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7 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

Øàíîâí³ æóðíàë³ñòè!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³  â³òàííÿ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì òà ùèðó

âäÿ÷í³ñòü çà Âàø âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì,  ñàìîâ³ääàí³ñòü, â³äïîâ-
³äàëüí³ñòü òà îá`ºêòèâí³ñòü ó âèñâ³òëåíí³ íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü
æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàøîãî ì³ñòà. Ìóêà÷³âö³ â³ðÿòü Âàì ³ ïîêëàäàþòü-
ñÿ íà Âàøó ïðîôåñ³éíó íåóïåðåäæåí³ñòü òà ÷åñí³ñòü, âèñîê³ ìî-
ðàëüí³ ÿêîñò³ òà â³ääàí³ñòü ³äåàëàì ãóìàí³çìó òà ñïðàâåäëèâîñò³.

Çàâäÿ÷óþ÷è Âàì ï³äòðèìóºòüñÿ êîíñòðóêòèâíèé òà â³äêðèòèé ä³à-
ëîã ³ç âëàäîþ, ùî äîïîìàãàºòå âèð³øóâàòè âàæëèâ³ ïèòàííÿ, ÿê³ õâè-
ëþþòü ìóêà÷³âö³â.

Áàæàþ Âàì ïîäàëüøèõ ïðîôåñ³éíèõ òà òâîð÷èõ óñï³õ³â, ì³öíîãî
çäîðîâ`ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó, âäÿ÷íèõ ÷èòà÷³â, ãëÿäà÷³â òà ñëóõà÷³â, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, çëàãîäè òà
äîáðà.

²ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì Âàñ!
Ç ïîâàãîþ, Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ, ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà

ДІТЯМ – МИРНЕ НЕБО!
У ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ХОЧУ ЗАГАДАТИ ЛИШЕ ОДНЕ БАЖАННЯ:

ЩОБ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ РОСЛИ  ПІД МИРНИМ НЕБОМ І НЕ

ВТРАЧАЛИ БАТЬКІВ НА ВІЙНІ. КОЖНА ДИТИНА МАЄ РОСТИ В СІМ'Ї

ß ñàì 16 ðîê³â æèòòÿ
ïðîâ³â â äèòáóäèíêàõ òà
³íòåðíàòàõ. Ïåðå÷èòàâ âñ³
êíèæêè â á³áë³îòåêàõ, áà-
ãàòî â÷èâñÿ òà ïðàöþâàâ.
Âñüîãî ó æèòò³ äîáèâñÿ
ñàì.

ß ÷àñòî ïðè¿æäæàþ äî
ñâî¿õ âèõîâàòåë³â ³ äÿêóþ
¿ì çà òå, ùî â³ääàëè ìåí³
÷àñòèíêó ñâîãî ñåðöÿ.
Ï³äòðèìóþ òàêèõ, ÿê ÿ,
ä³òåé ç âàæêîþ äîëåþ.
Õî÷ó, ùîá âîíè äèâèëèñÿ

íà ìåíå ³ â³ðèëè, ùî â
æèòò³ äëÿ íèõ íåìàº í³÷î-
ãî íåìîæëèâîãî.

Âñå ðîáëþ äëÿ òîãî,
ùîá ïðîñò³ ä³òè òåæ ìîã-
ëè âñüîãî äîñÿãòè ó
æèòò³ áåç âîëîõàòî¿ ðóêè,
áåç áëàòà òà áàãàòèõ
áàòüê³â. Çîêðåìà, ìàëè
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè
ïðîôåñ³þ, çàðîáëÿòè òà
ãîäóâàòè ñåáå ³ ñâî¿ ñ³ì'¿.
Äëÿ öüîãî âèìàãàþ ïî-
âåðíóòè äåðæàâíå ô³íàí-

ñóâàííÿ ïðîôòåõîñâ³òè,
ÿêó îòðèìóþòü ïåðåâàæ-
íî ä³òè ç ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ ñ³ìåé, ñ³ëüñüê³ ä³òè
òà ñèðîòè. Òàêîæ âèáè-
âàþ êîøòè íà áóä³âíèöò-
âî òà ðåìîíò äèòñàäê³â,
øê³ë, ñïîðòèâíèõ çàê-
ëàä³â. Ùîá ìîëîäü íå ïî
ãåíäåëèêàõ òèíÿëàñÿ, à
íàâ÷àëàñÿ òà çàéìàëàñÿ
ñïîðòîì.

