викладача, доцента,
професора, завідувача (або його
заступника) кафедри;

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

– мають не менше 4 наукових
праць, які опубліковані після за�
хисту дисертації у фахових видан�
нях України (та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фа�
хових виданнях), з яких не менше
1 публікації у періодичних видан�
нях, включених до наукометрич�
них баз Scopus або Web of
Science, та які не є перекладами
з інших мов та/або мають серти�
фікат відповідно до Загальноєв�
ропейської рекомендації з мовної
освіти (на рівні не нижче В2) з мов
країн Європейського Союзу або
кваліфікаційні документи (диплом
про вищу освіту, науковий
ступінь), пов’язані з використан�
ням цих мов, або не менш як 6
праць, опублікованих англійською
мовою у періодичних виданнях,
які включені до наукометричних
баз Scopus або Web of Science, та
не є перекладами з інших мов (за
весь період науково�педагогічної
діяльності);

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

– пройшли навчання, стажуван�

ня або працювали у вищому на�
вчальному закладі, науковій (або
науково�технічній) установі в
країні, яка входить до ОЕСР та/
або ЄС, або є (чи були) керівника�
ми/виконавцями проектів, які
фінансуються зазначеними краї�
нами, та мають відповідні серти�
фікати, свідоцтва, дипломи чи
інші документи, які це підтверд�
жують, або взяли участь у роботі
не менш як однієї наукової конфе�
ренції (конгресу, симпозіуму, се�
мінару), проведеної у країні, що
входить до ОЕСР та/або ЄС;

– беруть участь у виконанні нау�
кової роботи за конкретною фор�
малізованою темою (держбюд�
жет, госпдоговори, міжнародні
гранти та інше);

– викладають навчальні дис�
ципліни на високому науково�ме�
тодичному рівні, що підтвердже�
но висновком кафедри.

– на посаду старшого виклада�
ча – особи, які:

1 ) мають стаж науково�педа�
гогічної роботи не менше як 3 роки
на посаді асистента або іншій по�
саді науково�педагогічного прац�
івника;

2) є авторами (співавторами)
не менше 3 наукових праць у фа�
хових виданнях України та/або
іноземних (міжнародних) рецен�
зованих фахових виданнях
(відсутність достатньої кількості
наукових праць у фахових видан�
нях України може бути замінена
отриманими патентами на ви�
нахід Кожен отриманий патент на
винахід, який пройшов кваліфіка�
ційну експертизу і безпосередньо
стосуються наукових напрямів
кафедри прирівнюється до 2 ста�
тей у фахових виданнях України).

3) беруть участь у наукових
конференціях;

4) викладають навчальні дис�
ципліни на високому науково�ме�
тодичному рівні, що підтвердже�
но висновком кафедри;

– на посаду асистента – особи,
які мають:

1 ) ступінь магістра за проф�
ілем кафедри;

2) здатність вести науково�
педагогічну роботу.

Особи, які бажають взяти участь
у конкурсі, подають такі докумен�
ти:

� заяву про участь у конкурсі на
ім’я ректора Університету, напи�
сано власноруч;

� заповнений особовий листок з
обліку кадрів;

� дві фотокартки розміром 4 х 6
с м ;

� копії документів про повну
вищу освіту, науковий ступінь,
вчене звання, стажування;

� копію паспорта громадянина
України (с. 1,2 і 11);

� копію трудової книжки, засві�
дчену кадровою службою за ос�
новним місцем роботи із зазна�
ченням дати засвідчення;

� характеристику;
� автобіографію;
� список наукових праць та ви�

находів;
� звіт про науково�педагогічну

роботу за попередній період.
Термін подання заяв – місяць з

дня опублікування оголошення.

Документи надсилати
на адресу:

89600, м. Мукачево,
вул. Ужгородська,
26 (відділ кадрів).

Телефон для довідок:
(03131) 2�11�09

ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ
ÏÎÄÂÈÃ
ÍÀ ÂÅÊÀ

Äîðîãèå âåòåðàíû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé  âîéíû!

Îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿþ  âàñ ñ Ïðàçä-
íèêîì Ïîáåäû – íàøèì
ãëàâíûì ïðàçäíèêîì â
ãîäó. Æåëàþ âàì äîáðà,
ñ÷àñòüñÿ è áëàãîïîëó÷-
÷èÿ  è  ñàìîãî ãëàâíîãî
– çäîðîâüÿ.  È ïóñòü
ãîñïîäü Áîã ïîìîãàåò
âàì â âàøèõ åæåäíåâ-
íûõ äåëàõ.
Íàì, âåòåðàíàì,

è äîíûíå,
Äîíûíå áûòü

íà òîé âîéíå,
Âîéíà çàêîí÷èëàñü

â Áåðëèíå.
 Íî íå çàêîí÷èëàñü

âî ìíå.
À.ÌÈØÈÍ,

Ïðåäñåäàòåëü  ñîíå-
òà Îáùåñòâà èíâàëè-

äîâ  âîéíû è Âîðóæåí-
íûõ Ñèë Óêðàèíû.

Áðàòüÿ ìîè äâîþðîäíûå – êðîâíàÿ ðîäíÿ.
Ñóäüáû âàøè òðàãè÷íûìè ñäåëàëà ýòà âîéíà.

Âìåñòå ñ ìèëëèîíàìè ïàâøèõ, ëåæàò â çåìëå ñûðîé
Âàíÿ – áðàò ìîé ïåðâûé è Âîëîäÿ – âòîðîé.

Îñòàëèñü ëåæàòü íàâåêè îò Ðîäèíû âäàëè îíè,
×òî ñ âîéíû âåðíåòñÿ ðîâåñíèêîâ

èç ñîòíè òîëüêî òðè.

Ñ êðîâàâûõ ïîëåé ñðàæåíèé â ìèð èíîé óíåñëè
Ìå÷òû ñâîè î ñ÷àñòüå, ðàäîñòè è ëþáâè.

Â òå ÷àñû ðîêîâûå äëÿ íèõ áûë ïîñëåäíèé áîé.
Îò ãèáåëè ìèð ñïàñàÿ, ïðèêðûëè åãî ñîáîé.

Â ïðàçäíèê Ïîáåäû íàøåé âñïîìíèì ìû âðåìÿ ñâî¸
È òåõ ïîáåäèòåëåé ãëàâíûõ, êòî íå äîæèë äî íå¸.

Íå çàðàñò¸ò òðîïèíêà ê áðàòñêèì ìîãèëàì ñîëäàò,
Íå çàáûâàéòå, ëþäè, î ñóäüáàõ ýòèõ ðåáÿò.

Â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ ýòîò êîðîòêèé ñòèõ.
Åãî ïðî÷èòàâ, ïîìîëèòåñü î íèõ.

Ìóêà÷åâî, 18 ìàðòà 2007 ãîäà.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ
Ç Ä²ÀÌÀÍÒÎÂÈÌ ÂÅÑ²ËËßÌ

ÏÀÌßÒÈ  ÁÐÀÒÜÅÂ

²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà... (NN)²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà... (NN)²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà... (NN)²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà... (NN)²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà... (NN)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999993 òðàâíÿ 2018 ð.
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3 òðàâíÿ  â³äçíà÷àòèìóòü  ñâîº  ä³àìàí-
òîâå âåñ³ëëÿ  Êîâòîíþê ªëèçàâå-
òà  Ìèõàéë³âíà òà Êîâòîíþê
Âîëîäèìèð  Ìåôîä³éîâè÷, ÿê³
ïðîæèëè ó øëþá³ ðàçîì 60 ðîê³â.

Ó íàø ÷àñ íå òàê ÷àñòî ìîæíà çóñòð³òè
ïîäðóææÿ, ÿêå á ïðîæèëî ó ëþáîâ³ é çëà-
ãîä³ äî òàêîãî ÷óäîâîãî þâ³ëåþ. À âè äî-
âåëè, ùî öå çà îáîï³ëüíîãî  áàæàííÿ –

ìîæíà . Âè æèëè  ç ëþáîâ’þ ³ â³ðîþ  îäèí â îäíîãî ³ ñòàëè ïðèêëàäîì äëÿ
îòî÷óþ÷èõ. Çà ÷àñ ñï³ëüíîãî æèòòÿ âè âèðîñòèëè äâîõ ñèí³â, 6 îíóê³â ³ ïðàâíó-
êà.

