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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.

ЖИТЕЛЬКА  Англії, яка недавно  відсвятку�
вала  свій 100�річний ювілей, стверджує, що
секрет  її довголіття полягає  у регулярному
вживанні  ірландського пива "Гіннес", яке вона
щодня вживає ось уже 70 років без перерви.

У США 13�річний хлопчик, якого лікарі вва�
жали вже померлим,  вийшов з коми, коли
батьки уже підписали  згоду  на посмертне
донорство  його органів.

ІТАЛІЙКА залишила  у спадщину півтора
мільйони євро  своєму улюбленому коту.

АМЕРИКАНСЬКІ  астронавти  успішно ви�
ростили на космічній станції салат�ромен, ка�
пусту Токіо�Бекана  і з апетитом закусили смач�
ним космічним салатом.

У МЕКСИКАНСЬКОМУ місті Сан�Джасинта
зареєстровано кілька  шлюбів, у яких дівчата
назвали своїми  нареченими одинокі старі де�
рева.

В такий спосіб шлюбна процедура  розгля�
дається як  узаконений засіб боротьби  за збе�
реження лісових насаджень.

ВЧИТЕЛЯ однієї з японських шкіл  міста Ку�
руме  звільнено з роботи за збочене колекціо�
нування. У колекції, зібраній вчителем  поліція
виявила 750 жіночих трусиків.

Вартість підписки залишається не6
змінною –12 грн. на місяць.

Оформити передплату "Мукачева"
можна з будь�якого наступного місяця у
будь�якому поштовому відділенні, або
безпосередньо у редакції.

ÓÂÀÃÀ: ÒÐÈÂÀª ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
ÍÀ 2-ãå Ï²ÂÐ²××ß 2018 ð.

З глибокою повагою  редактор газети
С. ДВОРНИЧЕНКО

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826

Ìóêà÷³âñüêà ãðîìàäà,  ì³ñüêà ðàäà
ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà ðàäî
â³òàþòü ç äíåì íàðîäæåííÿ â³äîìîãî
ó Çàêàðïàòò³ ³ äàëåêî çà éîãî ìåæàìè
ìèòöÿ – âèäàòíîãî ñêóëüïòîðà, íà-
ðîäíîãî õóäîæíèêà  Óêðà¿íè, ïî÷åñ-
íîãî ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà

²âàíà Âàñèëüîâè÷à
ÁÐÎÂÄ².

Ùèðîñåðäå÷íî áàæàºìî  øàíîâíîìó ³ìåíèííèêó ùå íà-
áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, æèòòºâîãî îïòèì³çìó, íå-
âòîìíîñò³  ó áëàãîðîäí³é ìèòåöüê³é  ñïðàâ³ íà áëàãî íà-
øîãî ð³äíîãî ì³ñòà, êðàþ, à òàêîæ  çä³éñíåííÿ  âñ³õ òâîð-
÷èõ ³ âèìð³ÿíèõ ïëàí³â, ñîáèñòîãî ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.

ª.ÔÅÄ²Â – ãîëîâà ì³ñüêî¿ ðàäè ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
Ìóêà÷åâà,  çà äîðó÷åííÿ  êîëåã.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

1 ЧЕРВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ
ДЕНЬ  ЗАХИСТУ  ДІТЕЙ

Дорогі колеги – працівники
водного господарства, щиро
вітаю  вас  з нагоди професій6
ного свята!

Бажаю вам добра і злагоди, ща�
стя і міцного здоров’я, творчої на�
снаги і професійного зростання!
Благополуччя вам та вашим
сім’ям!

У день професійного свята хочу
подякувати за нелегку повсякден�
ну працю і глибоке розуміння сво�
го обов’язку, як всім колегам га�
лузі, так і кожному працівнику зок�
рема. Завдяки спільній злагод�
женій роботі ми зможемо і в на�
далі вирішувати важливі завдання
для розвитку водного господар�
ства. Найтепліші вітання хочу ска�
зати ветеранам і пенсіонерам га�
лузі, саме ви завжди служите для
нас добрим прикладом.

З повагою
Михайло МІКУЛАНІНЕЦЬ,

начальник Мукачівського МУВГ

професійне свято,
яке відзначається щорічно

 у першу неділю червня.

Ä³òè – öå áåçìåæíà ùå íå ç³ïñîâàíà ùèð³ñòü
³ â³äâåðò³ñòü. ¯õ ìàéáóòíº çàëåæèòü â³ä íàñ.
Íàøå ìàéáóòíº çàëåæèòü â³ä íèõ. Ä³òè – öå
àíãåëè. Âîíè íå ïîâèíí³ ñòðàæäàòè â³ä òîãî,
ùî õòîñü ââàæàº ¿õ ÷óæèìè. Âîíè ïîâèíí³
æèòè â ñâ³ò³, ÿêèé íå çíàº, ùî òàêå æîðñòîê³ñòü, á³ëü òà íàñèëüñòâî. Äàâàéòå
ñòâîðèìî äëÿ íèõ òàêèé ñâ³ò ðàçîì!

Ç ïîâàãîþ Òåòÿíà ×åðíåíêî, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÂÑÆÒÓ –
âåòåðàí ïðàö³, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê åñòðàäè Óêðà¿íè –

Ç² ÑÂßÒÎÌ ÂÀÑ ÄÎÐÎÃ² ÍÀØ² Ä²ÒÈ, ÁÀÒÜÊÈ ² ÂÑß ÓÊÐÀ¯ÍÀ!

Мукачівський центр соціально�психологічоної адаптації, фізич�
ної та трудової діяльності осіб з особливими потребами щиро зап�
рошує на свято, приурочене до Міжнародного Дня захисту дітей!

У програмі заходу майстер�клас з виготовлення листівок hand
made, малюнок на асфальті, мистецький майстер�клас, благодійна
виставка�продаж робіт дітей з особливими потребами.

Захід відбудеться 5 червня о 16.00 по вулиці Стуса,3.
(“Альтернатива”). Чекаємо на вас!

Ç ×ÅÐÂÍß – ÄÅÍÜ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÂÎÄÍÎÃÎ

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ,

Мукачівців запрошують на свято
приурочене до Дня захисту дітей
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Головні герої свята ос�
таннього дзвоника – ви�
пускники. Саме в їхню
адресу лунали теплі сло�
ва, щирі побажання під
час урочистих лінійок, які
відбулися у всіх школах
Мукачівщини.

Вітав випускників і голо�
ва Мукачівської РДА
Сергій Гайдай, який взяв
участь в урочистих
лінійках шкіл Ракошина
та Залужжя.

Під час урочистостей,
спільно з директорами
шкіл та сільськими голо�
вами, очільник району
вручав грамоти учням, які
стали переможцями олі�
мпіад різних рівнів, кон�
курсів, спортивних зма�
гань.

Їх високі досягнення –
це спільна клопітка пра�
ця вчителів, підтримка та
любов батьків. На цьому
наголосив керівник райо�
ну, звертаючись до випус�
кників:

"Щиро дякую вчите�
лям, батькам за вихован�
ня та знання, які ви дарує�
те молоді. Це стане над�
ійним фундаментом у по�
будові їх щасливого та
успішного майбутнього!"

Не дивлячись на свят�
ковий настрій, випускни�
ки зібрані, адже попере�
ду – ще складання зовні�
шнього незалежного оці�

нювання. Мотивуючий
чинник презентував голо�
ва Мукачівської РДА
Сергій Гайдай у Рако�
шинській школі. Сучас�
ний ноутбук отримає ви�
пускник, який набере
найбільшу кількість балів
за результатами ЗНО.

"Обіцянки потрібно ви�
конувати, – зазначив ке�
рівник району, – ще під
час свята першого дзво�
ника у Ракошині, я моти�
вував до успішної здачі
ЗНО, відтак, ноутбук вже
чекає на свого успішного
випускника!"

У Залужанській школі
Сергій Володимирович
мав нагоду зачитати
текст вітання від славет�
ного земляка села – Ва�
силя Дурдинця.

Видатний український
державний, політичний та
громадський діяч і дипло�
мат, радник міністра
внутрішніх справ України,
народний депутат Украї�
ни 2�х скликань, генерал
внутрішньої служби Украї�
ни, Міністр України з пи�
тань надзвичайних ситу�
ацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катаст�
рофи (1999 � 2002) Василь
Дурдинець не забуває
про свою "малу Батьків�
щину":

"Я попросив голову Му�

качівської райдержадмін�
істрації Сергія Володи�
мировича Гайдая зачита�
ти це вітання! Для мене
велика честь бути членом
славної родини випуск�
ників нашої сільської
школи. Я з великою вдяч�
ністю пам'ятаю своїх вчи�
телів, які своєю любов'ю
та невтомною працею до�
помагали нам пізнавати
світ, прищеплювали най�
вищі моральні цінності!

Дорогі випускники!
Дбайте про свою щасли�
ву долю, успіх і кар'єру
щодня. Постійно. напо�
легливо, працюючи твор�
чо й динамічно! Не бійте�
ся труднощів і перешкод,
долайте їх! Нехай ваше
майбутнє буде щасли�
вим, а Господь Бог благо�
словляє всі ваші мрії та
сподівання!

З незмінною повагою і
вдячністю, щиро ваш Ва�
силь Дурдинець"

Під час урочистостей
мали слово голови сіл Ва�
силь Коштура та Василь
Симочко, вітали випуск�
ників директори шкіл та,
звичайно ж, схвильовані
батьки, відлітали у небо
повітряні кульки, лунав
музикої душі останній
вальс!

Теплі слова молоді ад�
ресували: перший зас�
тупник голови Мукачівсь�
кої РДА Андрій Данканич,
заступник голови Мукач�
івської РДА Олександр
Богів, керуючий справа�
ми Мукачівської РДА
Олександр Чекан, на�
чальник управління осві�
ти, молоді й спорту
Світлана Кешеля, зас�
тупник начальника управ�
ління освіти, молоді й
спорту Микола Ващенок,
фахівці методкабінету
управління освіти, молоді
й спорту.

У щасливу дорогу до�
рослого життя, дорогі ви�
пускники Мукачівщини!

Äåíü äîáðîñóñ³äñòâà: Ìóêà÷³âùèíà ïîãëèáëþº
ñï³âïðàöþ ç Êîø³öüêèì òà Ïðÿø³âñüêèì êðàºì

26 травня на українсько�словацькому
кордоні відбулося свято співдружності двох
країн: України та Словаччини.

Традиційний, щорічний День добросус�
ідства провели на території міжнародного
пункту пропуску "Ужгород�Вишнє Німець�
ке". Відзначимо, свято дружби між україн�
цями та словаками зібрало делегації вже в
сімнадцятий раз.

В рамках заходу добросусідські наміри
ще раз підтвердили керівники краю та їх
словацькі колеги. Офіційним підтверджен�
ням того, що співпраця та дружні стосунки
розвиватимуться й надалі, стало підписан�
ня Протоколу про співпрацю Закарпаття з
Кошіцьким і Пряшівським самоврядними
краями Словаччини.

До підписання офіційного документу зап�
росили: від Закарпаття – керівника ЗОДА
Геннадія Москаля, виконуючого повнова�
ження голови Закарпатської облради Йо�
сипа Борто. Від Словаччини – очільників
Кошіцького та Пряшівського країв – Рос�
тислава Трнка та Мілана Маєрські.

Відтак, всіх присутніх на заході привіта�
ли керівники обох прикордонних областей.

На заході були представлені райони За�
карпатської області, серед яких �– Мукачі�
вщина.

У складі офіційної делегації району: го�
лова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, пер�
ший заступник голови Мукачівської РДА
Андрій Данканич, начальники управлінь,
відділів, селищні та сільські
голови.

Представницька локація
району містила інформацій�
ний стенд з матеріалами про
туристичний та інвестицій�
ний потенціал району, який
підготував відділ з питань
європейської інтеграції, зов�
нішньоекономічних зв'язків
та туризму: начальник Ва�
силь Шкріба, головний спец�
іаліст – Олександр Мущинко.

Чудовим мистецьким оз�
добленням представницької
локації району став виступ
викладацького колективу Ве�
ликолучківської ДШМ, який
представила начальник

З настанням теплого періоду
року неабиякої актуальності набу�
ває питання безпечного відпочин�
ку біля водойм. Недотримання
правил поводження та відпочинку
біля води часом призводять до
трагічних наслідків.

Відтак, питання підготовки до
купального сезону 2018 року та
безпечний відпочинок на водних
об’єктах  обговорили на чергово�
му засіданні комісії з ТЕБ та НС
при Мукачівській РДА. Провів за�
сідання комісії перший заступник
голови Мукачівської РДА Андрій
Данканич.

В.о. начальника Мукачівського

На водних об’єктах Мукачівщини купатися заборонено!
міжрайонного управління водно�
го господарства Матей В.В. наго�
лосив, що більшість водних
об’єктів району не пристосовані до
купання та масового відпочинку
населення, тому на території Му�
качівського району купатися забо�
ронено!

Андрій Данканич запропону�
вав провести інформаційно�ро�
з’яснювальну роботу щодо без�
пеки відпочинку на воді, а саме:
власникам водних об’єктів, нада�
них в оренду, встановити таблич�
ки про заборону купання; праці�
вникам поліції вести постійний
нагляд за дотриманням техніки

безпеки під час відпочинку на
воді; працівникам освіти прове�
сти профілактичні бесіди з шко�
лярами ЗОШ району до настан�
ня літніх канікул; встановити в
сільських та селищних радах
інформаційні стенди про прави�
ла загального користування вод�
ними об’єктами.

В Мукачівському міськрайонно�
му відділенні УДСНС нагадують
про правила поводження на воді

· не купайтеся i не пірнайте у
незнайомих місцях, це можна ро�
бити у спеціально відведених
місцях;

· діти повинні купатися обо�

в’язково під наглядом дорос�
лих;

· вчитися плавати потрібно під
керівництвом інструктора або
батьків;

· не можна запливати за обме�
жувальні знаки;

· слід дуже обережно поводи�
тися на надувних матрацах та
іграшках, особливо, коли є вітер
або сильна течія;

· якщо течія вас підхопила, не
панікуйте, треба пливти за течією,
поступово i плавно повертаючи до
берега;

· не купайтеся в холодній воді,
щоб не сталося переохолодження;

· не треба купатися довго, кра�
ще купатися кiлька разів по 20�30
хв.;

· не можна гратися на воді у такі
ігри, які можуть завдати шкоди;

· не подавайте без потреби сиг�
налів про допомогу;

· не пірнайте під людей, не ха�
пайте їх за ноги;

· купатися рекомендовано вранці
i ввечері;

· не слід купатися наодинці;
· не підпливайте до коловоротів,

плавзасобів ;
· не стрибайте головою вниз у

місцях, глибина яких вам невідо�
ма.

Ñâÿòî îñòàííüîãî äçâîíèêà
â³äçíà÷èëè íà Ìóêà÷³âùèí³

відділу культури Мукачівської РДА Оксана
Кречковська.

"Мукачівщина поглиблює міжнародну
співпрацю, – коментує очільник району
для місцевих та закордонних ЗМІ, – сьо�
годні селищна та три сільські ради підпи�
сали Партнерські угоди про співробіт�
ництво з населеними пунктами Словач�
чини. Це означає, що культуру, традиції
району презентують у Словаччині, йдеть�
ся також і про співпрацю бізнесових кіл,
залучення інвестицій, створення спільних
підприємств".

Варто зазначити, що партнерські угоди
про співпрацю підписали: голова Чинадії�
вської селищної ради Іван Мошак та старо�
ста села Куримка Ян Божік; голова В.Коро�
пецької сільради Володимир Хіміч та ста�
роста села Біловежа Петро Мікула, голова
Івановецької сільради Михайло Мишкули�
нець та староста села Гажлин Франтішек
Бліжніцкі. Розвиватиме співпрацю зі Сло�
ваччиною й "виноградна столиця" району
– село Бобовище, голова сільради якого
Володимир Козак також засвідчив наміри
про співпрацю.

Відтак, керівники органів місцевого са�
моврядування Мукачівщини та Словаччи�
ни на запрошення очільника району Сергій
Гайдая обговорили найближчі перспекти�
ви співпраці у неформальній обстановці �
за дегустацією традиційних страв та на�
поїв району.



Òîé, õòî í³÷îãî íå çíàº, âñüîìó â³ðèòü. (²òàë³éñüêà ïîãîâ³ðêà).Òîé, õòî í³÷îãî íå çíàº, âñüîìó â³ðèòü. (²òàë³éñüêà ïîãîâ³ðêà).Òîé, õòî í³÷îãî íå çíàº, âñüîìó â³ðèòü. (²òàë³éñüêà ïîãîâ³ðêà).Òîé, õòî í³÷îãî íå çíàº, âñüîìó â³ðèòü. (²òàë³éñüêà ïîãîâ³ðêà).Òîé, õòî í³÷îãî íå çíàº, âñüîìó â³ðèòü. (²òàë³éñüêà ïîãîâ³ðêà).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333331  òðàâíÿ 2018 ð.

21 (1225)21 (1225)21 (1225)21 (1225)21 (1225)

ñò.