Çðîáëþ âñå, ùîá
çì³íèòè ñóìíó ñòàòèñòè-

êó, çã³äíî ÿêî¿ 50% ìîëî-
äèõ ëþäåé õî÷óòü ïî¿õà-
òè ç êðà¿íè. Ä³òè – íàøå
ìàéáóòíº, õî÷ó, ùîá âîíè
ìàëè ïåðñïåêòèâè â ð³äí³é
êðà¿í³, ìîãëè íàâ÷àòèñÿ,
ïðàöþâàòè òà îòðèìóâàòè
ã³äí³ çàðïëàòè. Êîëè â óê-

ðà¿íö³â áóäóòü âèñîê³ äî-
õîäè – âîíè í³êîëè íå êè-
äàòèìóòü ñâî¿õ ä³òåé.

Íåõàé âàø³ ä³òè áóäóòü
ùàñëèâèìè! Öå âñå, ùî
íàì, áàòüêàì, ïîòð³áíî
äëÿ ùàñòÿ. Çðîáëþ âñå
äëÿ öüîãî.

Âàø Îëåã ËßØÊÎ

ÍÎÂÈÕ ÂÀÌ ÒÐÓÄÎÂÈÕ
ÓÑÏ²Õ²Â  ²  ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ

ÙÀÑÒß
Øàíîâí³ òðóä³âíèö³ ³

òðóä³âíèêè Ìóêà÷³âñüêî¿
ôàáðèêè "Åäåëüâåéñ-
ËåÃî" – ñüîãîäí³øí³ ³ âå-
òåðàíè! Ñåðäå÷íî ïîçäî-
ðîâëÿþ âàñ ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì – Äíåì ëåãêî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³!

Âàøà ñàìîâ³äàííà ïðà-
öÿ êîðèñòóºòüñÿ ãëèáîêîþ

ïîâàãîþ ó êðà¿í³, à ïðîäóêö³ÿ, ÿêó âè âèãîòîâ-
ëÿºòå, ìàº âñå çðîñòàþ÷èé ïîïèò ó ñïîæèâà÷³â.
Òîìó, ùî êîæåí ç âàñ íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³
íåâòîìíî â³ääàº íàø³é ñïðàâ³ ñâî¿ ïðîôåñ³éí³
çíàííÿ, òàëàíò ³ ñóìë³ííÿ. Äÿêóþ âàì çà öå.
² â³ä ùèðîãî ñåðöÿ  áàæàþ ³ íàäàë³ íå øêîäó-
âàòè çóñèëü äëÿ ðîçâèòêó ³ çðîñòàííÿ íàøîãî
ï³äïðèºìñòâà, íîâèõ çäîáóòê³â ó âèðîáíè÷³é ³
ñîö³àëüí³é ñôåð³ ôàáðèêè.

Îñîáèñòîãî âàì ùàñòÿ ³ äîáðîáóòó âàøèì
ðîäèíàì!

Ç ïîâàãîþ ãåí. äèðåêòîð
ÑÏ "Åäåëüâåéñ-ËåÃî"

Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ

ÍÀÌ ÔÀÁÐÈÊÀ ßÊ Ð²ÄÍÈÉ Ä²Ì!
Ùîðîêó íà ïî÷àòêó ë³òà Óêðà¿íà óðî÷èñòî âøàíîâóº ÷èñëåííèé çàã³í òðóä³â-

íèê³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ êðà¿íè.  Ã³äíå  ì³ñöå ó òîìó çàãîí³ ïîñ³äàº ³ êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè – âåòåðàíà øâåéíîãî âèðîáíèöòâà Ìóêà÷åâà, îá-
ëàñò³. Êîðèñòóþñÿ ùå ðàç íàãîäîþ ñêàçàòè ùèð³ ³  âäÿ÷í³ ñëîâà íåâòîìíèì ³
ñóìë³ííèì òðóä³âíèöÿì íàøîãî ï³äïðèºìñòâà çà ¿õ ñàìîâ³ääàíó ³ ïë³äíó ïðàöþ, çà
âèñîêó ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü, â³ðí³ñòü íàø³é ñï³ëüí³é ñïðàâ³, ùîäåíí³ òðóäîâ³
çäîáóòêè.