Ïðàöþâàëè âñå æèòòÿ. ªëèçàâåòà Ìèõàéë³âíà – ñîðîê ðîê³â  ó  â³ää³ë êàäð³â
Ìóêà÷³âñüêîãî  àãðàðíîãî  êîëåäæó.

À Âîëîäèìèð Ìåôîä³éîâè÷  ïðàöþâàâ ó Ñâàëÿâñüêîìó ë³ñîêîìá³íàò³ òà Ìó-
êà÷³âñüêîìó ÇÊË àæ äî âèõîäó íà ïåíñ³þ.  Âàìè çàõîïëþþòüñÿ, íà âàñ õî÷óòü
áóòè ñõîæèìè.

Ñüîãîäí³øíº ñâÿòî – öå êîõàííÿ ³ ðîçóì³ííÿ
Àäæå ö³ ÿêîñò³ çìîãëè âàñ ñê³ëüêè ðîê³â òðèìàòè ðàçîì, ñòâîðèòè ÷óäîâó ñ³ì’þ

³ âèõîâàòè ÷óäîâèõ ä³òåé. Âàì ïîùàñòèëî: âè çíàéøëè ñïðàâæí³é ä³àìàíò  ñåðåä
ñîòåíü ³ òèñÿ÷ ïðîñòèõ êàìåí³â, ÿêèìè áóëà âñ³ÿíà âàøà äîðîãà æèòòÿ.

Ìè çíàºìî, äî ä³àìàíò íàéì³öí³øèé êàì³íü ç êàìåí³â ñâ³òó. Õàé òàêèì æå
ì³öíèì áóäå ³ âàøå çäîðîâ’ÿ, íåõàé âàøà äîì³âêà áóäå íàïîâíåíà  ðàä³ñòþ, à
õâîðîáè  çàáóâàþòü äî íüîãî äîðîãè. Íåõàé âàø³ î÷³ ñâ³òÿòüñÿ ñîíöåì ³ ðàä³ñòþ

 ßê ³ â òîé ïàì’ÿòíèé äëÿ âàñ ñâÿòêîâèé äåíü îäðóæåííÿ.
Ëþá³ íàø³ þâ³ëÿêè!
Ùèðî áàæàºìî âàì äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, íàòõíåííÿ ³  ðàäîñ-

ìò³þ. Á³ëüøå ùàñëèâèõ ïîñì³øîê ³ ïðåêðàñíèõ ïîä³é.Íåõàé
âàø ñ³ìåéíèé ä³ì áóäå çàâæäè íàïîâíåíèé  ðàä³ñòþ. Çà-
òèøêîì ³ äèòÿ÷èì ñì³õîì âàøèõ îíóê³â ³ ïðàâíóê³â.

Íåõàé âàøà ÷àð³âíà ä³àìàíòîâà êàçêà í³êîëè íå çàê³í-
÷óºòüñÿ.

Ç³ ñâÿòîì âàñ, íàø³ ëþá³! Ç ïîâàãîþ  äî âàñ âñÿ âàøà ð³äíÿ,
 øàíóþ÷³ âàñ ùèð³ äðóç³.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Ç² ÑÂßÒÎÌ ÂÀÑ!
Ó Äåíü Ïåðåìîãè ïî-îñîáëèâîìó çâó-

÷àòü ñëîâà: “Í³õòî íå çàáóòèé, í³ùî íå çà-
áóòî”.

Ïåðåìîãà ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³
ä³ñòàëàñÿ íàøîìó íàðîäîâ³ ö³íîþ æèòòÿ
ì³ëüéîí³â íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â.

Ó ïîâîºííèé ÷àñ íàøà àðì³ÿ ñòîÿëà ³
ñòî¿òü íà çàõèñò³ ìèðó. Òîìó ñüîãîäí³ âøà-
íîâóºìî íàì’ÿòü ïîëåãëèõ ³ æèâèõ, âåòå-
ðàí³â ³ âî¿í³â – ³íòåðíàö³îíàë³ñò³â,ìîëîä³ ³
òèõ, õòî ñüîãîäí³ ³ç çáðîºþ â ðóêàõ ñòî¿òü
íà âàðò³ ñâÿùåííèõ ðóáåæ³â Óêðà¿íè. Óñ³ì
¿ì êàæó: ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ , íàïîëåã-
ëèâîñò³ ó îâîëîä³íí³ çíàííÿìè ³ íàâèêàìè
âî¿íà-çàõèñèèêà. Ùàñòÿ âàì, ðàäîñò³ ó
æèòò³, ìèðíîãî íåáà ³ ÿñíîãî ñîíöÿ.

Ìèõàéëî ÌÀÍ²×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â

Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ
Ãàëèíó Þð³¿âíó
ÏËÀÕÎÒÍÈÊ.

Äîðîãà Ãàëèíà Þð³¿âíà!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç

Äíåì Ïåðåìîãè – ñâÿùåí-
íèì ñâÿòîì íàðîäíî¿ ìóæ-
íîñò³ , ÿêå óîñîáëþº ãåðî¿-
çì,ñèëó äóõó, ðàòíó ïðàöþ
³ â³÷íó ñêîðáîòó çà ì³ëüéî-
íàìè íåðîçêâ³òíåíèõ óê-
ðà¿íñüêèõ äîëü, íåçä³éñíå-
íèõ ìð³é ³ çàäóì³â.

Ùèðî áàæàºìî Âàì, äîðîãà âåòåðàíêî
ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,áàäüî-
ðîñò³ äóõó, äîáðà ³ ùàñòÿ ùå íà áàãàòî ðîê³â.

Ìèõàéëî ÌÀÍ²×ÅÂ,  ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê.

². ÊÀ×ÓÐ Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó âåòå-
ðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

 ÍÀ ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²ÒÀ!
Öèìè äíÿìè ïðåêðàñíèé

æèòòºâèé þâ³ëåé â³äì³òèâ  âå-
òåðàí îñâ³òè, êîëèøí³é â÷èòåëü
Ìàêàð³âñüêî¿  ñåðåäíüî¿ øêî-
ëè, æèòåëü Çàëóææÿ Þð³é
Ìèõàéëîâè÷ ÒÈÌ×ÈÊ.
Â ðàéîí³  éîãî çíàþòü ÿê ñïðàâ-
æíüîãî åíòóç³àñòà ïîçàêëàñíî¿
ðîáîòè. Ñâîãî ÷àñó â³í êåðó-
âàâ øê³ëüíèì òà  ðàäãîñïíèì
õîðàìè. Éîãî ðóêàìè  áóëè îá-
ëàäíàí³  îäí³ ç êðàùèõ  ó îáëàñò³  ãåîãðàô³÷íèé
êàá³íåò òà ìàéäàí÷èê. Ïàì’ÿòàþòü Þð³ÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à ³ ÿê çàâçÿòîãî îðãàí³çàòîðà  øê³ëüíèõ ÊÂÍ.
Ç 1969 ðîêó Þ.Ì.Òèì÷èê  çàïî÷àòêóâàâ  ³
çä³éñíèâ á³ëüøå 20 ïîõîä³â øê³ëüíî¿ ìîëîä³ íà
Ãîâåðëó.

Áàæàºìî øàíîâíîìó þâ³ëÿðó  íå ñòàð³òè äó-
øåþ, äóõîâíî¿ ³ ô³çè÷íî¿ êð³ïîñò³, îïòèì³çìó,
ìèðó, ðàäîñò³ ³ äîñòàòêó íà êîæåí ïðèéäåøí³é äåíü
æèòòÿ. Õàé Âàøà, äîðîãèé ³ìåíèííèêó, æèòòºâà
ìóäð³ñòü  ñòàíå íàäáàííÿì  ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ó
Âàø³é ðîäèí³, âñ³õ, õòî Âàñ  çíàº ³ øàíóº. Íà ìíî-
ãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà!