У школах Мукачева
відбулись традиційні
лінійки, присвячені за�
вершенню навчального
року. Цьогоріч навчання
закінчило 544 випуск�
ників одинадцятих кла�
сів.

Зазначимо, що цьо�
горіч мукачівські шко�
лярі показали відмінні
результати у навчанні.
Всього на ІІІ етапі Всеук�
раїнських учнівських ол�
імпіад з навчальних
предметів здобуто 54
дипломи, що становить
14 % від загальної
кількості дипломів.
Шість учнів стало пере�
можцями  ІV етапу Все�
українських учнівських
олімпіад. 22 призові
місця зайняли учні міста
на ІІ етапі та одне призо�
ве місце на ІІІ етапі Все�
українського конкурсу�
захисту науково�дослід�

Ó çàêëàäàõ îñâ³òè ì³ñòà ïðîäçâåí³â
îñòàíí³é äçâîíèê

ницьких робіт учнів�
членів МАН. П’ять учнів
стало переможцями ІІІ
етапу ХVІІІ Міжнародно�
го конкурсу з української
мови імені Петра Яцика,
переможцем фінального
етапу стала одна учени�
ця. Двоє учнів стало пе�
реможцями ІІІ та фіналь�
ного етапів VІІІ Міжна�
родного мовно�літера�
турного конкурсу учні�

вської та студентської
молоді імені Тараса
Шевченка.

За свої досягнення 84
школярі отримають гро�
шові винагороди від 750
грн до 1525 гривень, за�
лежно від результатів та
призових місць. Окрім
того, враховуючи знач�
ну роль вчителів у
відборі талановитих
учнів, у розвитку їхніх
здібностей та отримані
хороших результатів 62
педагогічні працівники
міста Мукачева також
отримають грошові ви�
нагороди у сумі від 750
гривень до 2 тисячі гри�
вень.

Зазначимо, що після
того, як школярі здадуть
всі екзамени та ЗНО, у
Мукачеві, на цент�
ральній площі 27 черв�
ня, пройде традиційний
парад випускників .

Відповідне звернення депутатів
міської ради до восьми сільських та се�
лищних голів та рад  щодо реалізації
Закону України "Про добровільне
об'єднання територіальних громад"
цими днями на сесії ініціював міський
голова Андрій Балога.

Звернення направлено до голів та де�
путатів Лавківської, Ключарківської,
Верхньокоропецької,  Новодавидків�
ської, Шенборнської, Павшинської, Іва�
новецької сільських рад та  Кольчинсь�
кої  селищної  ради.

За словами міського голови, наразі
більшість мешканців прилеглих сіл пра�
цюють в Мукачеві, медичні послуги меш�
канці цих сіл отримують в місті, їх діти
відвідують в тому числі й  садочки та шко�

Ìóêà÷åâî ïðîïîíóº íàâêîëèøí³ì ñåëàì
äîëó÷èòèñÿ äî ñòâîðåííÿ ãðîìàäè

ли міста. "Тобто фактично мешканці цих
сіл вже є представниками громади Му�
качева, а процес приєднання юридично
зафіксує цей статус", – констатує мер.
Як зазначає міський голова, звернення
скеровано до восьми навколишніх сіл,
але влада міста готова до діалогу й з
іншими сільськими радами району.

У  відповідності до статей  останньої
редакції Закону України "Про добро�
вільне об'єднання територіальних гро�
мад", територіальна громада міста Му�
качево, як міста обласного значення,
визнана спроможною об'єднаною тери�
торіальною громадою.

Відеокоментар Андрія Балоги на
сторінці міськради у фейсбук.

 Мукачівська міськрада

Хай завжди буде сонце,
Хай завжди будуть діти,

Хай завжди будемо ми..!

За ініціативи Духовної ради та
християнської спільноти міста
Мукачева, 1 червня 2018 року,
у п‘ятницю, у нашому місті відбу�
деться традиційна хода площею
Духновича Олександра та Кири�
ла та Мефодія,  а також  мітинг
на захист життя та сім‘ї.

Збір біля міської Ратуші
о 10.30.

ЗАХИСТИМО ЖИТТЯ ТА СІМ’Ю !

Міський голова Андрій Балога зустрівся на підсум�
ковій нараді з директорами закладів освіти Мукачева.
Окрім різних організаційних питань, на зустрічі обго�
ворювали питання оновлення шкіл, а саме – ремонти
навчальних закладів. Зокрема, міський голова зазна�
чив, що батькам не потрібно здавати кошти на ремонт
школи, адже такі витрати покриває міський бюджет.
Окрім того, Андрій Балога закликав освітян подавати
заявки для розгляду на бюджетній комісії міської ради,
адже саме таким чином можна централізовано забез�
печити заклади освіти усім необхідним матеріалом.

Â Ìóêà÷åâ³ âë³òêó øêîëè ðåìîíòóâàòèìóòü êîøòîì áþäæåòó

Æèòòÿ ïåðåêîíóº íàñ, ùî ä³òè öå áåç-
ìåæíà ùèð³ñòü òà â³äâåðò³ñòü, ñîíÿ÷í³
ïîñì³øêè òà ïðèºìí³ êëîïîòè. Ä³òè – íàé-
ö³íí³øèé ñêàðá, íàøå ñüîãîäåííÿ òà ìàé-
áóòíº. Ó êîæí³é êðà¿í³ ìàéæå 20-25 %
íàñåëåííÿ ñòàíîâëÿòü ä³òè.

Ñàìå â³ä íàñ çàëåæèòü, ÿê ñêëàäóòüñÿ
¿õí³ äîë³. Àäæå òå, ùî ìè âêëàäàºìî â
äèòèíó ç ïåðøèõ äí³â æèòòÿ – ëþáîâ,
ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïîâàãó, ìèëîñåðäÿ,
÷åñí³ñòü – ïîâåðòàºòüñÿ äî íàñ ñòîðè-
öåþ.

Âïåâíåíèé, ùî ðàçîì ìè çðîáèìî âñå
â³ä íàñ çàëåæíå äëÿ òîãî, àáè çàõèñòèòè
íàøèõ ä³òåé â³ä ã³ðêîòè ðîç÷àðóâàíü òà
çíåâ³ðè. Äàâàéòå ñòâîðèìî äëÿ íèõ ùàñ-
ëèâèé ñâ³ò. Ñâ³ò, ó ÿêîìó í³êîëè íå áóäå
æîðñòîêîñò³, ñë³ç òà ñòðàæäàíü. Ç³ãð³éìî
¿õ òåïëîì ñâîãî ñåðöÿ òà áàòüê³âñüêîþ
ëàñêîþ.

Õî÷åòüñÿ â³ðèòè â òå, ùî êîæíà äèòè-
íà îáåðå ïðàâèëüíèé øëÿõ, çíàéäå ñâîº
ïîêëèêàííÿ, âèðîñòå äîñòîéíîþ ëþäè-
íîþ òà â³ääÿ÷èòü áàòüêàì çà ïîäàðîâà-
íå æèòòÿ, çà òóðáîòó òà í³æí³ñòü.

Äèòèíñòâî – öå ÷óäîâà ïîðà ñïîä³âàíü
òà çä³éñíåííÿ ìð³é. Ùîðîêó â ïåðøèé
äåíü ë³òà â³äçíà÷àºòüñÿ Ì³æíàðîäíèé
äåíü çàõèñòó ä³òåé.         Â Óêðà¿í³ â³í
ñòàâ äåðæàâíèì ñâÿòîì ç 1998 ðîêó.

Ë³êàð, ïèñüìåííèê ³ ïðîñòî ìóäðà
Ëþäèíà – Ä³ïàê ×îïðà, îäíîãî ðàçó äàâ
ïîðàäó áàòüêàì: «ªäèíà ïîðàäà – áóäü-
òå õîðîøèì ïðèêëàäîì. ² íå òèñí³òü, ³
íå âèêëèêàéòå  ó ä³òåé ïî÷óòòÿ ïðîâèíè.
Ñêàæ³òü ¿ì, ùî âîíè º ïîäàðóíêîì â³ä
âñåñâ³òó – îñü ùî òàêå ä³òè. Âîíè íå º
Âàøîþ âëàñí³ñòþ, Âè ò³ëüêè òèì÷àñîâî
íàãëÿäà÷³».

Æèòòÿ â ôîðìóëó íå âêëàäåø. Ïðî-
ãðåñ òåõí³êè, ñîö³àëüíî-ìàòåð³àëüí³ óìî-
âè æèòòÿ ëþäñòâà çóìîâëþþòü íàñ ä³ÿ-
òè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ âèæèâàííÿ ! Íà-
ðîäíà ìóäð³ñòü íàãîëîøóº: «Êîæíà
ñ³ì’ÿ – ñâ³é ìîíàñòèð». Àëå ñüîãîäåí-
íÿ çóìîâëþº íàñ, ñ³ì’¿, äèòÿ÷³ óñòàíîâè
ä³ÿòè äåêîëè â àâòîíîìíîìó ðåæèì³ ç

äîòðèìàííÿì ïðàâ ä³òåé çã³äíî ä³þ÷îãî
çàêîíîäàâñòâà.

Êîìóíàëüíà óñòàíîâà «Ìóêà÷³âñüêèé
äèòáóäèíîê-³íòåðíàò» Çàêàðïàòñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè º îäí³ºþ ç íàéñòàð³øèõ äè-
òÿ÷èõ óñòàíîâ íàøîãî êðàþ. Çàñíîâàíèé
â 1867 ðîö³ ë³êàðåì ì.Ìóêà÷åâî  Ëàéî-
øåì Íóñåðîì,  äèòáóäèíîê ïðîéøîâ
ð³çí³ ïåð³îäè ñòàâëåííÿ. Â äàíèé ïåð³îä
ïðèçíà÷åíèé äëÿ óòðèìàííÿ ä³òåé
³íâàë³ä³â äèòèíñòâà-ä³â÷àò. Ïåðåâàæíà

á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ í³êîëè â æèòò³ íå ïî÷ó-
þòü ãîëîñ ìàòåð³, áàòüêà, ð³äíèõ. Îñê-
³ëüêè ¿õí³ áàòüêè ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñü-
êèõ ïðàâ. 82 % ç ê³ëüêîñò³ âèõîâàíîê ä³òè
ðîìñüêî¿ (öèãàíñüêî¿) íàðîäíîñò³. Äèò-
áóäèíîê ¿ì ñòàâ ð³äíîþ äîì³âêîþ. Ïðà-
ö³âíèêè íàøî¿ óñòàíîâè äîêëàäàþòü ìàê-
ñèìóì çóñèëü, ùîá íàø³ âèõîâàíêè ïî-
÷óâàëè ñåáå ÿê äîìà. Ñëàâà Áîãó íàì öå
âäàºòüñÿ.

Ç âèõîâàíêàìè äèòáóäèíêó îðãàí³çîâó-
þòüñÿ ð³çíîãî ðîäó ðîçâàæàëüí³ çàõîäè.
Ï³äîï³÷í³ áåðóòü ó÷àñòü â êîíêóðñàõ,
îðãàí³çîâóþòü äèòÿ÷³ êîíöåðòè òà ôåñ-
òèâàë³. Êð³ì òîãî, ïðîâîäÿòüñÿ áåçë³÷
áëàãîä³éíèõ àêö³é, ãîëîâíà ìåòà ÿêèõ –
ç³áðàòè ãðîø³ íà ð³çí³ ïðîåêòè àáî ë³êó-
âàííÿ ä³òåé.

Àëå òàê õîò³ëîñü á,ùîá öå ñâÿòî òðè-
âàëî íå îäèí äåíü íà ð³ê. À ïðî òÿæêî
õâîðèõ òà çíåäîëåíèõ ä³òåé ïàì’ÿòàòè
çàâæäè. Äîðîñë³ íå ïîâèíí³ çàáóâàòè íà-
ðîäíó ìóäð³ñòü – «…÷óæèõ ä³òåé íå
³ñíóº!» . Öüîãî áëàãîñëîâåííÿ äîòðèìó-
þòüñÿ á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â áëàãîä³éíè-
êè: äèðåêòîð ÓÀÏ-ÒÎÂ «Ô³øåð-Ìóêà÷å-
âî» Ðÿáè÷ Â.À., êîëèøí³é äèðåêòîð
ì³ñüêêîîïòîðãó Ïîïîâè÷ Ì.Ì., à éîãî
áëàãîä³éíèöòâî ïðîäîâæóº íîâå êåð³â-
íèöòâî íà ÷îë³ Ãîáëèê Ì.Ì., íàøà ïî-
ñò³éíà áëàãîä³éíèöÿ Ãåðö Ã.À., ÿêà î÷î-
ëþº        ÏÏ «Ì³øàíÿ», êåð³âíèê ÒçÎÂ
«Òîðãàâòîòðàíñ» Ãàëàñ Ï.Î., â³ðíèêè
Õðèñòèÿí ñ.Çàð³÷÷ÿ, ñ. Àðäàíîâî
²ðøàâñüêîãî ðàéîíó. Ìè ¿ì ñåðäå÷íî
äÿêóºìî.

Øàíîâí³ Äðóç³!
Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, â³òàþ äèòÿ÷³

ðîäèíè, äîøê³ëüí³, øê³ëüí³ óñòàíîâè ç
Ì³æíàðîäíèì Äíåì çàõèñòó ä³òåé! Çðî-
áèìî âñå ìîæëèâå â ìàéáóòíüîìó, ùîá
ìàëåíüê³ ãðîìàäÿíè âèðîñëè äîñòîéíè-
ìè Ëþäüìè é íåîäì³ííî ñòàëè ãîðä³ñòþ
Óêðà¿íè. Äàé Áîæå !

Â.ÌÀÐÊÓË²Í, äèðåêòîð êîìóíàëü-
íî¿ óñòàíîâè «Ìóêà÷³âñüêèé äèòáóäè-
íîê-³íòåðíàò» Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿
ðàäè, «Çàñëóæåíèé â÷èòåëü Óêðà¿íè»
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Ïðèðîäà âèçíà÷èëàñÿ òàê:
êîìó ï³øëî çà ï’ÿòäåñÿò, ó
òîãî íàñòàëà ïîâàæíà ìî-
ëîä³ñòü.  À íà òå é äàíà ìî-
ëîä³ñòü, àáè áóòè êèïó÷îþ,
âñåìîãóòíüîþ ³ æèòòºñòâåð-
äæóþ÷îþ. ßê ïîðÿäíèé
ñ³ì’ÿíèí, ²âàí Ñòåïàíîâè÷
Ãîðäóáåé õî÷å ãàðíî æèòè ³ â
äîñòàòêó ñ³ì’þ óòðèìóâàòè. À
äëÿ öüîãî òðåáà ÷åñíî ãðîø³
çàðîáëÿòè, ùî â³í çàëþáêè
ðîáèòü ñàì ³ äî ÷îãî äâîõ ìîëîäö³â-ñèí³â
äîëó÷èâ: âñ³ òðîº çàéíÿò³ ï³äïðèºìíèöòâîì.
Ðîáîòà öÿ âèìàãàº õèñòó, âèíàõ³äëèâîñò³ é
â³ä÷óòòÿ ïóëüñó æèòòÿ. Ö³ êðèòåð³¿ ²âàí Ãîð-
äóáåé óñïàäêóâàâ â³ä áàòüêà, ÿêèé áóâ ³ øî-
ôåðîì, ³ òðàêòîðèñòîì, ³ ðåìîíòíèêîì ³ ìàé-
ñòðîì íà âñ³ ðóêè. ²âàí áóâ òÿìóùèé äî
øîôåðñòâà ³ éîìó äîâ³ðèëè çàêîðäîíí³ ïî-
¿çäêè íà ïðåñòèæíèõ àâòîáóñàõ óãîðñüêî¿
ô³ðìè «²êàðóñ». Òàê ç áàòüêîì ç³áðàëè íå-
âåëèêèé êàï³òàë ³ ïðèäáàëè ìàøèíó-õîëî-
äèëüíèê «Âîëüâî» äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïðî-
äóêò³â õàð÷óâàííÿ, ôðóêò³â, îâî÷³â  òà ³íøî¿
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Ñ³ìåéí³
ìàðøðóòè  ²âàíà Ñòåïàíîâè÷à òà ñèí³â Ñòå-
ïàíà ³ Êð³ñò³àíà  ïðîëÿãëè äîðîãàìè Óãîð-
ùèíè, Ïîëüù³, Ñëîâà÷÷èíè, Ñåðá³¿, Òóðå÷-
÷èíè, Ãðåö³¿… Ðàçîì øëÿõàìè êðà¿í ªâðî-
ñîþçó âîíè íàêîëåñèëè ñîòí³ òèñÿ÷ ê³ëî-
ìåòð³â ³ ïåðåâåçëè ñîòí³ òèñÿ÷ òîí ïîòð³áíèõ
ñóñ³äàì ³ Óêðà¿í³ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ,
îâî÷³â  òà ôðóêò³â. Óñï³øíèé â ï³äïðèºì-
íèöòâ³ ñèí Êð³ñò³àí íà òåïåð â³äêðèâ â Óãîð-
ùèí³ ñâîþ ô³ðìó ïî ïåðåâåçåííþ âàíòàæ³â.