Øàíîâí³ êîëåãè, íåõàé ïðàöÿ íà áëàãî ð³äíî¿  êðà¿íè, óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïðèíî-
ñèòü âàì ò³ëüêè çàäîâîëåííÿ ³ íàòõíåííÿ. Ùèðî áàæàþ âàì äîáèâàòèñÿ âñå êðà-
ùèõ ³ êðàùèõ âèðîáíè÷èõ ðåçóëüòàò³â, à êîæåí äåíü âàøîãî æèòòÿ  íåõàé íàïîâ-
íþºòüñÿ ëþäñüêèìè  ðàäîñòÿìè, ùàñòÿì ³ äîáðîáóòîì.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ Òåðåç³ÿ ÎÁÅÐÒÞÕ – äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Â²ÒÀÍÍß Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎËÎÂÈ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ
ÀÍÄÐ²ß ÁÀËÎÃÈ Ç ÄÍÅÌ ÆÓÐÍÀË²ÑÒÀ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 7 ÷åðâíÿ 2018 ð.

¹ 22 (1226)¹ 22 (1226)¹ 22 (1226)¹ 22 (1226)¹ 22 (1226)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Âè¿çíèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ïðîâ³â
î÷³ëüíèê ðàéîíó Ñåðã³é Ãàéäàé

Черговий виїзний при�
йом громадян провів керів�
ник Мукачівської РДА
Сергій Гайдай. Цього разу
очільник району спілкував�
ся з мешканцями угорсько�
мовних сіл Сернє та Барка�
сово. Зазначимо, виїзд го�
лови району до Сернянсь�
кої сільради відбувся
спільно з начальником Му�
качівського районного
відділення поліції Юрієм Ог�
няником.

До керівника району меш�
канці сіл зверталися з акту�
альними проблемами. Зок�
рема, мама�вихователь ди�
тячого будинку сімейного
типу (ДБСТ) клопотала про
житло для повнолітньої ви�
хованки, яка покидає
прийомну родину, але не
має власного майна.

Сергій Володимирович
роз’яснив, що в районі усп�
ішно впроваджують дві уря�
дові ініціативи: придбання
житла для сімей, які бажа�
ють створити ДБСТ або
придбання житла для по�
внолітніх вихованців зак�
ладів сімейного виховання,
які не мають спадкового
майна та, покидаючи
прийомні родини чи закла�
ди інтернатного типу, опиня�
ються без даху над голо�
вою.

«Мукачівський район
один з перших в області
придбав два будинки для
вихованців ДБСТ, – зазна�
чає Сергій Володимирович,
– відтак, комфортне житло
з усім необхідним стало но�
вою домівкою для дітей�
сиріт у Лучках та Кольчині.
Ми й надалі працюємо в
даному напрямку, щоб за�
безпечити права цієї мо�

лоді, які гарантувала їм дер�
жава».

Відтак, заявниці було ро�
з’яснено алгоритм подаль�
ших дій щодо участі у даних
програмах, а голова адміні�

страції взяв питання на осо�
бистий контроль.

З головою села Олексан�
дром Жидиком обговорено
ряд важливих тем, актуаль�
них для розвитку населених
пунктів. Серед проблемних,
вже традиційно, звучала
тема ремонту доріг.

«Відразу дві дороги, об�
ласного та районного зна�
чення будуть відремонто�
вані найближчим часом, �
зазначає керівник району, �
обидва автошляхи не ре�
монтували капітально де�
сятками років, роботи буде
здійснено за рахунок коштів
Дорожнього фонду».