Ð³äí³,  ÷èñëåíí³ äðóç³, êîëèøí³ êîëåãè ïî
ðîáîò³, âèïóñêíèêè 1970 ðîêó

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.55 Ä/ô
"Âîíè çàê³í÷èëè â³éíó". 11.45,
13.15 Õ/ô "Âðÿòóâàííÿ ðÿäîâî-
ãî Ðàÿíà" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.35, 16.20 Õ/ô
"Ëþòü" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "Êîíâîé" (12+).
23.55 Õ/ô "Ñâîëîòà" (16+). 1.50
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.35 Íåáà÷å-
íå ªâðîáà÷åííÿ. 2.50 Õ/ô "Ñåê-
ðåòíèé ôàðâàòåð". 3.55 Ñêàðá
íàö³¿. 4.00 Åâðèêà!. 4.10 Ôàê-
òè. 4.35 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.10 Âñå áóäå äîáðå!. 7.35 Âñå
áóäå ñìà÷íî!. 8.30 Ìàñòåð-
Øåô (12+). 15.55 Âñå áóäå
äîáðå! (12+). 17.30 Â³êíà-Íî-
âèíè. 18.00, 1.50 Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè (16+). 20.00
ÅêñïåðèìåíÒÈ (16+). 22.00
ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã. Ï³âô³íàë.
0.10 Îäèí çà âñ³õ (16+). 1.20
Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã.

  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 Ñüîãîäí³. 9.30
Ç³ðêîâèé øëÿõ. 10.10 Ò/ñ "Àìå-
òèñòîâà ñåðåæêà". 13.50 Ò/ñ
"Íåçëàìàíà" 1 ñ.. 15.30 Ò/ñ
"Íåçëàìàíà". 18.00 Ò/ñ "Çà çà-
êîíàìè âîºííîãî ÷àñó-2" 5 ñ..
19.45 Ò/ñ "Çà çàêîíàìè âîºí-
íîãî ÷àñó-2". 22.45 Ïåðøà õâè-
ëèíà ìèðó. 23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òå-
ëåìàãàçèí. 2.45 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Îñ-
ëÿ÷à øêóðà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè -  â ³äüìè".  14.00 Õ/ô
"Ãåíçåëü ³ ¥ðåòåëü". 15.00 Ì/
ñ "Ïðèãîäè Êîòèãîðîøêà òà
éîãî äðóç³â". 16.15 Õ/ô "Çà-
ãóáëåíå òà çíàéäåíå". 18.00
Ò/ñ "ÒÓÒ" (16+). 23.00 Ùîäåí-
íèêè Òåìíîãî.  0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 17+. 2.00 ÁàðÄàê.
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20
Â³òàëüêà.  5 .40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

 «Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.20 Àá-
çàö. 6.10 Õ/ô "Çîðÿíèé ïèë"
(16+). 8.40 Ò/ñ "Õðîí³êè Øàí-
íàðè" (16+). 17.00, 19.00 Çàðî-
á³ò÷àíè. 21.00 Àôåðèñòè â
ìåðåæàõ (16+). 22.00 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè (16+). 1.50
Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ

ÑÅÐÅÄÀ, 9 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ä/ô "Âîíè áîðîëèñü äî
çàãèíó". 6.25, 6.30 Ò/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ íà íàöèñò³â". 8.50 Äåíü
ïàì`ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ. Ñïåö-
ïðîåêò. 10.20 Ä/ô "Îäåñèòè
íà Äîíáàñ³" (12+). 11.25 Ä/ô
"Â³éíà íà íóëüîâîìó ê ³ëî-
ìåòð³" (12+). 12.30 "Þç³âñüêà
âåñíà: ÿê ìè áîðîëèñü çà Äî-
íåöüê".  13.10 Ðàä³îÄåíü.
14.00 Ò/ñ "Ñïðàâåäëèâ³" .
17.20 Õ/ô "Ñèëà âîë³". 19.55
Ä/ô "Ïåðåõðåñòÿ Áàëó" (12+).
21.00, 0.40, 3.00 Íîâèíè. 21.30
Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ- 2018
ã.. 21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
ªâãåíà Õìàðè "Çíàìåííÿ".

21.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
23.00 Êðà¿íà Ó. 0.00 Ùîäåííè-
êè Òåìíîãî. 0.30 Õ/ô "Ñòðà-
÷åí³ ñâ³òàíêè". 2.15 Õ/ô "Íà-
çàð Ñòîäîëÿ". 3.30 Õ/ô
"Â³í÷àííÿ ç³ ñìåðòþ". 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10:30 - Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î.
9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Ð³çäâÿí³ êî-
ëÿäêè. 11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:25 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15.40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18.05 - Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - ïðîãðàìà "Äó-
õîâíå äæåðåëî" . 20.45 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.55 Çîíà íî÷³. 3.20 Àá-
çàö. 5.09, 6.49 Kids Time. 5.10
Ì/ô "Ë³ñîâà áðàòâà". 6.50 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³" (16+). 11.00 Õ/
ô "Ñèãíàë" (16+). 13.00 Õ/ô
"Îñòð³â" (16+). 15.50 Õ/ô
"Òðàíñôîðìåðè: ×àñ âèìè-
ðàííÿ" (16+). 19.00 Ðåâ³çîð.
Êðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.20 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.00 Õ/ô
"Cóïåðíîâà" (16+). 1.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 8 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ä/ô "Âîíè áîðîëèñü äî
çàãèíó". 6.25, 6.30 Ò/ñ "Ìèñ-
ëèâö³  íà íàöèñò³â".  10.05,
4.55 "Çîëîòèé âåðåñåíü. Õðî-
í³êà Ãàëè÷èíè 1939-1941".
11.05 Ä/ô " ²ñïèò íà ëþ-
äÿí³ñòü" (12+). 12.00 ÕÂÈËÈ-
ÍÀ ÌÎÂ×ÀÍÍß: ÏÀÌ`ßÒ²
ÆÅÐÒÂ ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯
Â²ÉÍÈ. 12.01 Ä/ô "Ìåæà î÷³-
êóâàííÿ". 13.10 Ðàä³îÄåíü.
14.00 Ò/ñ  "Ñïðàâåäëèâ³ " .
16.30 Ä/ô "Ìèòðîôàíîâè:
²ñòîð³ÿ ðîäèíè â³éñüêîâèõ
áàòüêà é ñèíà".  16.40 Ä/ô
"Ìîíãîë. ²ñòîð³ÿ ñíàéïåðà".
17.00 Ñâ³òëî. 18.00 ²íôîðìà-
ö³éíà ãîäèíà. 19.00 Äåíü ïà-
ì`ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ. Ñïåö-
ïðîåêò.  20.25 Íàø³ ãðîø³ .
21.00,  0 .35,  3 .00 Íîâèíè.
21.30, 0.15 Ïðî ùî ñï³âàº
ªâðîïà. 22.00 Ï³ñåííèé êîí-
êóðñ ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã.
Ïåðøèé ï³âô³íàë. 1.05, 1.10
Òåìà äíÿ. 1.30 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ .  2 .25 Ãàëè÷èíà
ì³ë³òàðíà. ÓÏÀ: Ãàëèöüê³ ìåñ-
íèêè.  3.40 "Ñð³áíà çåìëÿ.
Õðîí³êà Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿-
íè. 1919-1939".