Çàïî÷àòêîâàíèé ²âàíîì Ñòåïà-
íîâè÷åì á³çíåñ ïðîãðåñóº, à
öå äîáðà îçíàêà êì³òëèâîñò³  ³
áà÷åííÿ ïåðñïåêòèâè. Ïàì’ÿ-
òàºòå âëó÷í³ íàðîäí³ âèñëîâ-
ëþâàííÿ: ñèíè ï³øëè â áàòü-
êà, àáî –  ÿáëóêî â³ä ÿáëóí³ äà-
ëåêî íå ïàäàº…

² ÿê çàâæäè, ç ðàä³ñòþ ç äà-
ëåêî¿ äîðîãè çóñòð³÷àº ëþáè-
ìîãî ÷îëîâ³êà

²âàíà Ñòåïàíîâè÷à
ÃÎÐÄÓÁÅß

òà äîðîãèõ ñèí³â-îðë³â Ñòåïàíà ³ Êð³ñò³àíà
äðóæèíà é ìàìî÷êà Òåòÿíà ²âàí³âíà Ãîðäó-
áåé — ãîëîâíà ïîøòàðêà Ìóêà÷åâà, à ç íåþ
óëþáëåíåöü  âñ³º¿ ðîäèíè òðèð³÷íèé âíó÷îê
Äàí³åëü÷èê. Ðàçîì — äðóæíà, ùàñëèâà
ñ³ì’ÿ.

Âñ³ºþ ðîäèíîþ ñåðäå÷íî çäîðîâèìî íà-
øîãî òàòóñÿ, ÷îëîâ³êà ³ ìîëîäîãî ä³äóñÿ ç
Äíåì íàðîäæåííÿ é áàæàºìî  ì³öíîãî ÿê
êðèöÿ çäîðîâ,ÿ, ùå áåçë³÷ ùàñëèâèõ áåçïå÷-
íèõ ðåéñ³â, Ãîñïîäíüî¿ ìèëîñò³ é çàõèñòó
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ Ä³âè Ìàð³¿ â³ä âñ³ëÿ-
êî¿ ñêâåðíè, çëà ³ íåäîáðîãî îêà. Õî÷åòüñÿ
çàâåðøèòè öå áëàãî÷åñòèâå ïðèâ³òàííÿ äâî-
ìà ï³ñåííèìè ðÿäêàìè:

Îé, çàãðàé æå, ñîï³ëêàðþ, íà äóä³ âåðáîâ³é.
Íàêóêóé, çîçóëå, ¿ì âñ³ ìàéáóòí³ ðîêè â

ëþáîâ³…

Â³ä ³ìåí³ âñ³º¿ ðîäèíè Ãîðäóáå¿â, äðóç³â,
êîëåã ïî ðîáîò³,  çíàéîìèõ ³ ñóñ³ä³â æóð-
íàë³ñò  ç Ìóêà÷åâà ²ÂÀÍ ÊÎÏ×À.

Íàðîä ñêàæå, ÿê â³äð³æå:
«ßêùî â÷èòåëü ïîºäíóº â
ñîá³ ëþáîâ äî ñïðàâè ³ äî
ó÷íÿ, â³í – äîñêîíàëèé ó÷è-
òåëü». Ìèêîëà Ìèêîëàéî-
âè÷ ÌÎÐÅÊÀ îäíàêîâî ëþ-
áèòü ÿê ñâî¿õ äîìàøí³õ
ä³òåé, òàê ³ âñþ øê³ëüíó
ñ³ì’þ  ÇÎØ ¹ 1 ³ì. Î.Ñ.
Ïóøê³íà, â ÿê³é â³í äèðåêòî-
ðóº. Çàãëÿíå, í³áè íåíàðîêîì,
â êëàñ, ÷åìíî ïðèâ³òàºòüñÿ,
í³æíî, ïî-áàòüê³âñüêè ïîãëà-
äèòü õëîï÷èê³â ïî ãîë³âêàõ ³

îáîâ’ÿçêîâî ïîö³êàâèòüñÿ, ÿê ³äóòü øê³ëüí³ ñïðàâè. ßê íåáàãàòî, à ñàìå
çà òàêó ùèðó ïîâàãó, øêîëÿð³ çâóòü Ìèêîëó Ìèêîëàéîâè÷à «ñâî¿ì äè-
ðåêòîðîì». À öå äëÿ íüîãî — íàéïðèºìí³øå ñåðäå÷íå â³ä÷óòòÿ. ßê
çíàíèé â Çàêàðïàòò³ (òà ³ íå ò³ëüêè) ïåäàãîã, â³í çàëþáêè ïîâòîðþº:
«Íåìàº ñèëè ìîãóòí³øî¿, í³æ çíàííÿ; ëþäèíà îçáðîºíà çíàííÿìè ³
ñêðîìí³ñòþ, — íåïåðåìîæíà».

²ç ïðèºìí³ñòþ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî 2 ÷åðâíÿ ñâî¿, ùå çîâñ³ì ìîëîä³
³ìåíèíè, â³äçíà÷àòèìå äîáðèé, ñïðàâåäëèâèé ³ øàíîâàíèé ìóêà÷³âöÿ-
ìè ïåäàãîã, äåïóòàò ì³ñüêî¿ Ðàäè, âïðàâíèé ôàõ³âåöü  ñâîº¿ ñïðàâè,
äèðåêòîð ÇÎØ ¹ 1

Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ ÌÎÐÅÊÀ.
Ç ö³º¿ ïðåêðàñíî¿ íàãîäè â³òàºìî Âàñ ç ãàðíèì æèòòºâèì ñâÿòîì é

â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî êîçàöüêî-âåðõîâèíñüêîãî çäîðîâ’ÿ. À âæå
äî íüîãî — é ìîëîäåöüêî¿ ñíàãè, ñ³ìåéíèõ îá³éì³â ³ íà÷àëüíèöüêèõ
øàíóâàíü. Õàé îìèíàþòü Âàñ æèòòºâ³ òðèâîãè ³ áóäå ìèð, ùàñòÿ,
ðàä³ñòü ³ çàìîæí³ñòü íà øèðîêèõ óêðà¿íñüêèõ ïðîñòîðàõ. Ç äèâíèì
Äíåì íàðîäæåííÿ, ç ÿêèì Âè óâ³éøëè â öå çàòàºìíè÷åíå, í³êèì äî
ê³íöÿ íåçáàãíåíå æèòòÿ. Ïðèºìíèõ ñòîð³íîê íà íåäî÷èòàí³é êíèç³
æèòòÿ!

Çà äîðó÷åííÿì âèáîðö³â Âàøî¿ ä³ëüíèö³ ³ áàòüê³âñüêîãî
êîì³òåòó øêîëè — æóðíàë³ñò ç Ìóêà÷åâà ²ÂÀÍ  ÊÎÏ×À.

ÏÅÄÀÃÎÃÓ, ÄÅÏÓÒÀÒÓ,
 ²ÌÅÍÈÍÍÈÊÓ …

²ÂÀÍÎÂ² ÐÎÊÈ —
ÊÐÀÑßÒÜ Ä²ÒÎ×ÊÈ…

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äî-
ïóñêàþòüñÿ:

– íà ïîñàäó äîöåíòà:
1) îñîáè, ÿê³ ìàþòü

â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà àáî
ñòàðøîãî äîñë³äíèêà
(ñòàðøîãî íàóêîâîãî
ñï³âðîá³òíèêà) çà ïðîô-
³ëåì êàôåäðè;

2) îñîáè, ÿê³:
– ìàþòü íàóêîâèé

ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîñîô³¿
(êàíäèäàòà íàóê) àáî äîê-
òîðà â³äïîâ³äíèõ íàóê;

– ìàþòü ñòàæ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè íå
ìåíøå ÿê 4 ðîê³â íà ïîñàä³
àñèñòåíòà, âèêëàäà÷à,
ñòàðøîãî âèêëàäà÷à, äî-
öåíòà, ïðîôåñîðà, çàâ³äóâà-
÷à (àáî éîãî çàñòóïíèêà)
êàôåäðè;

– ìàþòü íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷í³ ïðàö³, â òîìó
÷èñë³, ï³äðó÷íèê àáî íà-
â÷àëüíèé ïîñ³áíèê, ï³äãî-
òîâëåíèé îäíîîñ³áíî ÷è â
ñêëàä³ àâòîðñüêîãî êîëåêòè-
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âó (àâòîðñüêèé âíåñîê íå
ìåíøå 3 äð. àðê.);

– ìàþòü íå ìåíøå 4
íàóêîâèõ ïðàöü, ÿê³ îïóá-
ë³êîâàí³ ï³ñëÿ çàõèñòó äè-
ñåðòàö³¿ ó ôàõîâèõ âèäàí-
íÿõ Óêðà¿íè (òà/àáî ³íîçåì-
íèõ (ì³æíàðîäíèõ) ðåöåí-
çîâàíèõ ôàõîâèõ âèäàí-
íÿõ), ç ÿêèõ íå ìåíøå 1
ïóáë³êàö³¿ ó ïåð³îäè÷íèõ
âèäàííÿõ, âêëþ÷åíèõ äî
íàóêîìåòðè÷íèõ áàç
Scopus àáî Web of Science,
òà ÿê³ íå º ïåðåêëàäàìè ç
³íøèõ ìîâ òà/àáî ìàþòü
ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíî äî
Çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ðå-
êîìåíäàö³¿ ç ìîâíî¿ îñâ³òè
(íà ð³âí³ íå íèæ÷å Â2) ç
ìîâ êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó àáî êâàë³ô³êàö³éí³
äîêóìåíòè (äèïëîì ïðî
âèùó îñâ³òó, íàóêîâèé
ñòóï³íü), ïîâ’ÿçàí³ ç âèêî-
ðèñòàííÿì öèõ ìîâ, àáî íå
ìåíø ÿê 6 ïðàöü, îïóáë³-
êîâàíèõ àíãë³éñüêîþ ìî-

âîþ ó ïåð³îäè÷íèõ âèäàí-
íÿõ, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî íàóêî-
ìåòðè÷íèõ áàç Scopus àáî
Web of Science, òà íå º ïå-
ðåêëàäàìè ç ³íøèõ ìîâ (çà
âåñü ïåð³îä íàóêîâî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³);

– áåðóòü ó÷àñòü ó íàóêî-
âèõ êîíôåðåíö³ÿõ (íå ìåí-
øå 5, â òîìó ÷èñë³ 3 ì³æíà-
ðîäíèõ);

– ïðîéøëè íàâ÷àííÿ,
ñòàæóâàííÿ àáî ïðàöþâà-
ëè ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó
çàêëàä³, íàóêîâ³é (àáî íàó-
êîâî-òåõí³÷í³é) óñòàíîâ³ â
êðà¿í³, ÿêà âõîäèòü äî
ÎÅÑÐ òà/àáî ªÑ, àáî º (÷è
áóëè) êåð³âíèêàìè/âèêî-
íàâöÿìè ïðîåêò³â, ÿê³
ô³íàíñóþòüñÿ çàçíà÷åíèìè
êðà¿íàìè, òà ìàþòü
â³äïîâ³äí³ ñåðòèô³êàòè,
ñâ³äîöòâà, äèïëîìè ÷è ³íø³
äîêóìåíòè, ÿê³ öå ï³äòâåð-
äæóþòü, àáî âçÿëè ó÷àñòü ó
ðîáîò³ íå ìåíø ÿê îäí³º¿
íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿ (êîí-

ãðåñó, ñèìïîç³óìó, ñåì³íà-
ðó), ïðîâåäåíî¿ ó êðà¿í³, ùî
âõîäèòü äî ÎÅÑÐ òà/àáî
ªÑ;

– áåðóòü ó÷àñòü ó âèêî-
íàíí³ íàóêîâî¿ ðîáîòè çà
êîíêðåòíîþ ôîðìàë³çîâà-
íîþ òåìîþ (äåðæáþäæåò,
ãîñïäîãîâîðè, ì³æíàðîäí³
ãðàíòè òà ³íøå);

– âèêëàäàþòü íà-
â÷àëüí³ äèñöèïë³íè íà âè-
ñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷-
íîìó ð³âí³, ùî ï³äòâåðäæå-
íî âèñíîâêîì êàôåäðè.

Îñîáè, ÿê³ áàæàþòü âçÿ-
òè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäà-
þòü òàê³ äîêóìåíòè:

- çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³ íà ³ì’ÿ ðåêòîðà Óí³-
âåðñèòåòó, íàïèñàíî âëàñ-
íîðó÷;

- çàïîâíåíèé îñîáîâèé
ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â;

- äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì
4 õ 6  ñì;

- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî ïî-
âíó âèùó îñâ³òó, íàóêîâèé

ñòóï³íü, â÷åíå çâàííÿ, ñòà-
æóâàííÿ;

- êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìà-
äÿíèíà Óêðà¿íè (ñ. 1,2 ³ 11);

- êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè,
çàñâ³ä÷åíó êàäðîâîþ ñëóæ-
áîþ çà îñíîâíèì ì³ñöåì
ðîáîòè ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè
çàñâ³ä÷åííÿ;

- õàðàêòåðèñòèêó;
- àâòîá³îãðàô³þ;
- ñïèñîê íàóêîâèõ ïðàöü

òà âèíàõîä³â;
- çâ³ò ïðî íàóêîâî-ïåäà-

ãîã³÷íó ðîáîòó çà ïîïå-
ðåäí³é ïåð³îä.

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ –
ì³ñÿöü ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ.

Äîêóìåíòè íàäñèëàòè
íà àäðåñó:

89600, ì. Ìóêà÷åâî,
 âóë. Óæãîðîäñüêà, 26

(â³ää³ë êàäð³â).
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê:

(03131) 2-11-09
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голосами в першому читанні.
Недобросовісним виробни�
кам загрожує великий
штраф. Ляшко вже назвав це
рішення історичним, зазна�
чивши, що після прийняття
документа в цілому українці
стануть здоровішими і коро�
ва повернеться в село.

В результаті тривалої бо�
ротьби парламент, нарешті,
погодився з аргументами
Олега Ляшка і його команди
про те, що пальмова олія
шкодить здоров’ю українців
і гальмує розвиток тварин�
ництва. Дешевий замінник,
який викликає рак і серцево�
судинні захворювання, ро�
бить неконкурентним нату�
ральне молоко. Селяни не
можуть здавати його за рен�
табельною ціною, тому три�

Ляшко: Українці повинні пити натуральне молоко!
ЛІДЕР РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ДОБИВСЯ УХВАЛЕННЯ СВОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ

ПРО ЗАБОРОНУ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ, ЗОКРЕМА, У МОЛОЧНИХ

мати корову в селі стає неви�
гідно. Худобу вирізають,
смак домашнього молока ук�
раїнці поступово забувають.
Якщо так піде й далі, діти ско�
ро бачитимуть корів тільки на
сторінках підручника з при�
родознавства і в музеях, обу�

рюється народний обра�
нець. Заборона ж пальмової
олії, за його словами, дозво�
лить зберегти здоров’я ук�
раїнців і відновити націо�
нальну економіку.

«Торік в Україну завезли
більше 200 тон пальмової

олії, нею розбавляють мо�
лочні продукти, додають в
кондитерські вироби, в ре�
зультаті українцям продають
неякісну продукцію. Потім
люди працюють на лікарню і
аптеку. Заборона  пальмової
олії – це робочі місця для ук�
раїнських селян, доходи для
сільських сімей, можливість
годувати своїх дітей, розви�
ток національного вироб�
ництва і вітчизняної економ�
іки. І ключове – це збережен�
ня життя і здоров’я українців.
Не можна заради надпри�
бутків труїти людей імпорт�
ної бодягою», – перекона�
ний лідер Радикальної
партії.

Політик вкотре наголосив,
що без села не буде України і
закликав владу вжити низку
заходів для відродження аг�

рарної галузі. Зокрема, вве�
сти дотації на корів і сільгос�
птехніку, дати дешеві креди�
ти фермерам, встановити
справедливу закупівельну
ціну на молоко і відмовитися
від штучних заборон на про�
даж домашніх молочних і
м’ясних продуктів.

«Треба створювати робочі
місця в селі, відкривати, а не
закривати школи і лікарні,
дбати про майбутнє украї�
нських дітей, добробут і здо�
ров’я української нації. Тільки
тоді Україна буде сильною,
незалежною і самодостат�
ньою. Нас будуть поважати в
світі, коли ми будемо піклу�
ватися про своїх громадян.
Досить бомжувати – треба
самим заробляти», – закли�
кав Ляшко.

Ігор ВОЛОЩУК

Управління комунальної власності та архітектури виконавчого
комітету Мукачівської міської ради інформує про оголошення
конкурсу з проведення експертної оцінки земельних ділянок,

що підлягають передачі у власність шляхом викупу:

Назва юридичної 
особи/ 

прізвище  
та ініціали 

фізичної особи 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Никитенко І.А. 
 