Як зазначив керівник
району, поточний середній
ремонт автомобільної доро�
ги місцевого значення за�
гального користування 0
070109 Батьово – Баркасо�
во – Яноші очікується найб�
лижчим часом, адже тен�

дерну процедуру заверше�
но, визначено переможця �
ним став ТОВ “ДП “АЛЬ�
КОР”. Замовник послуги �
КП Закарпатської обласної
ради «Будкомплектторг».

Щодо ремонту дороги
районного значення В.Доб�
ронь�Баркасово�Мукачево,
виготовлено проектно�кош�
торисну документацію,
розпочато роботу над ого�
лошенням відкритих торгів.

Відтак, голова Мукачі�
вської РДА Сергій Гайдай
відвідав бюджетні устано�
ви – ДНЗ та ФАП, у яких
наразі тривають ремонті
роботи, поспілкувався з
працівниками та керівника�
ми установ.

Начальник поліції Мука�
чівського району Юрій Ог�
няник обговорив з головою
села Олександром Жиди�
ком можливості покращен�
ня співпраці з поліцією,
адже у Сернє функціонує
громадське формування,
яке може долучатися до
спільних з правоохоронця�
ми патрулювань та прове�
денні превентивної роботи.

Ó ïåðøèé äåíü ë³òà â ×èíàä³¿âñü-
êîìó äèòÿ÷îìó áóäèíêó â³äçíà÷àþòü
äâà ñâÿòà: Äåíü çàõèñòó ä³òåé òà äåíü
íàðîäæåííÿ çàêëàäó, ÿêèé ñòàâ
ð³äíîþ äîì³âêîþ äëÿ áàãàòüîõ ä³òåé.

Ñüîãîäí³ âèõîâàíö³ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè
â÷èòåëÿìè-âèõîâàòåëÿìè òàêîæ
ï³äãîòóâàëè ÿñêðàâå ñâÿòî, íà ÿêå
çàïðîñèëè ãîñòåé, ñåðåä ÿêèõ: çàñòóï-
íèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåê-
ñàíäð Áîã³â, íà÷àëüíèê
ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé
Íàòàë³ÿ Áóëåöà, ïðåä-
ñòàâíèêè Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîííîãî â³ää³ëåíÿ
ïîë³ö³¿, ÿê³ âçÿëè øåô-
ñòâî íàä çàêëàäîì,
äàâí³ äðóç³ – âîëîíòåðè,
ùî ïîñò³éíî ï³äòðèìó-
þòü òà äîïîìàãàþòü ó
ùîäåííèõ ïîòðåáàõ.

Ñâÿòêîâèé çàõ³ä ðîç-
ïî÷àëà êåð³âíèê çàêëàäó
Ñâ³òëàíà Ñîô³ëêàíè÷,
ÿêà çàçíà÷èëà, ùî äèò-
áóäèíîê â³äêðèòî ñàìå
1 ÷åðâíÿ, â Äåíü çàõèñ-
òó ä³òåé, ùî º çíàêîâîþ
ïîä³ºþ. Çà 38 ðîê³â
³ñòîð³¿ äèòáóäèíîê
çì³íèâñÿ, àäæå íà ïî-
÷àòêó òóò âèõîâóâàëîñÿ
àæ 150 ä³òåé. Íà ñüî-
ãîäí³ â çàêëàä³ ïðîæèâà-
þòü 57 ä³òåé, óìîâè íà-
áëèæåí³ äî ñ³ìåéíî¿
ôîðìè âèõîâàííÿ.

Ä³òè ìàêñèìàëüíî
ñîö³àë³çîâàí³, â³äâ³äóþòü äîøê³ëüí³
çàêëàäè ñåëèùà ×èíàä³ºâî, ñòàðø³
çäîáóâàþòü ÿê³ñíó çàãàëüíó îñâ³òó â
×èíàä³¿âñüê³é øêîë³. Âæå ñêîðî âèõî-
âàíö³ ¿äóòü íà ë³òí³é â³äïî÷èíîê äî
äèòÿ÷èõ çäðàâíèöü íà áåðåç³ ìîðÿ, à
ñüîãîäí³, ó äåíü íàðîäæåííÿ ñâîº¿ äî-
ì³âêè, – ïðåäñòàâèëè ñïðàâæí³é âåð-
í³ñàæ òàëàíò³â.