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,
11.05, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 13.10, 14.50 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ìåð`ºì". 20.15 Äðàìà "Â
á³é ³äóòü ò³ëüêè ñòàð³". 22.10,
23.05 Äðàìà "Àâ³àòîð". 22.45
"Àêö³ÿ "Ïåðøà õâèëèíà ìèðó".
1.20 Êîìåä³ÿ "Ïåðåìàãàé".
5.05 Äðàìà "Ìèñëèâö³ çà ñêàð-
áàìè"

IÍÒÅÐ
6.10 Ì/ô. 6.35, 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 7.05 "Æäè ìåíÿ. Óêðàè-
íà. Âñòðå÷è Ïîáåäû". 8.35 Õ/
ô "Äîò". 10.30, 12.25, 20.30
Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå
çìîæó!". 12.00, 17.40 Íîâèíè.
13.00 Õ/ô "Àòè - áàòè, éøëè
ñîëäàòè.. . " .  14.50,  15.45,
16.45, 1.25 "Ðå÷äîê". 18.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00 Ä/ï "Ëþäè Ïåðåìî-
ãè.  Íàø Ïîëê" Ïðåì'ºðà.
22.30 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 0.35 Ä/ï
"Ìàéîð Âèõðü. Ïðàâäèâà ³ñòî-
ð³ÿ". 2.50 Ä/ï "Àäæèìóøêàé.
Ï³äçåìåëëÿ ñìåðò³". 3.40 Ä/ï
"×îðíà ï³õîòà".  4.30 Õ/ô
"Âîíè âîþâàëè çà Áàòüê³âùè-
íó"

23.15 Ä/ô "Äèâîâèæí³ ì³ñòà
ñâ³òó".  0.15 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 1.05, 1.10 Ñâ³òëî. 2.05
"Ëåã³îí. Õðîí³êà Óêðà¿íñüêî¿
Ãàëèöüêî¿ àðì³¿". 3.40 "Õðîí³-
êà Óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿
Àðì³¿. 1942-1954"

Êàíàë «1+1»
7.00 "Óêðà¿íñüê³  ñåíñàö³ ¿" .
7.55, 19.30, 5.35 ÒÑÍ. 8.50,
4.15 Äðàìà "Àòè-áàòè, éøëè
ñîëäàòè". 10.40 Ìåëîäðàìà
"Çàâòðà áóäå çàâòðà". 20.15
Äðàìà "Ê³áîðãè". 22.30 "100
äí³â íàä ïð³ðâîþ". 0.40 Õ/ô
"Äà÷íà ïî¿çäêà ñåðæàíòà Öè-
áóë³"

IÍÒÅÐ
5.50 Õ/ô "Âîíè âîþâàëè çà
Áàòüê³âùèíó". 7.00 Ìàðàôîí
"Íàøà Ïåðåìîãà". 12.00 Õ/ô
"Â á³é ³äóòü ò³ëüêè "ñòàðèêè".
13.30,  22.30 Ò/ñ "Äîáðî-
âîëüö³". 20.00, 3.05 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Êîíöåðò "Ïåðåìî-
ãà. Îäíà íà âñ³õ". 3.35 "Îðåë ³
Ðåøêà. Øîï³íã" .  4.45 "Top
Shop".  5.15 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî".

ICTV
5.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.10, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.50, 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 8.40, 13.05 Ò/ñ "Ïåñ"
(16+) .  12.45 Ôàêòè.  Äåíü.
15.00 Ò/ñ  "Êîíâîé"  (12+) .
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ
"Îäèí ó ïîë³ âî¿í" (16+). 23.55
Õ/ô "Åïîõà ãåðî¿â" (16+). 1.40
Ò/ñ  "Ìîðñüêà ïîë³ö ³ÿ .
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.35 Õ/ô
"Ñåêðåòíèé ôàðâàòåð". 4.10
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè

ÑÒÁ
3.30 Õ/ô Äîëÿ ëþäèíè. 5.40 Õ/
ô Áàëàäà ïðî ñîëäàòà. 7.25 Õ/
ô À çîð³ òóò òèõ³. 11.10 Ò/ñ Ïîä-
³ëèñü ùàñòÿì ñâî¿ì. 15.55 Âñå
áóäå äîáðå!. 17.30, 22.00 Â³êíà-
Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ. 20.00, 22.40
ÌàñòåðØåô. Êóë³íàðíèé âè-
ïóñêíèé (12+). 23.45 Îäèí çà
âñ³õ (16+). 0.55 Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ 2018 ã.. 1.30 Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè (16+).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.00, 15.00, 19.00, 2.45 Ñüî-

ãîäí³. 7.00, 10.30 Ò/ñ "Íåçëà-
ìàíà". 10.00 Ïðèñÿãà ñîëäàò³â
ñòðîêîâî¿ ñëóæáè 101 Áðèãà-
äè Ãåíøòàáó. 11.10 Ò/ñ "Çà
çàêîíàìè âîºííîãî ÷àñó-2" 1,
5 ñ.. 15.15 Ò/ñ "Çà çàêîíàìè
âîºííîãî ÷àñó-2" 6, 7 ñ.. 19.40
Ò/ñ "Çà çàêîíàìè âîºííîãî
÷àñó-2". 20.25 Ôóòáîë. Ô³íàë
Êóáêà Óêðà¿íè. "Øàõòàð"- "Äè-
íàìî". 23.00 Õ/ô "Ãîðåöü"
(16+). 1.15 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 3.25 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Ò/ñ "ÒÓÒ"
(16+). 14.30 Ì/ñ "Âåñåë³ ³ñòîð³¿
â³ä Øðåêà, Ïàíäè òà äðóç³â ç
Ìàäàãàñêàðó". 18.00 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 19.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 22.00 Çíàé íàøèõ!.
23.00 Êðà¿íà Ó. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 17+. 2.00 ÁàðÄàê.
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20
Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

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

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 7 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  16 .10  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê". 6.25, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 9.25, 21.00, 2.50 Íîâè-
íè .  6 .35 ,  7 .05 ,  8 .05 ,  9 .05
Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40
Ä/ô "Âåëèêå ôîòîïîëþâàí-
íÿ  Äàãà  Ãàðäíåðà" .  10 .35 ,
13.35, 16.35 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ) .  11.00
Ä/ô "Ñòîëèêà ßïîí³ÿ". 11.40
Ä /ô "Äâîêîë ³ñí ³  õðîí ³ êè " .
12.00 Ñìà÷í³  ³ñòîð³ ¿ .  12.55,
15.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Ïåð-
øà  øïàëüòà .  14 .30  Ðàä ³î .
Äåíü. ªâðîáà÷åííÿ. 15.25 Ì/
ñ "Ãîí".  17.00 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 18.00, 0.15 ²íôîðìà-
ö³éíà ãîäèíà. 19.00 "Þç³âñü-
êà âåñíà: ÿê ìè áîðîëèñü çà
Äîíåöüê" .  19.40 Äî ñïðàâè.
20.15, 1.05, 1.10 Â³éíà ³ ìèð.
21.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åí-
íÿ- 2018 ã.. 21.45 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà  "Íàöâ ³äá ³ð  íà
ªâðîáà÷åííÿ-2018". 23.00 Ä/
ô "Äèâîâèæí ³  ì ³ñòà  ñâ ³ òó " .
0 .00 ,  2 .40  Ñïåöðåïîðòàæ
"Îáëè÷÷ÿ â³éíè". 1.50 "Âîíè
áîðîëèñü  äî  çà ãèíó " .  3 .20
Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì

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,
13.50,  15.10 "Ì³íÿþ æ³íêó" .
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ìåð`ºì".  20.15,  1 .15 Äðàìà
"Âòå÷à ç  Øîóøåíêà" .  23.00
Äðàìà "Ìèñëèâö³ çà ñêàðáà-
ìè".

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.10,  22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00 "Ãîòóºìî
ðàçîì". 8.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Ðàé ³ ïåêëî". 9.50, 20.30 Ò/ñ
"Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
11.45, 12.25 Õ/ô "Ìàêñèì Ïå-
ðåïåëèöÿ". 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 14.10 Õ/ô "ß òåáå í³êîëè
íå çàáóäó". 16.00 "Æäè ìåíÿ.
Óêðàèíà. Âñòðå÷è Ïîáåäû".
18.00, 4.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 0.20 Õ/ô "Ó íåá³ "Í³÷í³
â³äüì³". 2.35 "Ñêåïòèê 3". 3.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 4.55
"Top Shop". 5.25 "Óäà÷íèé ïðî-
åêò"

 ICTV
5.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.10, 4.25 Ôàêòè. 5.40, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.05
Õ/ô "Ïåðøèé ëèöàð". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.20 Õ/ô
"Îñòàíí³ ëèöàð³" (16+). 15.30,
16.20 Õ/ô "Ðîá³í Ãóä" (16+).
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Õ/
ô "Ëþòü" (16+). 22.35 Ñâîáî-
äà ñëîâà. 0.50 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
2.20 Õ/ô "ß - Õîðòèöÿ". 4.10
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.05, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
7.30 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 9.30
Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè (12+).
11.45 Õ/ô Íåáåçïå÷íî äëÿ æèò-
òÿ!. 13.30 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
(16+). 17.30, 22.00 Â³êíà-Íî-
âèíè. 18.00 Ò/ñ Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ. 19.55, 22.40,
1.30 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 23.35 Îäèí çà
âñ³õ (16+). 0.55 Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ 2018 ã.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.15 Ñüîãîäí³.
9.30 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 10.45, 3.00
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.45 Ò/ñ "ß
í³êîëè íå ïëà÷ó" 1, 2 ñ. (12+).
15.30 Ò/ñ "ß í³êîëè íå ïëà÷ó"
(12+). 18.20 Ò/ñ "Çà çàêîíàìè
âîºííîãî ÷àñó-2" 1 ñ.. 19.45 Ò/
ñ "Çà çàêîíàìè âîºííîãî ÷àñó-
2" 2, 4 ñ. 23.30 Õ/ô "Ñóäíèé
äåíü" (16+). 1.40 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Ñîô³ÿ
Ïåðøà. Æèëà ñîá³ ïðèíöåñà".
11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00, 22.00 Çíàé
íàøèõ!. 15.00 Â³òàëüêà. 16.15
Ì/ñ "Âåñåë³ ³ñòîð³¿ â³ä Øðåêà,
Ïàíäè òà äðóç³â ç Ìàäàãàñêà-
ðó". 18.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 19.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
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ñò.