м. Мукачево, 
вул. Петефі 
Шандора, 12 

0,0089 
Для будівництва та 

обслуговування будівель 
торгівлі 

 (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

ТОВ "ТЕКА-В" 
м. Мукачево, 
вул. Гоголя 
Миколи, 24 

0,7076 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 

машинобудівної 
 та іншої промисловості  

(код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

Басараб В.В. 
м. Мукачево, 
вул. Крилова 
Івана, 92 

0,3763 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 

машинобудівної 
 та іншої промисловості  

(код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

Попович В.В. 

м. Мукачево,  
вул. 

Ужгородська, 
167А 

0,5528 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 

машинобудівної 
 та іншої промисловості 

 (код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

Для участі в конкурсі претенденти надають таку конкурсну документацію:
� заяву на участь у конкурсі за формою;
� копії установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які працюють та будуть залучені до про�

ведення оцінки та підписання звіту про оцінку;
� письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з

оцінки землі, підписання звіту про оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;
�копії сертифікатів та ліцензій на право здійснення оціночної діяльності, виданих відпо�

відними органами;
� інформацію про претендента (резюме).
Копії документів мають бути завірені в установленому порядку.
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаних конвертах (окремий кон�

верт для кожної пропозиції) і мають містити пропозиції щодо вартості робіт (калькуляції
витрат) та терміна виконання робіт. Конкурсні пропозиції особисто подаються до Центру
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Мукачівської міської ради або над�
силаються на адресу Мукачівської міської ради поштою (просимо учасників конкурсу вра�
хувати час на доставку поштового відправлення адресату та направити свої конкурсні про�
позиції завчасно).

Термін подання заяв на конкурс – до 15.06.2018р. включно.
Конкурс відбудеться 19.06.2018р. о 12.00 в малому сесійному залі

Мукачівського міськвиконкому, пл. Духновича Олександра, 2.
Тел. для довідок: 050C968C54C30.

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Äóæå äîáðîãî,÷óéíîãî, ïîðÿäíîãî ³ ëþáëÿ÷îãî áðàòèêà,òóðáîò-

ëèâîãî áàòüêà, í³æíîãî ³ ëàñêîâîãî ä³äóñÿ, ëþäèíó äæåðåëüíî ÷èñ-
òî¿ äóø³, ÿêà âì³º ç³ãð³âàòè ñåðöå îñîáëèâîþ òóðáîòîþ òà ëàñêàâèì
ñëîâîì, ï³äáàäüîðèòè íàñòð³é, äàòè ìóäðó ïîðàäó, íàäçâè÷àéíîãî
æèòòºëþáà òà íåçàóðÿäíó îñîáèñò³ñòü

ÒÀÄÐÅËÀ Éîñèïà ²âàíîâè÷à
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ. Õàé íåñóòü
ò³ëüêè ðàä³ñòü ç ñîáîþ ðîêè, õàé çáóäóòüñÿ áàæàííÿ, ìð³¿, äóìêè, ùîá
ðàä³ñíèé íàñòð³é ó ñåðö³ íå çãàñ, à ùåäðà äîëÿ âñì³õàëàñü íå ðàç.

Íåõàé êîæåí ð³ê ïðèíîñèòü òîá³ çäîðîâ'ÿ, äîáðî, íàä³þ, îïòèì³çì,
åíåðã³þ, óñï³õ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Íåõàé ðàä³ñòü êðîêóº ó íîãó ç æèòòÿì, à Ãîñïîäü Áîã áëàãîñëîâèòü
³ áåðåæå òâ³é êðîê.

Ñåñòðà ªäåð Àííà ç ñ³ì'ºþ,
Êàëîé Ìàð³ÿ ç ñ³ì'ºþ ç Í³ìå÷÷èíè.

ОГОЛОШЕНО  КОНКУРС Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
1 ÷åðâíÿ ñâÿòêóº ñâ³é 70-é äåíü íàðîäæåí-

íÿ ÷óäîâèé ÷îëîâ³ê, ëþáëÿ÷èé áàòüêî òà
íàéêðàùèé ä³äóñü

Éîñèï ²âàíîâè÷ ÒÀÄËÅÐ!
Â öåé ÷óäîâèé äåíü ïðèéìè

íàéêðàù³ ùèð³ ïîáàæàííÿ
² ãàðÿ÷èé íàø ïàëêèé ïðèâ³ò,
Õàé öå õîðîøå òåïëå ïðèâ³òàííÿ
Çâó÷èòü òîá³ ùå äîáðó ñîòíþ ë³ò.
Îíóêè ðîñòóòü, à ëèöå ìîëîä³º,
Õàé ðîêè ³äóòü, à ÷îëî íå ñèâ³º,
Õàé ñåðöå íå çíàº ïëà÷³â ³ ðîçëóêè ,
Õàé ðàä³ñòü ïðèíîñèòü ä³òè é îíóêè.
Áàæàºì ïðîæèòè ó ñèë³ é çäîðîâ’¿
Ùå ìíîã³¿ ë³òà é ùàñëèâî¿ äîë³!
² äàé òîá³ Ãîñïîäü, à öå â éîãî âëàñò³,
Çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ë³ò ³ áàãàòî ùàñòÿ!

Ëþáëÿ÷³ òåáå äðóæèíà Ìàð’ÿíà,
ñèí Ðîëàíä ç ñâîºþ ñ³ì’ºþ, ñèí Åä³ê ç ñâîºþ ñ³ì’ºþ.
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Ñàìûå íè÷òîæíûå ìåëî÷è ñîäåéñòâóþò îáðàçîâàíèþ õàðàêòåðà. (Ë. Òîëñòîé)Ñàìûå íè÷òîæíûå ìåëî÷è ñîäåéñòâóþò îáðàçîâàíèþ õàðàêòåðà. (Ë. Òîëñòîé)Ñàìûå íè÷òîæíûå ìåëî÷è ñîäåéñòâóþò îáðàçîâàíèþ õàðàêòåðà. (Ë. Òîëñòîé)Ñàìûå íè÷òîæíûå ìåëî÷è ñîäåéñòâóþò îáðàçîâàíèþ õàðàêòåðà. (Ë. Òîëñòîé)Ñàìûå íè÷òîæíûå ìåëî÷è ñîäåéñòâóþò îáðàçîâàíèþ õàðàêòåðà. (Ë. Òîëñòîé)

Слова «Мукачево» і «шахи» для
представників активної українсь�
кої та зарубіжної шахової спільно�
ти, є синонімами. Це результат
впровадження окремими дально�
видними мукачівцями багаторіч�
ної стратегії виховання власних
шахістів й, звісно, інвестицій у
розвиток дитячих та дорослих
шахів. Це яскрава грань в палітрі
культурних мистецтв й скрині на�
укових надбань мудрого міста над
Латорицею. Шахи – над модою,
статками й стереотипами! Шахи
– це сила. Вони вчать володінню
собою – а отже, чи не найважлив�
ішому.

З Миколою Кейком, тренером
дитячої шахової школи, ми домо�
вились про зустріч у Мукачівській
ЗОШ № 6. Як тільки увійшли – а
зустріч відбулася одразу після
Великодня – якийсь незнайомий
хлопчина років 9�10 підійшов, й за
святковою традицією, покропив
нас з духмяного флакончика зі
словами «Христос Воскрес! Воі�
стину Воскрес!» Звуть цього ма�
ленького джентльмена Саша Гокс.
Він займається у Миколи Мико�
лайовича вже два роки. Четвер�
токласник. Навчив його грати в
шахи прадідусь, згодом багато
грали з братом. Дивна річ, але цей
десятирічний малий міркував на�
прочуд виважено й по�філософсь�
ки, з ним виявилося  реально ціка�
во спілкуватись. Навмисне став�
лю Сашкові провокативне запи�
тання про те, якою шаховою фігу�
рою хотів би бути.

– Якби я міг стати якоюсь
фігуркою на шахівниці, то це
був би … пішак. Коли він дохо�
дить до іншого кінця поля, то
може перетворитись у будь�яку
фігуру! Тоді і я, пройшовши
увесь шлях, міг би перетвори�
тись у вагому фігуру!

– У такому разі, в яку вагому
фігуру ти б перетворився?

– Тоді я б перетворився у
ферзя.

– А чому тоді ти не одразу за�
хотів бути ферзем?

– Ворог одразу хоче знеси�
лити ферзя, а згодом і короля.
І на мене одразу б напали. А на
пішака ніхто не нападає!

Стратегія переможців! Розумі�
ння тактики поступового руху й
збереження сил. Цих знань нам
дуже бракує у повсякденності – ми
такі нетерплячі й одразу видаємо
всі свої козирі. Але ж виграють ті,
хто вміє чекати й володіє мистец�
твом маленьких кроків!

– Сашко, а коли програєш, су�
муєш?

– Ні, я не сумую, що програв
– це теж треба вміти.

– Що ще тобі подобається, окрім
шахів?

– Що мені подобається?..
Сім’я! Друзі. Школа. Життя!

– Що найголовніше у житті?
– Саме життя. Без життя – ти

ніхто. Життя дає нам мама. Я
зроблю що завгодно для моєї
мами Олесі й для сім’ї. Коли
щось не так – вона на мене не
кричить. Я можу піти в куток,
чи доведеться прибрати кімна�
ту, витерти пил... Але я і так це
роблю.

– Яка твоя улюблена рослина?
– Троянда. Вона така краси�

ва. Така неоднакова, не як усі.
– Але ж вона колеться…
– Я знаю. Але вона красива і

захищає себе колючками.
– Ти одразу поприскав мене

парфумами, коли ми увійшли в
клас. Це одна з місцевих пасхаль�
них традицій. А якщо б ти міг го�
ворити з Ісусом, щоб сказав
Йому?

– Я б попросив у Нього, щоб
на всій землі було добро, щас�
тя і радості багато…

«Я би попросив у Нього, щоб на всій землі було
 добро, щастя і радості багато…»

ШАХОВІ  ДІАЛОГИ
Естафета майстерності
й звання арбітра ФІДЕ

Микола Кейк  коректний і уваж�
ний.  Мені чомусь здається, що
хоча це насправді дуже рідкісні
риси, але вони притаманні всім
тренерам�шахістам Мукачівської
шахової школи. Зрештою, у нас є
власний досвід – ми прийшли з
сином до Аттіли Криштофорі у

4 (!) роки. Й навряд чи було б
можливим навчання у такому віці,
якби вчителеві бракувало добро�
ти й довготерпіння. Аттіла
Кріштофорі, як і Роберт Орос –
талановиті педагоги, без нервоз�
ності й поспіху, без зверхності й
підвищення тону. Водночас, сама
їх присутність у класі вирівню�
вала емоційні спалахи й момен�
тально дисциплінувала малень�
ких непосид. Гадаю, неабияку
роль відіграла глибока ду�
ховність й висока моральність цих
людей.

Отже, Миколі Кейку, колишньо�
му учневі шахової школи, пощас�
тило із середовищем – виростав
серед людей такту й інтелекту.
Шахи були його захопленням, а
тепер це – професія, бо після чо�
тирьох років навчання директор
клубу Олександр Євгенович Федів
запропонував своєму учневі спро�
бувати тренерство.

«Спершу тренувати дітей було
важкувато, – каже хлопець, – але
я спостерігав за роботою досвід�
чених тренерів, й сьогодні люблю
навчати маленьких шахістів май�
же так само, як і грати в шахи».

Микола дійшов до розряду кан�
дидата в майстри спорту, а зго�
дом переключився на суддівство.
У квітні цього року з Президентсь�
кої ради міжнародної шахової Фе�
дерації  до Мукачева надійшла
приємна звістка – Микола Кейк
отримав високе звання – Арбітр
ФІДЕ й став першим в історії За�
карпаття арбітром з міжнародним
титулом! Вітаємо!

– Микола, Ви відчуваєте вплив
шахів і поза грою?

– Так, шахи допомагають пост�
ійно замислюватися про те, що

буде, якщо я  зроблю так чи іна�
кше. Думати наперед, перші ніж,
як кажуть, «стати на граблі». Вони
допомагають передбачати якісь
випереджальні кроки, винайти в
собі посидючість, щоб не метуши�
тися, а посидіти й знайти пра�
вильне рішення.

– Мистецтву шахів можна на�
вчитися чи все�таки це дар?

– Наявність хисту до шахів у ди�
тини одразу помітна. Також вид�
но, чи це буде просто одне із за�
хоплень чи воно переросте в про�
фесію – такий учень буквально
проходу не дає – його цікавить
все! Це добре, бо, звичайно, ос�
новна мета нашої роботи й наша
мрія – виростити чемпіонів Украї�
ни!»

Бліц�вояж в історію
мукачівських шахів

Історія мукачівських шахів по�
чалася ще в радянські часи. Зу�
силлями Міклоша Золтановича
Локкера в Мукачеві регулярно
проводились змагання. Новий
етап розпочався, коли у 1975 р.
відкрився шаховий клуб. Чверть
століття його очолював Йосип
Михайлович Сотмарі. Тут збира�
лись любителі древньої гри, про�
водились регулярні змагання не
тільки місцевого, а й обласного та
всеукраїнського рівня. Працював
також шаховий гурток при Будин�
ку піонерів.

В економічно складних 90�х ро�
ках припинилось будь�яке фінан�
сування шахів у місті. «Саме тоді,
на щастя, я познайомився з відо�
мим німецьким меценатом, ко�
лишнім мукачівцем Йозефом Ре�
шем, – розповідає керівник шахо�
вого клубу Олександр Євгенович
Федів. – Його фінансова підтрим�
ка дозволила нам за короткий
термін перетворити занедбане
приміщення в сучасний шаховий
клуб, придбати нові шахи, годин�
ники, столи, оргтехніку».

31 березня 2007 р. оновлений
клуб гостинно відчинив двері, тоді
ж розпочала свою діяльність і ди�
тяча шахова школа ДЮШаК

«32х64». До тренерської роботи
стали кращі місцеві шахісти:
Сергій Волков, Василь Гуйван,
Роберт Орос, Аттіла Кріштофорі,
Василь Данашевський, які займа�
лись з понад сотнею діток різного
віку. Регулярно проводились чем�
піонати міста і області, Кубок Му�
качева, а також велика кількість
рапід і бліц�турнірів. Прекрасною

традицією став започаткований у
2007 р. міжнародний шаховий
фестиваль «Мукачівське літо».

«Впродовж всього періоду існу�
вання клубу,  ми відчували все�
бічну підтримку з боку місцевої
влади в організації таких подій.
Будучи міським головою, Золтан
Золтанович Ленд’єл не пропускав
жодної визначної шахової події, а
його заступника, Олександра Юр�
ійовича Галая, шахісти одностай�
но обирали президентом феде�
рації шахів Закарпаття. За ос�
танній рік, � продовжує розповідь
Олександр Євгенович, � маємо
суттєву підтримку міської влади,
особисто Андрія Вікторовича Ба�
логи, в результаті чого відбулися
певні організаційні зміни й всі
тренери, а їх у нас зараз семеро,
перейшли працювати в Будинок
школярів (тепер – Центр дитячої
та юнацької творчості). Ми охоп�
люємо одинадцять шкіл міста й
маємо понад 300 учнів. Постійни�
ми переможцями обласних зма�
гань є  Вадим Петровський, Олек�
сандр Решетар, Валадіс Пеппас,
Олег Сухан та ін…

Можна багато говорити про
Міжнародний шаховий фестиваль
«Мукачівське літо», на який
з’їжджається рекордна кількість
учасників � цього року, мабуть,
буде понад 400! Знову ж таки, сло�
ва вдячності Андрієві Балозі,
адже нам для проведення турнірів
безоплатно надано в оренду ве�
личезний комфортний зал й
організовано харчування гостей в
чудовому ресторані за собіварті�
стю! Ці умови – просто унікальні
можливості! Й це дуже великі пер�
спективи для наших дітей, а отже
й для нашого міста, адже вони

виростуть й творитимуть май�
бутнє Мукачева».

Мрія зіграти з Магнусом
Карлсеном

Одинадцятирічний Вадим Пет�
ровський, володар понад трьох
десятків грамот, медалей та
кубків, як і Михайло Таль, любить
тактичну гру. Нещодавно у Виш�

городі, на чемпіонаті України, де
змагалося 12 найсильніших
шахістів до 12 років, виборов дру�
ге місце. Вадим разом з батька�
ми переїхав до Закарпаття з До�
нецька, й скоро представлятиме
наше знамените Мукачево (!) на
турнірі у Білорусії, адже в Мінську
проходитиме чемпіонат світу се�
ред дітей.