Ä³òè ïðèêðàñèëè òåðèòîð³þ çàêëà-
äó, éîãî ïðèì³ùåííÿ. Ãîñòåé çóñòð³-
ëà ñâÿòêîâî âáðàíà àêòîâà çàëà, ÿêó
îçäîáèëè êóòî÷êîì ðîá³ò ïðèêëàäíî-
ãî ìèñòåöòâà, âèãîòîâëåíèõ ðóêàìè
âèõîâàíö³â äèòáóäèíêó.

Ó÷àñòü ó ñâÿòêîâîìó êîíöåðò³ áðà-
ëè âèõîâàíö³ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï – â³ä
íàéìåíøèõ äîøê³ëüíÿò – äî ñòàð-
øîêëàñíèê³â. Â³ðø³, òàíöþâàëüí³ êîì-
ïîçèö³¿, ï³ñåíí³ íîìåðè âèêëèêàëè õâè-
ëþ îïëåñê³â ó çàë³.

Äî âèõîâàíö³â òà êîëåêòèâó çàêëà-
äó çâåðíóâñÿ çàñòóïíèê ãîëîâè Ìó-

êà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Áîã³â, ÿêèé
ïðèâ³òàâ âñ³õ â³ä ³ìåí³ î÷³ëüíèêà ðàé-
îíó Ñåðã³ÿ Ãàéäàÿ òà ïåðåäàâ ïîäà-
ðóíêè – êàíöåëÿðñüêå ïðèëàääÿ é
óëþáëåíå ä³òëàõàìè ìîðîçèâî.

Îëåêñàíäð ßðîñëàâîâè÷ ïîäÿêóâàâ
êåð³âíèêó çàêëàäó òà éîãî ñï³âðîá³ò-
íèêàì çà ùîäåííó ïðàöþ é ìàòå-
ðèíñüêó ëþáîâ, ÿêî¿ âèñòà÷àº íà âñ³õ
ä³òîê òà ïîáàæàâ é íàäàë³ çàëèøàòè-

ñÿ âåëèêîþ äðóæíüîþ é òàëàíîâèòîþ
ðîäèíîþ, â ÿê³é ïàíóº ùàñëèâå äèòèí-
ñòâî.

Ïî çàâåðøåíí³ êîíöåðòó ñâÿòî íå
çàâåðøèëîñÿ. Ùå îäíèì ñþðïðèçîì
äëÿ ä³òëàõ³â â³ä äîðîñëèõ ñòàëî çàï-
ðîøåííÿ íà àòðàêö³îíè äî ïàðêó â
ì. Ìóêà÷åâ³.

Çàâäÿêè ìåöåíàòàì Íàòàë³¿ é
Îëåêñàíäðó Ë³òâ³íîâèì, ßí³ Çèçè÷-
Ôåäèíåöü òà äîìîâëåíîñòÿì ç áîêó
êåð³âíèöòâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ, ä³òëà-
õè íå ò³ëüêè áåçêîøòîâíî ïîêàçàëèñÿ
íà ê³ëüêîõ âèäàõ àòðàêö³îí³â, à é ïî-
ëàñóâàëè ìîðîçèâîì òà ñîëîäêîþ âî-
äè÷êîþ.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî íà ñâÿòêîâó
àêö³þ äî ïàðêó áóëè çàïðîøåí³ é âè-
õîâàíö³ Äîìáîê³âñüêî¿ øêîëè ³íòåðíà-
òó òà ðîäèíè, â ÿêèõ âèõîâóþòüñÿ
ïðèéîìí³ ä³òè. Çàãàëîì ïîíàä ï³âñîòí³
ä³òëàõ³â âåñåëî ïðîâåëè ÷àñ íà àòðàê-
ö³îíàõ.