(7.05.2018 - 13.05.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.45 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 9.55 "Ïîâåðí³òü ìåí³
êðàñó". 11.15 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò
- 9". 12.45, 13.45, 14.50, 16.00
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
17.00 Äðàìà "Ê³áîðãè". 19.30,
5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
Ìåëîäðàìà "Øàíñ íà êîõàí-
íÿ". 0.40 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018". 1.40 "Æèòòÿ áåç îáìà-
íó"

IÍÒÅÐ
5.55, 20.00 "Ïîäðîáèö³". 6.35
Ì/ô. 7.00 "Âåëèêèé áîêñ. Âà-
ñèëü Ëîìà÷åíêî - Õîðõå Ë³íà-
ðåñ". 8.00 "Óäà÷íèé ïðîåêò".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñå-
çîí". 11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà".
12.10 Õ/ô "Âèñàä³òü áàíê".
14.00 Õ/ô "Äèêóí". 16.00, 20.30
Ò/ñ "Äîáðîâîëüö³". 0.00 Õ/ô
"Éøîâ ÷åòâåðòèé ð³ê â³éíè".
1.45 "Ðå÷äîê"

 ICTV
5.15 ²íñàéäåð. 6.55 Ò/ñ "Í³êî-
íîâ ³ Êî" (16+). 8.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 11.40, 13.00 "Íà
òðüîõ". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35 Õ/ô "ßìàêàñ³ àáî Íîâ³
ñàìóðà¿" (16+). 15.15 Õ/ô
"Òàêñ³" (16+). 17.00 Õ/ô "Òàêñ³-
2" (16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Òàêñ³-3"
(16+). 22.20 Õ/ô "Òàêñ³-4" (16+).
0.05 Ò/ñ "Îñòàíí³é áðîíåïî¿çä"
(16+). 2.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.25
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.45 Ò/ñ Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ. 7.45 ßê âèéòè çàì³æ
(12+). 10.00 Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³. 11.15 Õàòà íà òàòà (12+).
13.10 ÅêñïåðèìåíÒÈ (16+).
15.10 Õ/ô Íàé÷àð³âí³øà òà
íàéïðèâàáëèâ³øà. 17.00 ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò ³ëà (16+).
19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
(16+). 21.20 Îäèí çà âñ³õ (16+).
22.35 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 2.30 Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 5.30
Ç³ðêîâèé øëÿõ. 8.50 Õ/ô
"Âåñ³ëüíà ñóêíÿ" (12+). 11.00
Ò/ñ "Òåùà-êîìàíäèð" (12+).
14.50 Õ/ô "Ïðîùàþñÿ
âîñòàííº" (12+). 17.00 Ò/ñ
"Â³ä÷èíåíå â³êíî" 1, 2 ñ.. 19.00,
2.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ãîëîâíà òåìà.
21.00 Ò/ñ "Â³ä÷èíåíå â³êíî".
23.00 Ò/ñ "Êðîâ íå âîäèöÿ" 1, 2
ñ. (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.00
Ò/ñ "Êðîâ íå âîäèöÿ" (16+). 3.40
Õ/ô "Ùóðÿ÷³ ïåðåãîíè"

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.15 Ì/ñ "Ñâ³ò
Â³íêñ". 10.45 Ì/ñ "Âåñåë³
³ñòîð³¿ â³ä Øðåêà, Ïàíäè òà
äðóç³â ç Ìàäàãàñêàðó". 12.30
Çíàé íàøèõ!. 14.00, 23.00 Êðà¿-
íà Ó. 16.00 Êàçêè Ó. 18.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Õ/ô
"Ïèïåöü" (16+). 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 17+. 2.00 ÁàðÄàê.
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20
Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.00 Ñòåíäàï-
Øîó. 5.49, 7.09 Kids Time. 5.50
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
òðàøíèõ". 7.10 Õ/ô "Ìèøà÷å
ïîëþâàííÿ". 9.00 Õ/ô "Êàáëó÷-
êà äðàêîíà". 10.50 Ì/ô "Õðà-
íèòåë³ ñí³â". 12.50 Ì/ô "Çàï-
ëóòàíà ³ñòîð³ÿ". 14.45 Õ/ô
"Ñîëò" (16+). 16.40 Õ/ô
"Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Ñì³ò" (16+).
19.00 Õ/ô "Êîëîìá³àíà" (16+).
21.00 Õ/ô "Êðóò³ ñòâîëè" (16+).
22.50 Õ/ô "Ðîçïëàòà" (16+).
0.50 Õ/ô "Øïèãóíè-ñîþçíèêè"
(18+)

Õ/ô "ßìàêàñ³ àáî Íîâ³ ñàìó-
ðà¿" (16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Òàêñ³"
(16+).  21.50 Õ/ô "Òàêñ³-2"
(16+).  23.25 Ò/ñ "Îñòàíí³é
áðîíåïî¿çä" (16+). 1.35 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 2.55 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³. 7.05,
19.00 Õàòà íà òàòà (12+). 9.00
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 11.35 Ìàñ-
òåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñê-
íèé (12+). 14.45 Õîëîñòÿê
(12+). 17.20 Õ/ô Íàé÷àð³âí³øà
òà íàéïðèâàáëèâ³øà. 22.00
ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã. Ô³íàë.
1.35 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ
2018 ã.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 3.50 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 4.30 Ç³ðêîâèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Ïîãðàáóâàí-
íÿ ïî-æ³íî÷îìó" (16+). 13.00
Ò/ñ "Áàòüêî-îäèíàê" 1, 2 ñ.
(16+). 15.20 Ò/ñ "Áàòüêî-îäè-
íàê" (16+). 17.15 Ò/ñ "Òåùà-
êîìàíäèð" 1, 2 ñ. (12+). 19.40
Ò/ñ "Òåùà-êîìàíäèð" (12+).
22.00 Ò/ñ "Áàáóñÿ ïðè íàä³¿"
(16+). 1.45 Òåëåìàãàçèí. 2.15
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.15 Ì/ñ "Ñâ³ò
Â³íêñ" .  10.45 Ì/ñ "Âåñåë³
³ñòîð³¿ â³ä Øðåêà, Ïàíäè òà
äðóç³â ç Ìàäàãàñêàðó". 12.30,
22.00 Çíàé íàøèõ!.  14.00,
23.00 Êðà¿íà Ó. 16.00 Êàçêè
Ó. 18.00 Õ/ô "Îçáðîºí³ ³ íå-
áåçïå÷í³" (16+). 20.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 17+. 2.00 ÁàðÄàê.
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20
Â³òàëüêà.  5 .40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.50 Çîíà íî÷³. 5.20 Ì/ñ
"Ëóíòèê ³ éîãî äðóç³". 7.00 Ì/ñ
"Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåçòðàø-
íèõ". 8.19 Kids Time. 8.20 Ðåâ-
³çîð. Êðàìíèö³. 10.20 Òàºìíèé
àãåíò. 11.45 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 13.30 Ò/ñ "Á³áë³îòå-
êàð³" (16+). 17.10 Ì/ô "Çàïëó-
òàíà ³ñòîð³ÿ". 19.00 Õ/ô "Ñîëò"
(16+). 21.00 Õ/ô "Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ
Ñì³ò" (16+). 23.15 Õ/ô "Øïèãó-
íè-ñîþçíèêè" (18+)