Є у хлопчика одна заповітна мрія
� зіграти з  чинним чемпіоном
світу з шахів Магнусом Карлсе�
ном. Першим же його вчителем
був дідусь, який відкрив перед
онуком шахівницю в чотири роки.
Вже через шість років саме цю
гру Вадим назвав своєю майбут�
ньою професією, й заради успіху
в цій справі готовий до щоденних
3�4�годинних тренувань. «Просто
шахи – найкраще, що мені вдаєть�
ся! – щиро зізнається маленький
геній. – Футбол чи баскетбол мені
так не вдаються. Правда, якщо б у
мене був поганий вчитель – я б не
міг так швидко рости в шахах.
Мені щастило з вчителями, люб�
лю мукачівський клуб. До того ж
зараз мене тренує Сіявуш Велієв
– він добрий і мені дуже просто з
ним. Взагалі, люблю грати з тими,
кого вже знаю. Раніше, коли ба�
чив перед собою чужого дядю –
було страшно грати… Тепер до�
лаю цей страх. Не дивлюся на су�
перника, зосереджуюсь на грі».

P. S.
В цей момент розмови до кабі�

нету керівника шахового клубу
Олександра Євгеновича Федіва,
де ми з Вадимом писали інтер�
в’ю, увійшов його батько, Віталій
Петровський і розповів цікаву
історію про те, яке це щастя, коли
… у родині народжується друга
дитина! Виявляється, коли у Ва�
дима народився молодший бра�
тик, його батьки постійно проси�
ли хлопчика: «Тихіше, тихіше… Не
розбуди». І Вадим грав у шахи, бо
ж вони � тиха гра... Отак  і почи�
нався цей шаховий зірковий шлях!

Якщо ж серйозно, то мабуть, у
нас, у Мукачеві справді склалася
ситуація, коли дорослі люблять і
поважають дітей та їх інтереси. Це
ідеально! І нехай так буде! І тим
людям, котрі діляться своїми стат�
ками, часом і майстерністю з
дітками, нехай ніхто ніколи не ска�
же: «Тобі шах!»

Ні шаху вам, панове, ні мату!
Оксана ГОЛОВЧУК

Світлини Петра ПАРОВІНЧАКА
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ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
3 ÷åðâíÿ  â³äçíà÷àº ñâ³é

äåíü íàðîäæåííÿ ÷óäîâà
äîíüêà, äðóæèíà, ìàòóñÿ
òà áàáóñÿ  –

Â³ðà Âàñèë³âíà
Ö²ËÜÎ!

Íà âñ³é âåëè÷åçí³é ïëà-
íåò³ ð³äí³ø ³ áëèæ÷å
íåìàº äëÿ íàñ ëþäèíè.
Ëþáà íàøà, Âè ñâ³òë³øå
ñîíÿ÷íîãî äíÿ, ïðîçîð³-
øå ðîñèíêè âðàíö³, Âè
íàéêðàùà íà âñ³é çåìë³! Äîçâîëüòå â ñâ³é äåíü
íàðîäæåííÿ ïîáàæàòè Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, óäà÷³
ó âñüîìó. Íåõàé í³êîëè Âàñ íå ñòàðÿòü ðîêè, íå-
õàé ó Âàø³é äóø³ çàâæäè äçâåíèòü ìåëîä³ÿ âåñ-
íè. Áàæàºìî Âàì âåëè÷åçíîãî ùàñòÿ, ñâ³òëî¿ ëþ-
áîâ³, áàãàòî ðàäîñò³. Íåõàé êîæåí äåíü äàðóº ëèøå
ïðèºìí³ ìèò³. Íåõàé Ãîñïîäü îáåð³ãàº Âàñ â³ä óñ³õ
á³ä òà íåâäà÷.

Ëþáîâå â³÷íà, äîíå÷êî,
äðóæèíî, íåíüêî äîðîãà!
Ìè ç âäÿ÷í³ñòþ òâî¿ ö³ëóºì ðóêè.
Ìàòóñþ ð³äíà, ç³ðîíüêî ÿñíà,
Òè âñå ùå ìîëîäà,
Õî÷ ìàéæå õîäèòü ñàìîñò³éíî âíó÷êà.
Òåáå â³òàºì ñåðäåíüêîì ñâî¿ì,
Ñõèëÿºì íèçüêî ãîëîâó é êîë³íî…
Çäîðîâ'ÿ, ðàäîñò³ â æèòò³ òâî¿ì -
Öå âñå, ùî â Áîãà ïðîñèìî óêë³ííî!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òà áåçìåæíîþ ëþáî-
â'þ, ÷îëîâ³ê Ìèõàéëî, ìàìà Ìàð³ÿ Âàñèë³-

âíà, ñèí Ìèõàéëî ç íåâ³ñòî÷êîþ Â³êòî-
ð³êîþ òà âíó÷åíüêîþ Ñîëîì³º÷êîþ.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Â ïåðâûé äåíü ëåòà,

1 èþíÿ âñòðå÷àåò
ñâîé ïðåêðàñíûé 20
ëåòíèé þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ

Êðèñòèíà
ÑÂÈÑÒÀÊ
èç Ìóêà÷åâà.

Õîòèì, ÷òîáû â êàæäîé ñòðî÷êå
Ñòðóèëàñü ëþáîâü íàøà ê äî÷êå.
×òîá â äâàäöàòü ëåò èñïîëíÿëèñü
Æåëàíèÿ, ìå÷òû âñå ñáûâàëèñü.
Òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ,
Òû ëó÷øàÿ ñàìàÿ è äîðîãàÿ.
Æåëàåì òåáå ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé,
Óäà÷è è âåðíûõ, ïðåêðàñíûõ äðóçåé.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåìüÿ.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
1 ÷åðâíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é þâ³ëåé – 70 ðîê³â

ÒÀÄËÅÐ Éîñèï ²âàíîâè÷ –
Ìàéñòåð ñâîº¿ ñïðàâè, ÿêèé äîâã³ ðîêè ïðîïðàöþ-
âàâ â ÄÏÒÍÇ «ÌÏÀË ³ì. Ì. Äàíêàíè÷à»

Ùèðî â³òàºìî ç³ ñëàâíèì þâ³ëåºì!
Ñåðäå÷íî áàæàºìî çäîðîâ'ÿ, äîáðà,

äîâãîë³òòÿ,
Õàé âèñòà÷èòü ùàñòÿ íà ö³ëå ñòîë³òòÿ,
Õàé ñêð³çü áóäå ëàä – â äîì³, â ñ³ì'¿,
Ðàä³ñòü íà ñåðö³ ³ õë³á íà ñòîë³.
Õàé ñì³õîì é âåñåë³ñòþ ïîâíèòüñÿ õàòà,
Ðîäèíà õàé áóäå çäîðîâà é áàãàòà!
Õàé ëþäè øàíóþòü, ïîâàãó äàðóþòü,
Çëàãîäà é ìèð ó æèòò³ õàé ïàíóþòü.
Òåðíèñò³ äîðîãè ïðîéøëè Âè â æèòò³,
Ñòîìèëèñÿ ðóêè ó Âàñ çîëîò³,
Ñïàñèá³, øàíîâíèé çà ëþäÿí³ñòü Âàøó
Çà ùèðå òåïëî ³ çà â³÷íå äîáðî.
Ïèøàºìîñü Âàìè, øàíóºì ³ ëþáèì,
Óêë³í äî çåìë³ íàø ïðèéì³òü,
Ìè äÿêóºì Áîãó, ùî Âè ó íàñ º,
Õàé ñèëó é çäîðîâ'ÿ Ãîñïîäü Âàì äàº!

Ç ïîâàãîþ,
Â. Êîâáàñêî, äèðåêòîð ÄÏÒÍÇ «ÌÏÀË ³ì.

Ì.Äàíêàíè÷à» òà êîëåêòèâ ë³öåþ

ТЕПЛО ПОЛУМ’ЯНИХ  СЕРДЕЦЬ
Воно сховане в душі кож�

ної юної людини. Сьогодні
це школярське серце сяяло
яскравіше сонячних про�
мінців, які несміливо вигля�
дали із�за хмар і віддзерка�
лювались на барвистих со�
рочках. Що не кажіть, а ук�
раїнська вишиванка дуже
личить учнівській молоді  і
вчительству. Вона — як сим�
вол миру і державного на�
шого прийдешнього. Кращо�
го, заможнішого…

Виразно й те, що в першій
загально�освітній школі уро�
чисті лінійки кожного року
мають свої нові захоплюючі
принади. Учні й вчителі
приходять сюди як на при�
скіпливий екзамен перед
батьками: раді прозвітува�
ти тим, чому протягом року
навчилися. А гордитися є
чим. Присутні  бурхливими
оваціями зустріли слова ди�
ректора М.М. Мореки про
те, що в третьому етапі Все�
українських учнівських олі�
мпіад перше місце з�поміж
шкіл Мукачева здобув вина�
хідливий і кмітливий колек�
тив ЗОШ № 1 імені О.С.
Пушкіна. А це ознака того,
що в цьому навчальному
закладі працюють педаго�
ги, які вміють прищепити
школярам потяг до книжки
— невичерпної криниці
знань. Отже, тут навчають�
ся обдаровані «діточки�ро�
зумнички».

За словами директора,
«є в нас ще одна ізюминка:
щороку на випускному дзво�
нику ми присвоюємо учням
почесне звання «Заслужений
пушкінець». До нього особ�

лива вимогливість. Скажімо,
торік цього високого титулу
не було удостоєно жодного
учня. І тільки цьогоріч всі
критерії виконав «золотий»
медаліст навчання випускник
Ростислав П’ятка. Він пер�
шим в школі став і «золотим
медалістом», І «Заслуженим
пушкінцем». Принагідно, я
назву ще двох учнів, які удо�
стоєні медалей за відмінне
навчання серед 41�го випус�

кника. Це — Даніела Папе�
лашвілі (золота) та Анна Яну�
та (срібна).З цим незапереч�
ним успіхом всі випускники
вітають і своїх невтомних
класних керівників Наталію
Миколаївну Волошин та
Зінаїду Іванівну Мартинову.

І, нарешті, ще про одну но�
визну, яка одержала пропис�
ку в ЗОШ №1: учнівське са�
моврядування. Школярі самі
пропонують педраді канди�

датури на присвоєння по�
чесних звань і медалей. А
вже педагогічна рада прий�
має остаточне рішення. Як
правило, вона погоджуєть�
ся з пропозицією учнівсь�
кого комітету. Серед шко�
лярського активу — призе�
ри учнівських конкурсів,
змагань і олімпіад Андрій
Попович, Юлія Барсукова,
Катерина Грицаєнко, Вале�
рія Грінка, яких удостоєно
почесних грамот, дипломів
та грошових премій міської
ради. Серед відзначених
цими преміями  — вчителі,
які готували олімпіадівців�
призерів  Ірина Вікторівна
Паланейчик, Алла Михайлі�
вна  Кобак, Жана Юріївна
Бабич …

На урочистій лінійці, яка
запам’яталася ще й патріо�
тичною піснею та іскромет�
ним танком у виконанні ви�
пускників ЗОШ №1, було
усім мило і розважливо.

Текст і фото
журналіста з Мукачева

ІВАНА  КОПЧІ.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
3-ãî ÷åðâíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é

äåíü íàðîäæåííÿ

Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà ÁÈÑÀÃÀ.
Ãàðíó, êðàñèâó æ³íêó, òàëàíîâèòó ïðàö³âíèöþ,

í³æíó äðóæèíó, â³ðíó ïîäðóãó, ìèëó, ùèðó, äóæå
îáîâ'ÿçêîâó áóõãàëòåðà ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåç-
öåíòð».

Íåõàé óäà÷à íàéâ³ðí³øîþ Âàøîþ ïîäðóæêîþ
áóäå, õàé Ãîñïîäü äàðóº Âàì íàñíà-
ãó ³ çäîðîâ'ÿ, îêðèëþþ÷ó ëþáîâ ³
áåçìåæíå ùàñòÿ, ðîäèíí³ ãàðàçäè,
äîâã³ ùàñëèâ³ ë³òà, à õàé çáóäóòüñÿ áà-
æàííÿ, ìð³¿, äóìêè, ùîá ðàä³ñíèé
íàñòð³é ó ñåðö³ íå çãàñ, à ùåäðà äîëÿ
âñì³õàëàñü íå ðàç!

Êîëåêòèâ ÄÏ  «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»

Â²ÒÀªÌÎ, ÊÎËÅÃÎ!
Àäì³í³ñòðàö³ÿ, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò òà âåñü

êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº ÷àð³âíó, ÷óéíó, äîá-
ðó æ³íêó, ÷óäîâîãî ñïåö³àë³ñòà –  çàâ³äóþ÷ó íåî-
íàòîëîã³÷íèì â³ää³ëåííÿì
Â³êòîð³þ Ìàðòèí³âíó ÑÅÍÜÊÎ
ç íàãîäè þâ³ëåþ.
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ, ç ö³ºþ ïðåêðàñ-

íîþ äàòîþ, áàæàºìî â³ðè, íàä³¿, îïòèì³çìó, äó-
øåâíî¿ ð³âíîâàãè, Áîæî¿ áëàãîäàò³ íà
ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Íåõàé äëÿ Âàñ êâ³òóº á³ëèé öâ³ò,
æèòòÿì ñòàþòü íàéêðàù³

Âàø³ ìð³¿,
³ äîëÿ ïîñèëàº ìíîãàÿ ë³ò,
çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³, íàä³¿.

Çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó
 Í. ÃÀÐÑÅÂÀÍ²ØÂ²Ë², ãîëîâíèé ë³êàð;

².×ÓËÅÉ, ãîëîâà ïðîôêîìó



каціі площа забудови, 75 м.кв, є не�
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.

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

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó

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

Набережній. Двоповерховий особ�
няк 150 кв. м., камінна зала, літня
веранда, дві ванни, 3 кімнати, сад,
город, земельна ділянка 5 сотин.
Ціна 99 тис у.о. Тел. :099�0287644.

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

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

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

Тел.: 050�539�96�28.

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

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

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

Зверт. 0997293571,
0669513492.

     Продається земельна ділян�
ка  0,23 га (зі старим будинком).
Є світло, газ  в  с. Ракошино. Все
приватизовано.

Тел.: 095 577 40 12
 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�

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

31 òðàâíÿ 2018 ð.
21 (1225)21 (1225)21 (1225)21 (1225)21 (1225) “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.
 ПРОДАЮТЬСЯ дві пор�

тативні друкарські машинки в
робочому стані. Тел.
0997293571, 0669513492.
 Продається швейная нож�

ная машинка в хорошем состо�
янии.  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
мх 3 мм � 3 шт.; Цемент марки
500 � 2 тонни; пиломатеріали,
обрізна 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.
 «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.  Зих Людмила Костянтинівна – 1943 р.н.
2. Дербак Михайло Михайлович – 1936 р.н.
3. Луцо Жофія Іванівна – 1935 р.н.
4. Пархоменко Олександр

Олександрович – 1955 р.н.
5. Авинова Аліна Олексіївна – 2002 р.н.
6. Чонка Ольга Василівна – 1925 р.н.
7. Колєснік Софія Сергіївна – 2018 р.н.
8. Іщенко Марія Юріївна – 1937 р.н.
9. Іваниця Єва Степанівна – 1945 р.н.
10. Зелений Олександр Миколайович – 1960 р.н.
11. Олаг Лідія Іванівна – 1959 р.н.
12. Сабов Микола Йосипович – 1975 р.н.
13. Ковач Володимир Михайлович – 1962 р.н.
14. Смолін Михайло Михайлович – 1948 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 21.05.2018 р.  по  26.05.2018 р.

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

ПОТРІБЕН на постійну роботу
досвідчений бухгалтер.

Тел. 0955787028.

ПОТРІБЕН НА  РОБОТУ
В ательє "ЕЛЕНА" майстер по пошиву і

ремонту одягу.  Зверт. 050�9057577.

     Втрачений додаток до диплому магістра за спеціальні�
стю "Правознавство" серії  М № 038381, виданий 30 червня 2015
року Ужгородським національним університетом на ім'я Завіт�
фолуші  Оксана Андріївна 1992 року народження, вважати не�
дійсним.
     Втрачені  Свідоцтва  про  реєстрацію машин:  АК № 057323

від 06.08.2007 р., АБ № 276885 від 06.08.2007 р, АБ № 276883
від 06.08.2007 р.,  видані  Мукачівському Державному аграрно�
му коледжу  Держтехнаглядом України  в  З/о, вважти недійсни�
ми.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
ПОКОЇВКУ�АДМІНІСТРАТОРА

Вимоги: не старше 40 років, акуратність,
охайність, чесність, відповідальність, висока пра�
цездатність. Графік роботи: кожна третя доба
(доба через дві).

Конт. телефони: 0664681838; 0677717542

ПОТРІБЕН НА  роботу ПРОДАВЕЦЬ
у магазин продовольчих товарів

в мікрорайоні “Росвигово”.
Графік роботи 2/2.
Тел.: 050 914 5 778
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ñò.

Зазвичай липа цвіте на�
прикінці червня — на по�
чатку липня. Та цього року
за аномального літа, яке
стрибунцем прискакало
на Закарпаття на місяць
раніше, липові дерева за�
рясніли жовтим суцвіттям
на місяць раніше. В цей
час у нашому повітряно�
му скверику, де росте
розлоге дерево липи,
струмує дивно тонкий,
ніжно�солодкуватий аро�
мат, який  вчувається да�
леко за межами нашого міжбудинко�
вого зеленого двору. Щороку в цю
пору я беру в помічники свого люби�
мого онука Льоньку і ми йдемо по�
далі від міського ревіння автомобіль�
ного транспорту, в липове незайма�
не царство природи.