Днями відбувся відкритий літній міськрайонний турнір з шахів, шашок і настільного
тенісу серед спортсменів з інвалідністю. Подібні заходи відбуваються щороку і 2018 рік
не став винятком. Організатори заходу – громадська організація «Спортивно�оздоров�
чий клуб інвалідів з обмеженнями у здоров’ї «Мрія»» за активного сприяння Мукачівсь�
кої районної державної адміністрації створили справжнє спортивне свято, як для дітей
так і дорослих. Метою змагань є широке залучення осіб з інвалідністю до занять з
фізичної культури та спорту, адаптації в суспільстві та покращення якості гри в теніс,
шахи, шашки. Протягом декількох годин учасники змагань спілкувались, обмінювались
досвідом та показали найкращі результати. Панувала позитивна атмосфера, де кожен
учасник зміг весело, пізнавально, а головне активно провести суботній час.

Переможців турніру нагороджували заступник голови Мукачівської районної держав�
ної адміністрації Олександр Богів, голова громадської організації «Спортивно�оздо�
ровчий клуб інвалідів з обмеженнями у здоров’ї «Мрія» Василь Турянин та начальник
відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА Олек�
сандр Корж. Усі учасники та переможці отримали медалі, грамоти та подарунки.

Ñïîðòèâíå ñâÿòî – äëÿ îñîáëèâèõ ñïîðòñìåí³â

Ïîäâ³éíå ñâÿòî â³äçíà÷èëè
â ×èíàä³¿âñüêîìó äèòáóäèíêó
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У МУКАЧЕВІ ПРОЙШЛА ГЛИБОКОМОРАЛЬНА АКЦІЯ, ЯКА,
ЗА СЛОВАМИ СЕКРЕТАРЯ МУКАЧІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

ІВАНА МАНЯКА, ПЕРЕРОСТАЄ У СПРАВЖНІЙ ГУМАННИЙ РУХ

1 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó,
ó  Ìóêà÷åâ³, çà ³í³ö³àòè-
âè Äóõîâíî¿ ðàäè òà
õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíî-
òè ì³ñòà â³äáóëàñÿ áàãà-
òîëþäíà õîäà ïëîùåþ
Äóõíîâè÷à Îëåêñàíä-
ðà òà Êèðèëà òà Ìåôî-
ä³ÿ, à â³äòàê ïðîéøîâ
ì³òèíã íà çàõèñò æèò-
òÿ òà ñ³ì‘¿.

Ñåêðåòàð Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²âàí
Ìàíÿê çàóâàæèâ, âèñ-
òóïàþ÷è ïåðåä ïðè-
ñóòí³ìè, ùî äàíà àêö³ÿ
âæå äåâ‘ÿòèé ð³ê
ïîñï³ëü ïðîõîäèòü ó
ì³ñò³ íàä Ëàòîðèöåþ
ÿê ãëèáîêîìîðàëüíà òà

ãóìàííà ïîä³ÿ, ÿêà çàâ-
äÿ÷óþ÷è âåëüìèøà-
íîâíîìó äóõîâåíñòâó
òà ãðîìàäñüêîñò³ ïåðå-
ðîñëà ó ñïðàâæí³é ãó-
ìàííèé ðóõ, ñïðÿìîâà-
íèé íà çàõèñò æèòòÿ òà
ñ³ì‘¿. 

Â³í â³äçíà÷èâ ñèì-
âîë³çì ïîä³¿, ÿêà â³äáó-
âàºòüñÿ 1 ÷åðâíÿ, áî
ñàìå â öåé äåíü ëþä-
ñòâî â³äçíà÷àº Ì³æíà-
ðîäíèé äåíü çàõèñòó
ä³òåé, çàïî÷àòêîâàíèé
ó äàëåêîìó 1949 ðîö³.