ÍÅÄ²Ëß, 13 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.25,
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 Ï³ñåííèé êîíêóðñ
ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã. Ô³íàë.
13.00 MELOVIN. ß íà ªâðî-
áà÷åíí³!. 13.30 Åíå¿äà. 14.00
Ä/ô "Ùîäåííèêè êîìàõ" .
14.20 Ôîëüê-music .  15.20,
16.45 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ). 15.40 Ïåðøèé
íà ñåë³. 16.15, 23.40 Ä/ô "Íå-
ïîâòîðíà ïðèðîäà". 17.05 Ò/
ñ "²ñïàíñüêà ëåãåíäà". 20.00
Ä/ô "ßê ïðàöþþòü ì³ñòà" .
21.30 Ùîäåííèê ªâðîáà÷åí-
íÿ- 2018 ã.. 21.45 #@)[]?$0 ç
Ìàéêëîì Ùóðîì. 22.25, 1.35
Áóêîãîë³êè. 22.50 Ä/ô "Âàãàñ³
- ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 0.45
Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí" .
1.05, 1.10 Êóëüòóðíà àô³øà
çäîðîâî¿ ëþäèíè. 2.05 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.25 Ñêëàä-
íà ðîçìîâà. 4.00 Ä/ô "Ìèñ-
òåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè" .
4.55 ²íòåðìàð³óì

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

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-

Ó Â À Ã À !
Ç ÁËÀÃÎÑËÎÂ²ÍÍß ÏÐÀÂËß×ÎÃÎ ÀÐÕ²ªÐÅß

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÈÕ ÏÎ¯ÇÄÎÊ
ÏÅÐØÀ: ç 4 ïî 20 ×ÅÐÂÍß  ö.ð. ç â³äâ³äàííÿì

ñâÿòèíü  Ïðàâîñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi,×åðíiãîâi,
Êàëóçi,  Îïòèíié Ïóñòèíi,  Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï.
Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï.
Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi  (iêîíà
Áîæî¿ Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"), Ìóðîì³,
Âîëîäèìèði, Ïñêîâ³, Íîâãîðîä³, Âàëäà¿, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðç³  (áëæ. Êñåí³ÿ Ïåòåðáóðçüêà)  òà  ³íøèõ ì³ñòàõ.

ÄÐÓÃÀ:   ç 9 ïî 27 ËÈÏÍß  ç â³äâ³äàííÿì ñâÿòèíü
Ïðàâîñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi, Êàëóçi,
Îïòèíié Ïóñòèíi,  Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï. Ñåðà-
ôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï. Ñåðãié
Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi (iêîíà Áîæî¿
Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"), Iâàíîâî, Âèøi (ñâò.
Ôåîôàí Âèøåíñüêèé), Ñàíàêñàðàõ, Ðÿçàí³,Ìóðîì³,
Âîëîäèìèði, Êàçàíi  (Êàçàíñüêà iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði),
Òîáîëüñüêó, ªêàòåðèíîáóðçi (Ãàíèíà ßìà, äî        100-
ði÷÷ÿ óáiºííÿ ñiì'¿ öàðÿ Ìèêîëàÿ II) òà ³íøèõ ì³ñòàõ.

Ï³ä ÷àñ àâòîáóñíèõ ïî¿çäêîê áóäå ìîæëèâiñòü
ïàëîìíèêàì îêóíóòèñÿ ó öiëþùèõ äæåðåëàõ.

Çâåðòàòèñÿ ïî òåë: 050-519-86-78

8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.15 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. Äàéäæåñò.  11.50,
13.20, 16.20 Õ/ô "Âðÿòóâàííÿ
ðÿäîâîãî Ðàÿíà" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 16.30 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "Âàëüê³ð³ÿ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Àíòèçîìá³.  21.25 Äè-
çåëü-øîó (12+). 0.00 Õ/ô "Ñâî-

ëîòà" (16+). 1.55 Ôàêòè. 2.15
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+).  3.35 Õ/ô
"Ñåêðåòíèé ôàðâàòåð"

ÑÒÁ
5.35 Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðî Òàíêî-
âè÷. Æèòòÿ ó ñòèë³ ÊÂÍ. 6.25 Ìîÿ
ïðàâäà. Ðóñëàíà. Ïðèáîðêàííÿ
íîðîâëèâî¿. 7.25 Õ/ô Ñóºòà ñóºò.
9.15 Ò/ñ Òàòî Äåí 16+ (16+). 17.30,
22.00 Âiêíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ. 20.00,
22.40 Õîëîñòÿê (12+). 23.25 ßê âèé-
òè çàì³æ (12+). 0.30 Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã..  1.00
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè (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, 3.00 Ñüîãîäí³.
9.30, 5.20 Ç³ðêîâèé øëÿõ.
11.30, 3.45 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
13.30 Ò/ñ "Ïîãðàáóâàííÿ ïî-
æ³íî÷îìó" 1, 2 ñ. (16+). 15.30
Ò/ñ "Ïîãðàáóâàííÿ ïî-æ³íî÷î-
ìó" (16+). 18.00 Ò/ñ "Îáðó÷êà
ç ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Õ/ô
"Âåñ³ëüíà ñóêíÿ" (12+). 23.20
Ñë³äàìè. 0.00, 2.20 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.50 Òå-
ëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15, 16.15 Ì/ñ
"Âåñåë³ ³ñòîð³¿  â³ä Øðåêà,
Ïàíäè òà äðóç³â ç Ìàäàãàñêà-
ðó". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00
Çíàé íàøèõ!. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 18.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 19.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîë-
òàâîþ. 21.00 Õ/ô "Îçáðîºí³ ³
íåáåçïå÷í³" (16+). 23.00 Õ/ô
"Ïèïåöü" (16+). 1.00 17+. 2.00
ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

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

1.40 Òåëåìàãàçèí. 2.10 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô "Çàãóá-
ëåíå òà çíàéäåíå". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00 ×î-
òèðè âåñ³ëëÿ. 13.00 Êàçêè Ó
Ê³íî.  14.00,  22.00 Çíàé íà-
øèõ!.  15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.15 Ì/ñ "Âåñåë³ ³ñòîð³¿ â³ä
Øðåêà, Ïàíäè òà äðóç³â ç Ìà-
äàãàñêàðó". 18.00 Ãîòåëü Ãà-
ë³ö³ÿ. 19.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 23.00 Êðà¿íà Ó. 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 2.00
ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
11.15 - Òåëåñåð³àë. 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.. 17:05 - Ìóëüòñå-
ð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05
- Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 3.10 Àá-
çàö. 4.59, 6.09 Kids Time. 5.00
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
òðàøíèõ". 6.10 Õ/ô "Ìèøà÷å
ïîëþâàííÿ". 8.10 Ò/ñ "Á³áë³î-
òåêàð³". 12.50 Õ/ô "Çîðÿíèé
ïèë" (16+). 15.10 Õ/ô "Êàáëó÷-
êà äðàêîíà". 17.00, 19.00 Õòî
çâåðõó (12+). 21.00 Àôåðèñòè
â ìåðåæàõ. 22.00 Âàðüÿòè.
2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 11 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 16.05 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.25, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 0.15, 3.00 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40, 19.25 Ä/
ô "Âåëèêå ôîòîïîëþâàííÿ
Äàãà Ãàðäíåðà". 10.35, 13.35,
16.35 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/ô "Ñòî-
ëèêà ßïîí³ÿ". 11.45 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³ õðîí³êè". 12.00 Åíå¿äà.
12.25 Ä/ô "Ñìàê Äçÿííàíÿ".
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.55 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â
äåòàëÿõ. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
ªâðîáà÷åííÿ. 15.10 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 15.25 Ì/ñ "Ãîí".
16.50 Ôîëüê-music. 18.00
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 18.50
VoxCheck. 19.00 Êóëüòóðíà
àô³øà çäîðîâî¿ ëþäèíè. 20.25
Ïåðøà øïàëüòà. 21.30 Ùîäåí-
íèê ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã. 21.45
Þâ³ëåéíèé êîíöåðò ãóðòó
"Ï³êêàðä³éñüêà òåðö³ÿ". 22.45
Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 23.15 Ä/
ô "Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó".
1.05, 1.10, 3.25 Ñêëàäíà ðîç-
ìîâà. 1.35 Äî ñïðàâè. 2.05 Ä/
ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿".  4.00 Ä/ô
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
4.55 ²íòåðìàð³óì