Для зручності і продуктивності зби�
рання жовто�білих пахучих суцвіть, які
згорнулися до купки по 5�10 штук, бе�
ремо розкладну драбину чи табурет,
аби легко прихилити квіткове гілля.
Зволікати в часі нема коли, бо кожна
квітка  цвіте 5�6 діб. Цвітіння липи суп�
роводжується чудовим неповторним
ароматом, якого не сплутаєте ані з
якимось іншим нектаром. Цей, насто�
яний на сонці запах, приваблює до
себе рої бджілок�трудівниць. За день
одна бджолина сім,я спроможна
зібрати з липи до 5 кілограмів меду.
Тут і бджолам потрібно не гаяти часу,
бо цвіте дерево два тижні. Цій каз�
ковій порі року  присвятив свого
вірша академік Павло Тичина: «Ви
знаєте, як липа шелестить, У місячні
весняні Ночі? Кохана спить, кохана
спить, Піди збуди, цілуй їй очі. Коха�
на спить…»

Ростуть великани дерева липи з ши�
роколистяною  розкидистою кроною
в Європі і південно�східній Азії. В Ук�
раїні — у Вінницькій, Житомирській,
Сумській, Хмельницькій та Закар�
патській областях. Я йду по липу обо�
в’язково в суху погоду. Обережно
відокремлюю суцвіття разом з при�
квітковим листям липи. Вдома розк�
ладаю тонким шаром у приміщені без
доступу світла з хорошим провітрю�

À ËÈÏÈ ÖÂ²ÒÓÒÜ
ÄÓÕÌßÍ², ÄÓÕÌßÍ² …

ванням. Перемішувати не бажано, ос�
кільки квіти вкрай ніжні та ламкі. Коли
висохне, зберігаю  у наволочці  в сухо�
му й темному місці аж до нового вро�
жаю.

І на закінчення про цілющі власти�
вості липового суцвіття. До речі, ли�
повим цвітом в лікувальних цілях ко�
ристується чи не все людство. Липо�
вий чай корисний від кашлю та бронх�
іту, ним лікують ГРЗ, грип, запалення
верхніх дихальних шляхів. Липовий квіт
застосовують при ревматизмі, захво�
рюваннях суглобів, опіках, невралгії,
судинних та гіпертонічних кризах. У
народній медицині липою лікують еп�
ілепсію, загальну слабкість, депресії
…Прохолодним настоєм липи можна
вмиватися, це запобігає раннім змор�
шкам та омолоджує обличчя. Узваром
листя цього дерева ополоскують го�
лову для зміцнення кореневища волос�
ся, він надає волосам золотистого
відтінку. А порошком із липового суц�
віття в старовину присипали нариви і
ранки , аби зупинити кровотечу або
вилікувати їх. Настій і відвар викорис�
товують для полоскання горла, при
ангіні, простуді і кашлю ( 20 гр. под�
рібнених квіток заливають стаканом
кип,ятку, настоюють 3�5 хвилин, про�
ціджують і полощуть горло  кілька разів
на день або п’ють на ніч). А ще з листя
липи готують з додаванням спецій,
олії і сметани смачні лікувальні сала�
ти. Дуже цілющий салат!

Липове суцвіття для чаю
і лікувальних потреб  заготовляв

 з онуком Льонькою  журналіст
з Мукачева ІВАН  КОПЧА.

22 òðàâíÿ â Ìóêà÷³âñüêîìó
ì³ñüêðàéîííîìó ñóä³ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóâñÿ ðîçã-
ëÿä ñïðàâè çà öèâ³ëüíèì ïîçî-
âîì ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè â
³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî
â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿
âèêîðèñòàííÿì çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè áåç ïðàâîâñòàíîâëþ-
þ÷èõ äîêóìåíò³â.

Â³äïîâ³äà÷ ïî ñïðàâ³ âèêîðè-
ñòîâóâàâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 1907 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â, áåç îôîðìëåí-
íÿ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü
ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è ïðàâî êîðè-
ñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

Íåçàêîííå êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ: ñóä ñòÿãíóâ íà êîðèñòü
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè 53 òèñ. ãðèâåíü

Ðàçîì ç òèì, ç ëþòîãî 2016
ðîêó â³äïîâ³äà÷åì íå ñïëà÷óâà-
ëèñü ïëàòà çà çåìëþ òà îðåíä-
íà ïëàòà, ùî ïðèçâåëî äî âòðàò
áþäæåòó â ðîçì³ð³ 53 òèñ.

Â³äïîâ³äíî äî ñò.125 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó,
à òàêîæ ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðè-
ñòóâàííÿ òà ïðàâî îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèíèêàþòü ç
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
öèõ ïðàâ. Çã³äíî ñò. 1166 Öèâ-
³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ìàéíî-
âà øêîäà çàâäàíà íåïðàâîì³ð-
íèìè ð³øåííÿìè, ä³ÿìè ÷è áåç-
ä³ÿëüí³ñòþ îñîáèñòèì íåìàé-
íîâèì ïðàâàì ô³çè÷íî¿ àáî

þðèäè÷íî¿ îñîáè, à òàêîæ øêî-
äà, çàâäàíà ìàéíó ô³çè÷íî¿ àáî
þðèäè÷íî¿ îñîáè, â³äøêîäî-
âóºòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ îñî-
áîþ, ÿêà ¿¿ çàâäàëà.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ñóä ä³éøîâ äî
âèñíîâêó íåïðàâîì³ðíîñò³ ä³é
â³äïîâ³äà÷à òà ïðèéíÿâ ð³øåí-
íÿ ñòÿãíóòè ç îñòàííüîãî íà
êîðèñòü Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè çáèòêè, çàâäàí³ âíàñë³äîê
íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ áåç ïðàâî-
âñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â, ó
ðîçì³ð³ 53 òèñ. ãðí.

Þðèäè÷íèé â³ää³ë
Ìóêà÷³âñüêîãî

 ì³ñüêâèêîíêîìó

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
“Ïðî çàáîðîíó ïðîäàæó ïèâà (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî),
àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â, âèí ñòîëîâèõ
íà òåðèòîð³¿ ì.Ìóêà÷åâà”.

Çâåðòàºìî óâàãó íà òå, ùî ïðîåêò ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
ç â³äïîâ³äíèì àíàë³çîì ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó áóäå ðîç-
ì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
www.mukachevo-rada.gov.ua â ðîçä³ë³ - Â³äêðèòå ì³ñòî
- ðåãóëÿòîðíà ä³ÿëüí³ñòü - ïðîåêòè ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â
òà ÀÐÂ.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêòó ðåãóëÿòîð-
íîãî àêòà, àíàë³çó ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó ïðîñèìî íàä-
ñèëàòè íà àäðåñó ðîçðîáíèêà â³ää³ëó åêîíîì³êè âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ ó ïèñüìîâîìó âèã-
ëÿä³ àáî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ

Àäðåñà ðîçðîáíèêà: ïë. Äóõíîâè÷à, 2 â³ää³ë åêîíî-
ì³êè, êàá. ¹ 56 òåë. 5-48-49, email: u.ekn@mukachevo-
rada.gov.ua.

Â³ää³ë åêîíîì³êè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Â³äîìèé ìóêà÷³âñüêèé âîêàëüíèé ãóðò “BREVIS” 4 ÷åðâíÿ âèñòóïèòü ó
Caribbean Club Caribbean club concert hall íà V Âñåóêðà¿íñüêîìó ôåñòèâàë³
àêàïåëüíî¿ ìóçèêè “A Capella Fest Kiyv”, ó ÿêîìó áåðóòü ó÷àñòü íàéêðàù³
ãîëîñè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè, êîëåêòèâè, ÿêèì àïëîäóþòü ïî âñüîìó
ñâ³òó, ïåðåìîæö³ é ëàóðåàòè âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â,
íàéîáäàðîâàí³ø³ ó÷àñíèêè øîó “Ãîëîñ êðà¿íè”.

Âæå á³ëüøå øåñòè ðîê³â BREVIS º ñïðàâæíüîþ ðîäçèíêîþ Ìóêà÷åâà.
Âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ñîëüíèõ êîíöåðò³â, ñîòí³ âèêîíàíèõ òâîð³â, áåçë³÷
àðàíæóâàíü, çàïèñàí³ àëüáîìè, â³äçíÿò³ â³äåîðîëèêè, ºâðîïåéñüê³ êîí-
öåðòí³ òóðè òà ïåðåìîãà ó òåëåâ³ç³éíîìó ïðîåêò³ “Áèòâà Õîð³â”.

“BREVIS” виступить на Всеукраїнському
фестивалі акапельної музики

Ïîïåðåäèòè õâîðîáó:
ó ì³ñò³ â õîä³ îáñòåæåííÿ
ìîëî÷íèõ çàëîç ó æ³íîê
âèÿâëÿþòü ïàòîëîã³¿

За десять днів травня в Мукачівській
лікарні проведено мамографічне обсте�
ження 95 жінкам , ще 108 проведено УЗД
обстежень,в тому числі 38 дообстежень
після мамографії. Виявлено доброякісні
зміни молочних залоз у 27 жінок , підоз�
рілих патологій у 2�ох, фіброаденоми у
19 осіб, злоякісні утворення у 1 особи.

Нагадаємо, що цьогоріч за ініціативи
міського голови Андрія Балоги медики
знову безкоштовно проводять діагнос�
тику та обстеження. УЗД� обстеження
молочної залози та мамографії ( мамог�
рафія для жінок після 40 років) щодо
раннього виявлення раку молочної за�
лози в діагностичному центрі Мукачівсь�
кої ЦРЛ за адресою вул. Пирогова Ми�
коли 8�13, перший поверх терапевтич�
ного корпусу.

Телефон для запису: 3&85&11
з 9:00 до 17:00

Обстеження проводиться
БЕЗКОШТОВНО.

За рахунок коштів міського бюдже�
ту, що виділені на фінансування міської
Програми безоплатного та пільгово�
го відпуску лікарських засобів у разі
амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними катего�
ріями захворювань та при наданні
спеціалізованої та високоспеціалізо�
ваної стаціонарної медичної допомо�
ги мешканцям м. Мукачева на 2018�
2020 роки (нова редакція) було про�
ведено 37 оперативних втручань на
серці, 34� оперативних втручань в
умовах Закарпатського обласного
кардіологічного диспансеру, 3� в умо�
вах Національного інституту серцево�
судинної хірургіі імeні М. М. Амосова.

Всього для придбання розхідних ма�
теріалів для забезпечення оператив�
них втручань на серці використано
520 тис. грн.

Â Ìóêà÷åâ³ 37 ì³ñòÿíàì
âèä³ëåíî ï³âì³ëüéîíà äëÿ

ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é íà ñåðö³
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ÑÄÀÅÒÑß Â ÎÐÅÍÄÓ ÎÔÈÑ
(ïî÷àñîâàÿ îðåíäà äëÿ ïðîâåäåíèÿ áèçíåñ-
âñòðå÷, óðîêîâ, ïðåçåíòàöèîííûõ âñòðå÷
è ò.ä. Ïîìåùåíèå âìåùàåò îêîëî 15 ÷åë.

Ïîäðîáíåå ïî òåëåôîíó:
050 5050130 (Ìèðîñëàâ)

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ:

1) Âîä³¿ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
2) Òðàêòîðèñò;
3) Ñëþñàð ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â.
Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë. ß.Ìóäðîãî, 22

òåë. 0(66) 080 79 24 Ãàðàæ,
âóë. Ôðàíêà á³÷íà, 2

Ë³äåð «Áàòüê³âùèíè» Þë³ÿ Òèìîøåíêî âè-
ìàãàº íåãàéíî ñêëèêàòè çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ ³
ñòâîðèòè îêðåì³ ì³æâ³äîì÷³ ãðóïè ç ðîçñë³-
äóâàííÿ ïðè÷èí ìàñîâèõ îòðóºíü ä³òåé.

Ïðî öå âîíà ïîâ³äîìèëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³
ó Facebook.

«Ìàñîâå îòðóºííÿ ä³òåé â ×åðêàñàõ. Ìàñî-
âå îòðóºííÿ ä³òåé â Íîâîìîñêîâñüêó. Ìàñî-
âå îòðóºííÿ ä³òåé â Ìèêîëàºâ³. Ðîçïèëåííÿ
íåâ³äîìî¿ ðå÷îâèíè â øêîë³ Õàðêîâà! Öå ÿêà
ðåôîðìà? Ìåäè÷íà ÷è îñâ³òíÿ? Ùî öå âçà-
ãàë³ òàêå?»  –  íàïèñàëà ïîë³òèê.

Íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, ïðîòè óêðà¿íñüêèõ ä³òåé
«çä³éñíþºòüñÿ ÿêèéñü ñèñòåìíèé òåðîð, àëå
âñ³ êðóãîì ìîâ÷àòü»: «Âèííèõ íåìàº, ðå÷î-
âèíó íå âñòàíîâëåíî, íàñë³äêè íåâ³äîì³».

«ß ââàæàþ, ùî òðåáà íåãàéíî ñêëèêàòè çà-
ñ³äàííÿ ÐÍÁÎ ³ ñòâîðþâàòè îêðåì³ ì³æâ³äîì÷³
ãðóïè ç ðîçñë³äóâàííÿ ïðè÷èí òàêîãî òåðîðó
³ âñòàíîâëåííÿ çàìîâíèê³â ³ âèêîíàâö³â. Ïåð-
øèìè ìàþòü áóòè çàòâåðäæåí³ íåâ³äêëàäí³
ä³¿ ùîäî óïåðåäæåííÿ ïîä³áíèõ ³íöèäåíò³â»,
– íàãîëîñèëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî.

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

(Þë³ÿ Òèìîøåíêî âèìàãàº â³ä ÐÍÁÎ
ðîçñë³äóâàòè ìàñîâ³ îòðóºííÿ ä³òåé)

ÇËÎ×ÈÍ Î×ÅÂÈÄÍÈÉ –
ÂÈÍÍÈÕ ÍÅÌÀª !

13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55 Íàø³ ãðîø³.
14.30 52 â³êåíäè. 15.20 Ì/ñ
"Ãîí". 16.00 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 16.30 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 17.05 Â³éíà ³ ìèð.
18.00 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ô "Äåøåâèé â³äïî÷è-
íîê". 20.30 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
21.25, 3.20 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.45 Ò/ñ "Ðèìñüêà ²ìïåð³ÿ"
(12+). 1.10 Òåìà äíÿ. 1.30,
3.45 Ñâ³òëî. 4.40 Äî ñïðàâè.
5.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

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,
12.20, 12.45 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.00, 15.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 19.20, 20.15
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30,
21.25 Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè,
ä³â÷àòàìè". 22.20 Êîìåä³ÿ "Îò-
ðèìàéòå áàãàæ". 0.15, 1.55
Ìåëîäðàìà "Äîìàøíÿ ðîáî-
òà". 5.15 Ì/ô

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10,  23.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.00, 20.40 Ò/ñ "×åðâîíà êî-
ðîëåâà". 12.25 Ò/ñ "25-à ãîäè-
íà" (12+). 14.50, 15.45, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00, 4.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 5.20 "Ïîäðîáèö³".
0.50 Õ/ô "Ëàðãî Âèí÷: Íà÷à-
ëî" (16+). 2.40 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 4.50 "Top Shop"

ICTV
5.35,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.05 Àíòèçîìá³. 12.00,
13.20 Õ/ô "Òàºìíè÷èé
îñòð ³â"  2  ñ .  (16+) .  12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  14.15,
16.20 "Íà òðüîõ" (16+). 16.50,
21.25 Ò/ñ  "Ìàéîð ³  ìàã ³ÿ"
(16+).  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð .  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.35 Õ/ô "Ìà÷î ³ áî-
òàí" (16+). 1.30 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðè-
êà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
6.40 Âñå áóäå äîáðå! (12+). 8.00
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 9.00 Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-6". 12.40 Çâàíà âå÷åðÿ
(12+). 13.35 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ. 15.55 Âñå
áóäå äîáðå!. 17.30, 22.00 Â³êíà-
Íîâèíè. 18.00 Õ/ô "Çàâ³ñà".
19.55 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 22.40 Õ/ô "Ä³âî÷à
âå÷³ðêà". 0.55 Îäèí çà âñ³õ
(16+)

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

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.30 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30 Ì³ñ³ÿ:
êðàñà. 11.30, 4.20 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð - 4" (12+). 14.30, 15.30
Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "ß äàðóþ òîá³
ùàñòÿ" 5, 6 ñ. (12+). 23.30,
2.00 Ò/ñ "CSI: Íüþ-Éîðê" (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ùàñ-
ëèâèé Ãàíñ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 0.30
Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëà-
íîì Ñåí³÷ê³íèì. 13.00, 21.00
Ò/ñ "Äîãîðè äðè´îì". 14.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00, 1.30 Êðà¿-
íà Ó. 17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 18.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
19.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 20.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/
ñ "Ïîìñòà" (16+). 2.00 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.

Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.55 Àáçàö.
6.54, 8.44 Kids Time. 6.55 Ì/ñ
"Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.45 Ì/ô "²íäèêè:
Íàçàä ó ìàéáóòíº". 10.35 Ì/ô
"Ðîáèíçîí Êðóçî". 12.40 Õ/ô
"Îñîáëèâî íåáåçïå÷íà" (16+).
14.40 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³-
àëüí³ñòü". 16.50 Õ/ô "Ì³ñ Êîí-
ãåí³àëüí³ñòü 2". 19.00 Ðåâ³-
çîð. 21.35 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çî-
ðîì. 0.45 Õ/ô "Êîõàííÿ òà ³íø³
íåãàðàçäè" (16+). 2.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 5 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25,  21.00,  3 .00 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.35, 19.25
Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðèðîäà".
10.30 Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ô
"Ñòîëèêà ßïîí³ÿ". 11.40 Ä/ô
"Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè". 12.00,
2.05 Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
13.55, 4.40 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.20 Ì/ñ
"Ãîí". 16.00 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 16.30 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 17.00, 3.45 Ñâ³òëî.
18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
20.30 Íàø³ ãðîø³. 21.25, 3.20
Íîâèíè.  Ñïîðò.  21.45 Ò/ñ
"Ðèìñüêà ²ìïåð³ÿ" (12+). 1.10,
5.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

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,
12.20, 12.45 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.00, 15.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 19.20, 20.15
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30,
21.25 Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè,
ä³â÷àòàìè". 22.20 Êîìåä³ÿ "Øó-
êàþ æ³íêó ç äèòèíîþ". 2.05
Êîìåä³ÿ "Äâàäöÿòè-ï'ÿòè-áîð-
ñòâî"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.15,  23.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì".  10.00,
20.40 Ò/ñ "×åðâîíà êîðîëå-
âà". 12.25 Ò/ñ "25-à ãîäèíà"
(12+). 14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 17.40 "Íîâèíè". 18.00,
19.00, 4.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 5.20
"Ïîäðîáèö³". 0.50 Õ/ô "Äîâ³-
ðà" (16+). 2.40 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 4.50 "Top Shop"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-

íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.05 Àíòèçîìá³. 12.05, 13.20
Õ/ô "Òàºìíè÷èé îñòð³â" 1 ñ.
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.15, 16.20 "Íà òðüîõ" (16+).
17.45, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.30 Õ/ô "Ìà÷î ³ áîòàí"
(18+). 1.25 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+). 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
6.55 Âñå áóäå äîáðå!. 8.25
Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 12.00 Çâà-
íà âå÷åðÿ (12+). 12.55 Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ.
15.55 Âñå áóäå äîáðå! (12+).
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Õ/ô "Çàâ³ñà". 20.00 Åêñ-
ïåðèìåíÒÈ (16+). 22.40 Õ/ô
"Ä³âî÷à âå÷³ðêà". 0.55 Îäèí çà
âñ³õ (16+)

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.30 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30 Ì³ñ³ÿ:
êðàñà. 11.30, 4.20 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð - 4" (12+). 14.30, 15.30 Ò/
ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "ß äàðóþ òîá³ ùàñ-
òÿ" 3, 4 ñ. (12+). 23.30, 2.00 Ò/
ñ "CSI: Íüþ-Éîðê" (16+). 1.30
Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ðà-
ïóíöåëü". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 0.30 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì
Ñåí³÷ê³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ
"Äîãîðè äðè´îì". 14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00, 1.30 Êðà¿íà
Ó. 17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  20.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/
ñ "Ïîìñòà" (16+). 2.00 ÁàðÄàê.
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, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.55 Àá-
çàö. 6.49, 8.09 Kids Time. 6.50
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.10 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 11.10 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè" (12+). 14.40 Õ/ô
"Ñê³ëüêè ó òåáå?". 16.50, 19.00
Çàðîá³ò÷àíè. 21.00 Àôåðèñòè
â ìåðåæàõ (16+). 22.00 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 6 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 0.35, 3.00 Íîâè-
íè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîá-
ðîãî ðàíêó,  Êðà¿íî! .  9.35,
19.25 Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðè-
ðîäà".  10.30 Òåëåïðîäàæ.
10.55 Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿõè".
12.00, 2.30 Ñìàêè Êóëüòóð.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 4 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  15 .35  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê".  14.00 Ïåðøà øïàëü-
òà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.00
Íîâèíè  ( ³ ç  ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.00
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 16.30 Ä/
ô "Ñï ³ëüíîòè  òâàðèí" .
17 .00 ,  5 .05  Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 18.00, 0.15 ²íôîðìà-
ö³éíà ãîäèíà. 19.00 #@)[]?$0
ç  Ìàéêëîì Ùóðîì.  19 .40 ,
4.40 Äî ñïðàâè. 20.15,  1.10
Â³éíà ³  ìèð. 21.00, 3.00 Íî-
âèíè .  21 .25 ,  3 .20  Íîâèíè .
Ñïîðò.  21.45 Ò/ñ " ²ñïàíñüêà
ëåãåíäà"  (16+ ) .  23 .00  Ä /ô
"Íàéá ³ëüø çàâàíòàæåíèé  ó
ñâ ³ ò ³ " .  23 .50  Ä /ô "Ãîðä ³ñòü
ñâ³òó" .  1.55 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ #.
2 .05  Ñìàêè  Êóëüòóð .  3 .45
Ñâ³òëî

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,
12.20, 12.45 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  14.00,  15.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 19.20, 20.15
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30,
21.25 Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè,
ä ³â÷àòàìè".  22.20 "Ãðîø³
2018". 23.30, 1.20 Æàõè "Âèò-
òÿ: ïåðåðîäæåííÿ". 5.00 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.35, 20.00, 5.20 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 6.15,  23.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.10, 12.25 Õ/ô "Æ³íî÷à ³íòó¿-
ö³ÿ". 13.10 Õ/ô "Ä³òè ÿê ä³òè".
14.40 Õ/ô "Ìè æèëè ïî ñóñ³ä-
ñòâó". 16.10 "Æäè ìåíÿ. Óêðà¿-
íà". 18.00, 19.00, 4.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.40
Ò/ñ "×åðâîíà êîðîëåâà". 0.50
Õ/ô "Ïàçìàíñüêèé äèÿâîë"
(16+).  2.45 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã". 4.50 "Top Shop"

 ICTV
5.00,  4 .50 Ò/ñ  "Â ³ää³ë 44"
(16+). 5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15 Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àí-
òèçîìá³ .  11.10 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.20,
13.20, 16.20, 0.45 Õ/ô "Äå-
ñÿòü ç  ïîëîâèíîþ áàë³â"
(16+).  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü.  16.50 Õ/ô "Åôåêò
êîë³áð³" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð
³ ìàã³ÿ" (16+). 22.35 Ñâîáîäà
ñëîâà. 4.15 Ñêàðá íàö³¿. 4.25
Åâðèêà!. 4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.00, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.25 Õ/ô "Êðàïëÿ ñâ³òëà" (16+).
12.05 Çâàíà âå÷åðÿ (12+).
13.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Àïîêàë³ïñèñ.  17.30,  22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè (16+).
19.00 Õ/ô "Çàâ³ñà". 20.00 Õàòà
íà òàòà (12+). 22.40 Õ/ô "Ä³âî-
÷à âå÷³ðêà". 0.55 Îäèí çà âñ³õ
(16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.45 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30 Ì³ñ³ÿ:
êðàñà. 11.30, 3.35 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð - 4" (12+). 14.30, 15.30 Ò/
ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "ß äàðóþ òîá³ ùàñòÿ"
1, 2 ñ. (12+). 23.30 Õ/ô "Õàëê"
(16+). 1.50 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Ïðèí-
öåñà Ë³ëë³ô³ òà ìàëåíüêèé
ºäèíîð³ã". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 0.30 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñå-
í³÷ê³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ "Äî-
ãîðè äðè´îì". 14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00, 1.30 Êðà¿íà Ó.
17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 20.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "Ïî-
ìñòà" (16+). 2.00 ÁàðÄàê. 5.40
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

 ç 9 ïî 27 ËÈÏÍß  ç â³äâ³äàííÿì ñâÿòèíü  Ïðà-
âîñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi, Êàëóçi,
Îïòèíié Ïóñòèíi,  Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï. Ñå-
ðàôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï.
Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi
(iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"),
Iâàíîâî, Âèøi (ñâò.  Ôåîôàí Âèøåíñüêèé), Ñà-
íàêñàðàõ, Ðÿçàí³,Ìóðîì³, Âîëîäèìèði, Êàçàíi  (Êà-
çàíñüêà 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.

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

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÎ¯
ÏÎ¯ÇÄÊÈ

Çâåðòàòèñÿ ïî òåë: 050-519-86-78

14.50, 15.45, 16.45, 1.35 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 3.45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.50 Õ/ô
"Ãîòåëü ðîìàíòè÷íèõ ïîáà-
÷åíü" (16+). 4.25 Ä/ï "Ìåðë³í
Ìîíðî. Íåïðèêàÿíà". 5.10
"Top Shop"

ICTV
5.35, 11.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
10.10 ²íñàéäåð. 12.00, 13.20
Õ/ô "Äæåê ³ áîáîâå äåðåâî" 2
ñ. (16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.

Äåíü. 14.20, 16.20, 21.30 "Íà
òðüîõ" (16+). 16.50 Ò/ñ "Ìàé-
îð ³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð.  20.20 Àíòè-
çîìá³. 0.50 Õ/ô "Äæåê ³ áîáî-
âå äåðåâî" 1, 2 ñ. (16+). 3.55
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.  Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+)

ÑÒÁ
6.40 Õ/ô "Øâèäêà äîïîìîãà" (12+).
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè. 18.05
Õ/ô "Çàâ³ñà". 20.00 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ
"È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà". 22.45
Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ (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 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
3.45 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30
Õ/ô "Ñëóæíèöÿ òðüîõ ïàí³â".
14.30 Ò/ñ "Êîëè ïîâåðòàºòüñÿ
ìèíóëå" 1 ñ. (16+). 15.30 Ò/ñ
"Êîëè ïîâåðòàºòüñÿ ìèíóëå"
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "ß äàðóþ
òîá³ ùàñòÿ" 9, 10 ñ. (12+). 23.20
Ïî ñë³äàõ. 0.00, 2.15 Ò/ñ "CSI:
Íüþ-Éîðê" (16+). 1.45 Òåëåìà-
ãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô "Ùî-
äåííèê ñëàáàêà". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 0.30
Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëà-
íîì Ñåí³÷ê³íèì. 13.00 Ò/ñ "Äî-
ãîðè äðè´îì". 14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 20.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Õ/ô
"Í³÷ ó ìóçå¿ 2". 23.00 Õ/ô "Íàé-
äîâøèé òèæäåíü" (16+). 1.30
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

«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-

²íäîíåç³ÿ". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 Ìåëîäðàìà
"Âèðîê ³äåàëüíî¿ ïàðè". 1.05
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20 "Âåëèêèé áîêñ.
Òåðåíñ Êðîóôîðä - Äæåôô
Ãîðí". 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 "Ôàíòîìàñ ðîçáó-
øóâàâñÿ". 14.10 Õ/ô "Ôàíòî-
ìàñ ïðîòè Ñêîòëàíä-ßðäó".
16.10 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ â Ìà-
ëèí³âö³". 18.10, 20.30 Ò/ñ "Ãå-
íåðàëüñüêà íåâ³ñòêà". 20.00,
0.35 "Ïîäðîáèö³". 22.20 Õ/ô
"Ìàëàõîëüíà" (16+). 1.05
"Ðå÷äîê"

 ICTV
5.05 Ôàêòè. 5.30 ²íñàéäåð. 7.15
Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî" (16+). 9.05 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 11.55, 13.00
"Íà òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.45 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò:
Ðîçêðàäà÷êà ãðîáíèöü". 16.25
Õ/ô "Ëàðà Êðîôò: Ðîçêðàäà÷-
êà ãðîáíèöü-2" (16+). 18.45 Ôàê-
òè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35 Õ/
ô "Âîäíèé ñâ³ò" (16+). 23.10 Ò/
ñ "Îïåðàö³ÿ "Ãîðãîíà" (16+).
2.25 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+). 3.05 Ïðîâî-
êàòîð

ÑÒÁ
5.50 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 8.05 Ïëà-
íåòà çåìëÿ. 9.05 Âñå áóäå
ñìà÷íî!. 10.05 Êàðàîêå íà
Ìàéäàí. 11.05 ÅêñïåðèìåíÒÈ
(16+). 13.05 Õ/ô "Ðåöåïò êî-
õàííÿ". 16.55 Õàòà íà òàòà
(12+). 19.00 Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè (16+). 23.00 ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (16+).
1.00 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà
(18+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 3.40
Çîðÿíèé øëÿõ. 9.40 Õ/ô "Öå ìîÿ
ñîáàêà". 11.30 Ò/ñ "Ùîá
ïîáà÷èòè âåñåëêó" (16+). 15.10
Õ/ô "Ìð³¿ ç ïëàñòèë³íó". 17.00
Ò/ñ "Íà êðàþ ëþáîâ³" 1, 2 ñ.
(12+). 19.00, 2.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ "Íà
êðàþ ëþáîâ³" (12+). 23.00, 2.20
Ò/ñ "Ì³é" (16+). 1.50
Òåëåìàãàçèí. 4.40 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 11.45 Õ/ô "Ùî-
äåííèê ñëàáàêà". 13.25 Ò/ñ
"Äîãîðè äðè´îì". 15.15 Õ/ô
"Îòðèìàéòå áàãàæ". 17.00 Õ/ô
"Í³÷ ó ìóçå¿ 2". 19.00, 20.30,
21.30, 22.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 19.30 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.00, 21.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 22.00 Êàçêè Ó. 23.00 Êðà¿íà
Ó. 0.30 Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç
Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì. 1.30
17+. 2.00 ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëüêà.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.25 Çîíà íî÷³. 5.20 Ñòåí-
äàï-Øîó. 6.10, 7.29 Kids Time.
6.15 Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè
áåçñòðàøíèõ". 7.30 Ì/ô
"Ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ÷àñîìè
ôðèêàäåëüêè". 9.15 Ì/ô
"Ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ÷àñîìè
ôðèêàäåëüêè 2". 11.10 Õ/ô
"Õëîïö³ ç æ³íî÷îãî ãóðòîæèòêó"
(16+). 13.00 Õ/ô "Ïàëê³ âò³êà÷-
êè". 15.00 Õ/ô "Áëàêèòíà ëà-
ãóíà". 17.00 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
â Áëàêèòíó ëàãóíó". 19.00 Õ/ô
"Áëàêèòíà ëàãóíà: Ïðîáóäæåí-
íÿ". 21.00 Õ/ô "Ì³ëèíà" (16+).
22.45 Õ/ô "Ó ëàá³ðèíò³ ãð³çë³"
(16+). 0.20 Õ/ô "Êîõàííÿ áåç
çîáîâ'ÿçàíü" (16+)

áóäå ñìà÷íî!. 10.25 Õ/ô
"Êîëüº äëÿ Ñí³ãîâî¿ Áàáè".
12.10 Õ/ô "Çàâ³ñà". 17.00 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 19.00 Õ/ô "Ðåöåïò
êîõàííÿ". 22.50 Âå÷³ð ç Íàòà-
ëåþ Ãàð³ïîâîþ. Ñëàâà Êàì³-
íñüêà (ÍåÀíãåëè) (16+). 0.05
Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè (12+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäí³.