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". 10.50 "Îä-
ðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.20, 13.55,
15.15 "Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ìåð`ºì".
20.15 "Ë³ãà ñì³õó 2018". 22.20
"Ãóäíàéòøîó Âàëåð³ÿ Æèäêî-
âà". 23.00, 0.00, 4.40 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà". 0.55 "Âå÷³ðí³é
êè¿â". 5.25 "Ìàøà ³ âåäì³äü"

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".
10.20, 12.25, 20.30 Ò/ñ "Çàðà-
äè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
13.00 Õ/ô "Àëåãðî ç âîãíåì".
14.50, 15.45, 16.45, 2.30 "Ðå÷-
äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 0.20 Õ/ô "Ìåðñåäåñ"
ò³êàº â³ä ïîãîí³". 3.55 Ä/ï "Íà-
çàä äîðîãè íåìàº". 4.35 "Óê-
ðà¿íà âðàæàº". 4.55 "Top
Shop". 5.25 "Æäè ìåíÿ. Óêðà-
èíà. Âñòðå÷è Ïîáåäû"

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.

- 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. 3.50 Àáçàö.
5.40, 7.19 Kids Time. 5.45 Ì/ñ
"Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåçòðàø-
íèõ". 7.20 Õ/ô "Øêîëà Àâàëîí".
9.15 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³" (16+).
13.50 Õ/ô "Ïðîêëÿòòÿ ôàðàî-

íà Òóòà" (16+). 17.00, 19.00
Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñ-
òè â ìåðåæàõ (16+). 22.00 Õòî
çâåðõó (12+). 2.00 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 12 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.25,
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 3.00 Íîâèíè. 9.30
Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ- 2018
ã. 9.40 Ï³ñåííèé êîíêóðñ
ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã. Ïåðøèé
ï³âô³íàë. 11.50 Ï³ñåííèé
êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã.
Äðóãèé ï³âô³íàë. 14.00, 15.00,
16.45 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 14.15
Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé. 15.20 Ä/ô
"Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè".
16.15 Ä/ô "Íåïîâòîðíà
ïðèðîäà". 17.05 Ò/ñ "²ñïàíñüêà
ëåãåíäà". 20.00 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 21.30, 1.35 Ïðî ùî
ñï³âàº ªâðîïà. 22.00 Ï³ñåííèé
êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã.
Ô³íàë. 2.05 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 3.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè". 4.55 ²íòåðìàð³óì

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Æèòòÿ áåç îáìà-
íó". 11.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
12.10 "#Øîóþðè". 14.00 "Ë³ãà
ñì³õó 2018". 16.20 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30, 5.25 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà. Ä³òè 2018". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2018". 23.20
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018". 0.20
"Âå÷³ðí³é êè¿â". 4.05 "Ðîçñì³øè
êîì³êà". 4.50 "Ìàøà ³ âåäì³äü"

IÍÒÅÐ
6.55 Ì/ô. 7.20 Õ/ô "Æåíÿ,
Æåíº÷êà òà "êàòþøà". 9.00 Õ/
ô "Â á³é ³äóòü ò³ëüêè "ñòàðè-
êè". 11.00 Õ/ô "Éøîâ ÷åòâåð-
òèé ð³ê â ³éíè".  12.45 Ä/ï
"Ëþäè Ïåðåìîãè. Íàø Ïîëê".
13.45 Êîíöåðò "Ïåðåìîãà.
Îäíà íà âñ³õ". 16.15, 20.30 Ò/
ñ "Äîáðîâîëüö³". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 0.00 Ä/ï "Âàñèëü Ëî-
ìà÷åíêî".  1.00 "Âåëèêèé
áîêñ. Âàñèëü Ëîìà÷åíêî -
Ã³ëüºðìî Ð³ãîíäî". 2.00 "Âå-
ëèêèé áîêñ. Âàñèëü Ëîìà÷åí-
êî - Õîðõå Ë³íàðåñ". 3.50 Õ/ô
"Àëåãðî ç âîãíåì". 5.15 Ä/ï
"Íàçàä äîðîãè íåìàº"

ICTV
5.15, 4.30 Ñêàðá íàö³¿. 5.20,
4.35 Åâðèêà!. 5.30, 4.45 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

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, 10 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00,  16.10 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.25, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 9.25, 21.00, 0.35, 3.00
Íîâèíè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05
Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.30
Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ- 2018
ã.. 9.40, 19.55 Ä/ô "Âåëèêå
ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíå-
ðà". 10.35, 13.35, 16.35 Òåëå-
ïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìî-
âàõ). 11.00 Ä/ô "Ñòîëèêà ßïî-
í³ÿ". 11.45 Ä/ô "Äâîêîë³ñí³
õðîí³êè". 12.00 Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.55, 1.30 Äî ñïðàâè.
14.30 Ðàä³î. Äåíü. ªâðîáà-
÷åííÿ. 15.10 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 15.25 Ì/ñ "Ãîí". 17.00,
3.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 17.25
#ÂÓÊÐÀ¯Í². 18.00 ²íôîðìàö³é-
íà ãîäèíà. 19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í.
19.25 Ïåðøèé íà ñåë³. 20.25
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
21.30, 0.15 Ïðî ùî ñï³âàº
ªâðîïà. 22.00 Ï³ñåííèé êîí-
êóðñ ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã. Äðó-
ãèé ï³âô³íàë. 1.05, 1.10 Òåìà
äíÿ. 2.05 Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿".
4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè". 4.55 ²íòåðìàð³óì

     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". 10.45, 12.20
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.30,
13.55, 15.15 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ìåð`ºì". 20.15 Äðàìà "Àâñò-
ðàë³ÿ". 23.25, 1.50 Áîéîâèê
"Ðîí³í"

IÍÒÅÐ
6.00 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".
10.25,  12.25,  20.30 Ò/ñ "Çà-
ðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
13.00 Õ/ô "Æåíÿ, Æåíº÷êà òà
"êàòþøà". 14.50, 15.45, 16.45
"Ðå÷äîê".  18.00,  19.00,  3.45
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî".  20.00 "Ïîäðîáèö³" .  0.20
Õ/ô "Äâàäöÿòü äí ³â  áåç
â ³éíè" .  2 .25 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã".  5.15 "Top Shop"

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.25,
13.20 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "Âàëüê³-
ð³ÿ" (16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.10, 16.20 Ò/ñ "Îäèí ó
ïîë³ âî¿í" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.05 Õ/ô "×åðâîíèé"
(16+). 22.10 Ò/ñ "Îñòàíí³é
áðîíåïî¿çä" (16+). 2.15 Õ/ô
"Ñåêðåòíèé ôàðâàòåð". 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
6.30, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.00 ÌàñòåðØåô (12+). 11.15
Õàòà íà òàòà (12+). 17.30
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ. 20.00
ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (16+).
22.00 ªâðîáà÷åííÿ 2018 ã.
Ï³âô³íàë. 0.05 Îäèí çà âñ³õ
(16+). 1.15 Íåáà÷åíå ªâðîáà-
÷åííÿ 2018 ã..  1.45 Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè (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,  3.00 Ñüîãîäí³ .
9.30 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 10.30
Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30, 3.45 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà.  13.30 Ò/ñ
"Áàòüêî-îäèíàê" 1, 2 ñ. (16+).
15.30 Ò/ñ "Áàòüêî-îäèíàê"
(16+).  18.00 Ò/ñ "Îáðó÷êà ç
ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Õ/
ô "Ïðîùàþñÿ âîñòàííº" (12+).
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00 Ä/ô
"Ïðîöåñ: Ðîñ³éñüêà äåðæàâà
ïðîòè Îëåãà Ñåíöîâà" (16+).
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Âèäàâåöü ³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ñ. Â. Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 11
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 5
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

23 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 7 ïàð.
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Вам доведеться зібра�
тися, щоб довести до
кінця важливу справу.
Будуть потрібні стій�

кість, завзятість і, бажано,
невразливість. Друзі засип�
лють вас порадами діамет�
рально протилежного змісту.
Будьте відкриті для змін.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Вітер змін
буде досить сильний.
Вас може віднести

практично в будь�яку да�
лечінь, повністю помінявши і
місце, і спосіб життя. Будьте
уважні та постарайтеся не
піддаватися на провокації.