7.15, 4.50 Çîðÿíèé øëÿõ. 8.00
Ò/ñ "ß äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" 1, 7
ñ. (12+). 15.20 Ò/ñ "ß äàðóþ
òîá³ ùàñòÿ" 8, 10 ñ. (12+).
17.50 Ò/ñ "Ùîá ïîáà÷èòè âå-
ñåëêó" 1, 2 ñ. (16+). 19.40 Ò/ñ
"Ùîá ïîáà÷èòè âåñåëêó"
(16+). 22.20 Õ/ô "Öå ìîÿ ñî-
áàêà". 0.20, 2.30 Ò/ñ "CSI:
Íüþ-Éîðê" (16+). 2.00 Òåëå-
ìàãàçèí. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 11.00 Ì/ô "Ïó-
ñòîòëèâå âîðîíÿ". 12.15 Õ/ô
"Ùàñëèâèé Ãàíñ". 13.30 Ò/ñ
"Äîãîðè äðè´îì".  15.30,
16.30,  17.30,  19.30,  20.30
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  16.00,
17.00, 20.00, 21.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 18.00 Õ/ô "Íàéäîâøèé
òèæäåíü" (16+). 21.30, 22.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.00 Êàçêè Ó. 23.00 Êðà¿íà Ó.
0.30 Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç
Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì. 1.30
17+. 2.00 ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿí-
êà-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 Çîíà íî÷³. 5.54, 7.14 Kids
Time. 5.55 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³".  7.15 Ðåâ³çîð. 10.00
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 13.00
Õòî çâåðõó? (12+). 17.00 Ì/ô
"Õîðîøèé äèíîçàâð". 18.50 Õ/
ô "Áëàêèòíà ëàãóíà". 21.00 Õ/
ô "Ïîâåðíåííÿ â Áëàêèòíó ëà-
ãóíó". 23.00 Õ/ô "Õëîïö³ ç æ³íî-
÷îãî ãóðòîæèòêó" (16+). 1.00 Õ/
ô "Êîõàííÿ áåç çîáîâ'ÿçàíü"
(16+)

ÍÅÄ²Ëß, 10 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 0.20 Íîâèíè. 9.30 Õ/ô
"Ðàä³ñòü ëþáîâ³". 11.05 Ä/ô
"Äåøåâèé â³äïî÷èíîê". 11.30
Ä/ô "Äâîêîë³ñí ³  õðîí³êè" .
12.10 Ïåðøèé íà ñåë³. 12.40
Åíå¿äà. 13.35 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ ³òó" .  14.00 Òåëåïðîäàæ.
14.20,  4 .30 Ôîëüê-music .
15.25 Ô³ëüì-êîíöåðò "Ðåê³-
òè". 15.45, 23.50 Ä/ô "Íåïîâ-
òîðíà ïðèðîäà".  17.15 Ò/ñ
"Ãðàíä ãîòåëü" (12+). 20.00 Ä/
ô "Òàºìíèö³ ëþäñüêîãî ìîç-
êó" (12+). 21.30 #@)[]?$0 ç
Ìàéêëîì Ùóðîì. 22.15, 1.35
Áóêîãîë³êè. 22.45 Ä/ô "Âàãàñ³
- ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 0.45
Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 1.10
Êóëüòóðíà àô³øà çäîðîâî¿
ëþäèíè. 2.05 Ñìàêè Êóëüòóð.
3.00 Íîâèíè (ïîâòîð â ³ä
21.00). 3.20 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ #.
3.30 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
5.30 #ÂÓÊÐÀ¯Í

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.00, 2.05 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.00 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà". 11.00, 12.05
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 9". 13.05,
14.05, 15.05, 16.10, 17.10
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
18.05 "Ñâ³ò íàâàèâîð³ò - 5:

13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -  Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 5.59, 8.14 Kids Time. 6.00
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.15 Ò/ñ "Ìåë³ñà
òà Äæîé". 11.50 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè" (12+). 17.00, 19.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè (16+).
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+).  22.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 7 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 0.35, 3.00 Íîâè-
íè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîá-
ðîãî ðàíêó,  Êðà¿íî! .  9.35,
19.25 Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðè-
ðîäà".  10.30 Òåëåïðîäàæ.
10.55 Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿõè".
12.00 Åíå¿äà. 12.25, 2.05 Ñìà-
êè Êóëüòóð. 13.00, 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55, 1.30
Äî ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.00 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?.  16.30 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 17.00,
19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í².  18.00
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 20.30
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
21.25, 3.20 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.45 Ò/ñ "Ðèìñüêà ²ìïåð³ÿ"
(12+). 1.10 Òåìà äíÿ. 1.50 ÒÀ-
ÊÀØÎÒÀÌ #. 3.45 Ñâ³òëî. 4.40
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 5.05 Ðîç-
ñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55, 12.20,
12.45 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
14.00, 15.15 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 19.20, 20.15 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30, 21.25
Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè, ä³â÷àòà-
ìè". 22.20 "Ïðàâî íà âëàäó
2018". 0.15, 2.05 Êîìåä³ÿ "Âå-
ëèêèé ñîëäàò"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô.  6 .10,  23.10
"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".
10.00,  20.40 Ò/ñ  "×åðâîíà
êîðîëåâà" .  12.25 Ò/ñ  "25-à
ãîäèíà" (12+) .  14.50,  15.45,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî" .  20.00,  5 .25 "Ïîäðî-
áèö³" .  0 .50 Õ/ô "Ëàðãî Â³í÷
2: Çìîâà ó Á³ðì³" (16+). 2.55
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 4.55
"Top Shop"

ICTV
5.35, 11.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò. 12.05,
13.20 Õ/ô "Äæåê ³ áîáîâå äå-
ðåâî" 1 ñ. (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.20, 16.20 "Íà
òðüîõ" (16+). 16.50, 21.25 Ò/ñ
"Ìàéîð ³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 23.30 Õ/ô "Çåìëÿ
ï³ñëÿ íàøî¿ åðè" (16+). 1.15 Ò/
ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíä-
æåëåñ" (16+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿.
4.15 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.55, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.15 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 11.50 Çâà-
íà âå÷åðÿ (12+). 13.45 Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ.
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Õ/ô "Çàâ³ñà". 19.55 ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (16+).

â'þ". 21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 6.35, 7.54 Kids Time. 6.40
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.55 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 11.00 Õ/ô "Í³÷îãî âòðà-
÷àòè". 12.55 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè (16+). 17.05, 19.00,
22.00 Õòî çâåðõó? (12+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+). 2.05
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 9 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó,
Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00, 21.00,
0.20 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ "Ãîí".
9.50 Äîäîëèêè. 10.05 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.30 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 11.00 Ä/ô
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
12.00 Õ/ô "Ðàä³ñòü ëþáîâ³".
13.35 Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
14.00 Òåëåïðîäàæ. 14.20
Ñèëüíà äîëÿ. 15.20 Ä/ô "Âàãàñ³
- ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 16.15 Ä/
ô "Íåïîâòîðíà ïðèðîäà".
17.15 Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+).
20.00, 3.30 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 21.30 ßê äèâèòèñÿ ê³íî.
22.00 Õ/ô "Âîíà" (18+). 0.45 Ä/
ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 1.10
²íòåðìàð³óì. 2.05 Ñìàêè
Êóëüòóð. 3.00 Íîâèíè (ïîâòîð
â³ä 21.00). 3.20 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
4.30 Ôîëüê-music. 5.30
#ÂÓÊÐÀ¯Í²

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Æèòòÿ áåç îáìà-
íó". 11.30, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018". 12.35 "Viva ! Íàéêðà-
ñèâ³ø³ 2018". 14.30 "Ë³ãà ñì³õó
2018". 16.35, 21.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà 8". 20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 0.15, 2.05 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 5.35 "²ãðè ïðèêîë³â 2018"

IÍÒÅÐ
5.40 "Óêðà¿íà âðàæàº". 6.30 Ì/
ô. 7.20 "Æäè ìåíÿ. Óêðà¿íà".
8.50 Õ/ô "Äâà êàï³òàíè". 17.50,
20.30 Ò/ñ "25-à ãîäèíà" (12+).
20.00 "Ïîäðîáèö³". 22.40 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà" (12+). 2.40 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
4.45 "Top Shop". 5.15 Ä/ï "Êî-
ñòÿíòèí Ìåëàäçå. Ñ³ðèé êàð-
äèíàë"

ICTV
5.25, 4.45 Ñêàðá íàö³¿. 5.30,
4.55 Åâðèêà!. 5.40 Ôàêòè. 6.00
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.45 ß
çíÿâ!. 9.35 Äèçåëü-øîó (12+).
10.50, 11.50 Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.50 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò:
Ðîçêðàäà÷êà ãðîáíèöü". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.05
Õ/ô "Ëàðà Êðîôò: Ðîçêðàäà÷-
êà ãðîáíèöü-2" (16+). 22.10 Õ/
ô "Çåìëÿ ï³ñëÿ íàøî¿ åðè"
(16+). 0.00 Õ/ô "Ëþäèíà-âîâê"
(16+). 1.50 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
2.35 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.40 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 7.35 Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí. 8.35 Âñå

22.40 Õ/ô "Ä³âî÷à âå÷³ðêà".
0.55 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà
(18+). 2.10 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, 3.40 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30, 4.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð - 4" (12+). 14.30,
15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð"
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "ß äàðóþ
òîá³ ùàñòÿ" 7, 8 ñ. (12+). 23.20
Êîíòðîëåð. 0.00,  2.15 Ò/ñ
"CSI:  Íüþ-Éîðê" (16+).  1.45
Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ïàñ-
òóøêà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 0.30 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñå-
í³÷ê ³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ
"Äîãîðè äðè´îì". 14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00, 1.30 Êðà¿íà
Ó. 17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 20.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "Ïî-
ìñòà" (16+). 2.00 ÁàðÄàê. 5.40
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
11.15 - Òåëåñåð³àë. 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòó-
ä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 6.34, 7.49 Kids Time. 6.35
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.55 Ò/ñ "Ìåë³ñà
òà Äæîé". 11.00 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè". 15.00 Õ/ô "Ïàëê³
âò³êà÷êè" (16+). 17.00, 19.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè (16+).
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+).  22.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
2.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 8 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 15.30 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05,
8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.35, 19.25 Ä/ô "Íåïîâòîð-
íà ïðèðîäà". 10.30 Òåëåïðî-
äàæ. 10.55 Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿ-
õè". 12.00 Åíå¿äà. 12.25, 2.05
Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Ñõå-
ìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.15 Ì/ñ "Ãîí".
15.55 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 16.25
Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 16.50
Ôîëüê-music. 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 18.50
VoxCheck. 19.00 Êóëüòóðíà
àô³øà çäîðîâî¿ ëþäèíè. 20.30
Ïåðøà øïàëüòà. 21.25, 3.20
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40 Ñèëüíà
äîëÿ. 22.45 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ #.
23.00 Ä/ô "Íàéá³ëüø çàâàíòà-
æåíèé ó ñâ³ò³".  23.45 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 1.10 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 1.35, 4.40 Äî ñïðà-
âè. 3.45 Ñâ³òëî. 5.05 Ðîçñåê-
ðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55, 12.20,
12.50 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
14.05, 15.20 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
17.20 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 20.15 "Ë³ãà ñì³õó
2018". 22.15 "²ãðè ïðèêîë³â
2018". 23.15, 0.10, 4.40, 5.25
"Ðîçñì³øè êîì³êà 7". 1.05
"Âå÷³ðí³é Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.15, 22.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.00 Ò/ñ "×åðâîíà êîðîëåâà".
12.25 Ò/ñ "25-à ãîäèíà" (12+).
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 9
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 4
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 11 ïàð.
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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4.06.2018 –  10.06.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ОВЕН (21.03�
20.04). Ваші зусилля
будуть нагороджені, а
ідеї почнуть приноси�

ти чудові плоди. Ваш автори�
тет на високому рівні, оточу�
ючі будуть прислухатися і
просити поради. А от вдома
вас можуть недооцінювати,
але це не привід для зневіри.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Вибрати мож�
на щось одне: спокій
або боротьбу за влас�

ний авторитет. Вам дове�
деться робити більше, ніж
вам цього б хотілося. Якщо
колегам знадобиться ваша
допомога, не відмовляйте.

БЛИЗНЮКИ (21.
05� 21.06). Ви будете
схильні ґрунтовно по�
ринати в мрії. Однак
це не перешкодить не

упустити шанс, що надійде,
реалізувати задумане. Але
перш, ніж кидатися у вир
рішучих дій, варто підготува�
ти базу.

РАК (22.06�22.07).
Все гарне прийде до
вас саме, і навіть готу�
ватися до цього нео�

бов'язково, навпаки, зайвою
суєтою ви можете злякати
удачу. Наступає час позитив�
них змін.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Не розпорошуйтеся,
поставте собі конк�
ретну мету. Не уда�

сться уникнути серйозної
розмови з начальством. Вам
доведеться відстоювати
свою позицію. Не виключе�
не, що прийдеться гарнень�
ко попрацювати, так хоча б у
вихідні повеселиться від
душі.

ДІВА (24.08�23.09).
Нарешті вирішаться
багато гнітючих вас
проблем. Будьте
відкриті та уважні до

навколишніх. Можна самим
почати конструктивну та ар�
гументовану розмову з на�
чальством.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Якщо зацікав�
лені в кар'єрному
рості, є сенс зверну�
тися  до своїх заступ�

ників. Ваш спокій і миролюб�
ство згладять усі гострі мо�
менти, що виникають на ро�
боті. Несприятливий час для
вирішення фінансових пи�
тань.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Дозвольте
дивам увійти до вашо�
го життя, більше від

вас нічого не потрібно. Ваше
здоров'я вас порадує. Ви бу�
дете сповнені енергії й віри в
себеиявити здоровий скеп�
тицизм.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ваша інтуїція
повинна підказати
вам, де ховається
ключ від практично

невирішальної проблеми. Ви
проведете тиждень у пошу�
ках додаткового заробітку й
превстигнете в цьому.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Не намагайте�
ся боротися з обстави�
нами. Просто пливіть

за течією, тому що це �
найкраще рішення у складе�
них обставинах. Не плануй�
те довгострокових справ, по�
в'язаних з нерухомістю.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). Вам дове�
деться значно обме�
жити коло спілкуван�
ня, в противному ви�

падку ви втомитеся від лю�
дей. Відволікатися від своїх
справ варто тільки якщо ви�
никнуть серйозні проблеми.

РИБИ (21.02�20.
03). Період може бути
досить успішним,
якщо ви не будете за�

надто наполегливі й поквап�
ливі. Ви  відчуєте підйом сил,
підвищиться ваша працез�
датність.

Протягом десяти днів Мукачево святкувало
свій День народження. Надзвичайно велика і
цікава програма була запланована і все вда�
лося. Музика, література, живопис, театр �
усі види мистецтв знайшли своє відображен�
ня у цій святковій феєрії. Мукачівці мали мож�
ливість кожен за своїм уподобанням обрати
відпочинок. Для "Рідного слова" знаковим
стало те, що світ побачив літературний аль�
манах, який і було презентовано в рамках свят�
кувань. Я щиро вдячна меру міста Андрію
Балозі та начальнику відділу культури Ірині
Калій за сприяння у виданні збірки, бібліо�
теці Імені О.Духновича за місце проведення
та допомогу в організації, поетам і всім, хто
прийшов розділити з нами цю непересічну
подію.

Тетяна РИБАР, голова літ. об'єднання
"Рідне слово"

Áàòþøêà ñïðàøè-
âàåò ó ïðèõîæàíèíà:
— Ìîëèøüñÿ ëè ïåðåä
åäîé, ñûí ìîé? — Íåò
áàòþøêà. Ó ìåíÿ
æåíà õîðîøî ãîòî-
âèò...

 22 травня 2018 року, за ініціативи Мукачівсько6
го міського осередку ВГО “Союз українок” (Оле6
нушинець Л.І.) та Товариства “Просвіта” ім.Тара6
са Шевченка (Софілканич В.І.), у нашому місті
відзначили чергову річницю перепоховання Тара6
са Шевченка.

Поминальну панахиду за уславленим сином украї�
нського народу  відслужив настоятель храму  Успіння
Пресвятої Богородиці отець Сергій Потюк, діти про�
читали Шевченкові твори, а потім разом з дорослими
виконали музичні твори на Кобзареві слова.

До пам’ятника були покладені квіти від міської вла�
ди та громадськості, а на  серці кожного з присутніх,
за словами секретаря міської ради Івана Маняка, ста�
ло тепліше від того, що пам‘ятаємо: і дорослі, і діти
своїх національних Героїв, славетних творців українсь�
кої нації.

157-à ð³÷íèöÿ  ïîâåðíåííÿ íà ð³äíó çåìëþ ñëàâåòíîãî  Êîáçàðÿ

Минулого тижня відбувся Міжнародний день мисливця.  Закар�
патські, у тому числі і  мукачівські  мисливці відзначили цьогорічне
своє традиційне фахове свято  у селі Шаланки Виноградівського  рай�
ону. Участь у святковому зібранні  взяло багато любителів полювання
з Закарпаття та гостей з інших областей краю і навіть з закордону.
Мукачівський район представляв  Лалівський мисливський  колектив
ТОВ «Майорня» (На фото).

З МИСЛИВСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ
1 червня у Мукачівському драма�

тичному театрі пройдуть одразу два
авторські концерти надзвичайно та�
лановитої мукачівки, відомої автор�
ки�виконавиці Людмили Ковач “Лю�
бов ніколи не перестає...”, за участі
творчих молодих виконавців краю. На
гостей чекає надзвичайно яскрава
концертна програма, яка гармонійно
поєднує проникливу лірику, запаль�
ний драйв, пісочну анімацію та щиру
розмову з головною героїнею свята.

Квитки можна придбати у касі Му�
качівського драматичного театру.
Зібрані кошти будуть передані на
лікування онкохворим дітям Закар�
паття.

Початок концертів: 16.00 год.
та 19.00 год.

Ó Ìóêà÷åâ³ ïðîéäå áëàãîä³éíèé àâòîðñüêèé êîíöåðò
Ëþäìèëè Êîâà÷ “Ëþáîâ í³êîëè  íå ïåðåñòàº...”

ТОВ “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ  НАБІР НА РОБОТУ  ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспортних засобів категорії С, Е.
2.Вантажники для збору твердих побутових відходів.
3.Тракторист.
4.Прибиральник службових примі6щень.
5.Прибиральник території.
6.Касир

За детальною  інформацією  звертатися:   м. Мукачево,
вул. Тімірязєва, 78,   Тел.: 0503378371.
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