БЛИЗНЮКИ (21.
05� 21.06). Ви зараз у
центрі уваги Фортуни.
Грамотний підхід до
справи та впевненість

у своїх силах забезпечать
вам успіх. Імовірні творчі ося�
яння, прислухайтеся до своєї
інтуїції. Ви зможете багать�
ом сподобатися.

РАК (22.06�22.07).
Досить динамічний і
напружений період,
прийдеться розбира�

тися з невідкладними про�
блемами, можлива надмірна
завантаженість на роботі.
Зате це подарує вам фінан�
совий успіх і впевненість у
своїх силах.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Остерігайтеся за�
надто привабливих
проектів і  пропо�
зицій. Все не так рай�

дужно, без праці успіх не�
можливий. Будьте мудрі, су�
перечки з начальством при�
несуть тільки прикрості та
розчарування, .

ДІВА (24.08�23.09).
Наступає сприятли�
вий період для просу�
вання кар'єрними
сходами. Однак

прийдеться активно діяти
незважаючи ні на що, навіть
на те, що це загрожує пору�
шити складений порядок ре�
чей.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Не відмовляй�
теся від несподіваних
відряджень, вони при�

не� суть не тільки гроші, але й
допоможуть вам розширити
коло своїх знайомств. Атмос�
фера в колективі буде розта�
шовувати до довірчих розмов
і зав'язуванню дружніх відно�
син.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ви будете ви�
ношувати важливі
плани, які швидко ре�
алізуються й прине�

суть прибуток. Оптимізм і
впевненість у собі зроблять
для вас те, чого ви б не доби�
лися ніякими хитруваннями.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Варто поду�
мати про збільшення
доходу, про підробі�
ток. Сприятливий час

для початку нагромадження
капіталу. У всіх своїх справах
ви можете одержати нео�
ціненну допомогу від друзів.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Успішніше піде
робота над собою. Не�
хай відповідальність
вас не лякає, адже з'я�

виться можливість проде�
монструвати свої таланти.
Багато справ будуть вдава�
тися просто по інерції...

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). Постарайтеся
не нервувати, все у
вас вийде, і практич�
но все ви встигнете

зробити. Продумайте свої дії
до дрібних подробиць � так
вам буде простіше реалізо�
вувати плани.

РИБИ  (21.02�20.
03). Непогано б вам
навести порядок і в па�
перах, і в голові, і в осо�

бистих відносинах. При цьо�
му важливо зберігати емоц�
ійну рівновагу щоб уникнути
втрат.

Â óòðåííåì òðîëëåé-
áóñå.

– Äåâóøêà, âû çàìó-
æåì?

– Íåò, ýòî ÿ ïðîñòî
íàêðàñèòüñÿ íå óñïåëà!..

Ìóæèêó ïîäàðèëè òà-
ëèñìàí, êîòîðûé äîëæåí
ïðèòÿãèâàòü äåíüãè.

Îí ïîâåñèë åãî íà ëî-
áîâîå ñòåêëî.

Âñå ñáûëîñü!
Íà ñëåäóþùèé äåíü â

íåãî âúåõàëà èíêàññà-
òîðñêàÿ ìàøèíà!

Ïðàâäó ãîâîðÿò, ÷òî
äåíüãè – ýòî çëî. Çàõîæó
íåäàâíî â ìàãàçèí, è
ïðÿì çëà íå õâàòàåò!

– Àëëî, ýòî ñåêñ ïî òå-
ëåôîíó?

– Íåò, íàëîãîâàÿ. Íî
ìû òîæå âñå óìååì!

– Ìû â÷åðà ñ æåíîé â
áóòûëî÷êó èãðàëè!

– Íó è êàê?
– È åé ïðèÿòíî, è ÿ íà-

ïèëñÿ.

Äîëæíà áûòü â æåí-
ùèíå êàêàÿ-òî çàãàäêà.
Ñêàæåì, ïðîñíóëñÿ óò-
ðîì. Ñìîòðèøü... Êòî
òàêàÿ?!

Ïîìîãàÿ ó÷èòüñÿ ñâî-
èì äåòÿì, ÿ ïîëó÷èë åùå
îäíî âûñøåå, îäíî íåïîë-
íîå âûñøåå è åùå òðè
ñðåäíèõ øêîëüíûõ îáðà-
çîâàíèÿ.

☺ ☺ ☺

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!

ТОВ “АВЕ
Мукачево”

ПРОВОДИТЬ
НАБІР  НА РОБОТУ

ПРАЦІВНИКІВ:

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

За детальною
інформацією
звертатися:

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

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

29 êâ³òíÿ ó Ìóêà÷³âñüêîìó
äðàìàòè÷íîìó òåàòð³ çàâåð-
øèâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé â³äêðè-
òèé òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëü
“²ìïðåçà íàä Ëàòîðèöåþ”,
ÿêèé âäðóãå ïðîõîäèâ  çà
ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè
Àíäð³ÿ Áàëîãè.

Ó÷àñíèêàìè ôåñòèâàëþ ñòà-
ëè 10 äèòÿ÷èõ ³ ìîëîä³æíèõ òå-
àòðàëüíèõ êîëåêòèâ³â ç Êèºâà,
Õàðêîâà, Áðîâàð³â, Ëüâîâà, Óæ-
ãîðîäà, Õåðñîíà òà Ìóêà÷åâà,
ÿê³ ç 26 ïî 29 êâ³òíÿ ïðåäñòà-
âèëè íà ïðîôåñ³éí³é ñöåí³
ì³ñüêîãî òåàòðó 11 ð³çíîïëàíî-
âèõ âèñòàâ. Ãîñòåì ôåñòèâàëþ

“Ðîñèíêà” –  âîëîäàð Ãðàí-ïð³ ²² Âñåóêðà¿íñüêîãî â³äêðèòîãî
òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ “²ìïðåçà íàä Ëàòîðèöåþ”

áóâ âîëîäàð Ãðàí-ïð³ ìèíóëî-
ãî ðîêó – Íàðîäíèé õóäîæí³é
êîëåêòèâ äèòÿ÷èé òåàòð «Êà-
ëàìáóð» ç Õàðêîâà. 

Ð³çí³ çà òåìàòèêîþ, æàíðîì,
ñòèëåì âèñòàâè ïîäàðóâàëè
ãëÿäà÷àì íåçàáóòí³ åìîö³¿ ³ áóëè
ã³äíî îö³íåí³ ïî÷åñíèì æóð³
òåàòðàëüíîãî ôåñòó, ÿêå î÷î-
ëèâ íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè,
àêòîð òåàòðó ³ ê³íî, òåàòðàëü-
íèé ðåæèñåð, ïðîâ³äíèé ìàé-
ñòåð Íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷-
íîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì.
².Ôðàíêà Òàðàñ Æèðêîâ. 

² íàéãîëîâí³øà, íàéïðèºìí-
³øà íîâèíà –  íàéâèùó íàãî-

ðîäó äðóãîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî
òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëþ
“²ìïðåçà íàä Ëàòîðèöåþ”-
Ãðàí-ïð³ - çäîáóâ çðàçêîâèé òå-
àòð “Ðîñèíêà” Ìóêà÷³âñüêî¿ äè-
òÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ ¹ 2 (õó-
äîæí³é êåð³âíèê, ðåæèñåð-ïî-
ñòàíîâíèê – Âåðîí³êà Òèùóê),
ÿêèé ïðåçåíòóâàâ âèñòàâó “Ïî-
ïåëþøêà”. 

Íà âñ³õ ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ
â³ä éîãî îðãàí³çàòîð³â - Ìóêà÷-
³âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó òà
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “ßñêðà-
âà êðà¿íà” ÷åêàëè ïàì’ÿòí³ ïî-
äàðóíêè, ö³êàâ³ åêñêóðñ³¿ òà ñî-
ëîäê³ ëàñîù³ – òîðòè.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi
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