Òàêîæ âèñòóïàþ÷èé
â³äçíà÷èâ, ùî âëàäà
ì³ñòà Ìóêà÷åâà ðîáèëà
³ ðîáèòèìå âñå çàäëÿ

çàõèñòó ïðàâ òà ³íòå-
ðåñ³â ä³òåé òà ìîëîä³, à
òàêîæ ñ³ì‘¿, áî, âëàñíå,
â ñ³ì‘¿ éäå íå ò³ëüêè
ô³çè÷íèé ðîçâèòîê
ëþäèíè, àëå é ¿¿ ìî-
ðàëüíå òà äóõîâíå ôîð-
ìóâàííÿ.

Ñâÿòêîâîñò³ ïîä³¿, ÿêà
â³äáóâàëàñÿ íà öåíò-
ðàëüí³é ïëîù³ íàøîãî
ì³ñòà áåçóìîâíî äîäà-
ëè âèñòóïè âèõî-
âàíö³â íàøèõ êóëüòóð-
íî-ìèñòåöüêèõ çàê-
ëàä³â ÿê³ ñâî¿ ÷óäîâèì
ñï³âîì âèêëèêàëè
òåïë³ ïîñì³øêè íà îá-
ëè÷÷ÿõ ïðèñóòí³õ:
ä³òåé òà äîðîñëèõ.

Ñï³ëüíèé ìîëåáåíü,
ÿêèé ïðîâåëè âëàäèêà
Ì³ëàí ðàçîì ç ïðèñóò-
í³ìè âñå÷åñíèìè îò-
öÿìè, à òàêîæ áëàãî-
ñëîâåíí³ ñëîâà ìîâ-
ëåí³ íèìè äîäàëè
óïåâíåíîñò³ òà ñíàãè
óñ³ì ïðèñóòí³ì ó òîìó,
ùî ñïðàâà çàõèñòó
æèòòÿ òà ñ³ì‘¿ íå ò³ëüêè
ºäíàº íàñ, àëå, é çàâ-
äÿ÷óþ÷è íàø³é ºäíîñò³
ìàº âñ³ ï³äñòàâè íà
ùàñëèâå ìàéáóòíº.
Îäíàê ìè âñ³ ïîâèíí³
öüîãî ïðàãíóòè ³
ï³äòðèìóâàòè ÿê äó-
õîâíèõ îòö³â, òàê ³
ïðåäñòàâíèê³â ãðî-

ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
ÿê³ îï³êóþòüñÿ öèìè
ïèòàííÿìè, ìàºìî íà
óâàç³ Â³ðó Ôåä³âó, ÿêà
òàêîæ ïðèñâÿòèëà ïè-
òàííÿì çàõèñòó ä³òåé
òà ñ³ì‘¿ ñâ³é ãðóíòîâ-
íèé âèñòóï.

Â³ä ³ìåí³ ñï³ëüíîòè
õðèñòèÿíñüêèõ öåðêîâ
ì.Ìóêà÷åâà, îòåöü Âà-
ñèëü Êîïèí çà÷èòàâ
Çâåðíåííÿ äî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ìóêà÷åâà Àíä-
ð³ÿ Áàëîãè ç ïðîõàííÿì
ðîçãëÿíóòè íà ñåñ³¿ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Çâåðíåííÿ Ñï³ëüíîòè
õðèñòèÿíñüêèõ öåðêîâ
ì.Ìóêà÷åâà, ó ÿêîìó

âèñëîâëåí³ ¿õí³ çàíå-
ïîêîºííÿ ùîäî ðåôîðì
â íàø³é äåðæàâ³ ï³ä íà-
çâîþ: “Ïëàí çàõîä³â ç
ðåàë³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿
ñòðàòåã³¿ ó ñôåð³ ïðàâ
ëþäèíè íà ïåð³îä äî
2020 ðîêó”, ÿêà ïåðåä-
áà÷àº âíåñåííÿ çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,
ñóïåðå÷èòü õðèñòè-
ÿíñüêèì ö³ííîñòÿì òà
ö³ííîñòÿì ³íøèõ
ðåë³ã³é, à òàêîæ çâåðíó-
òèñÿ ç ïðèâîäó öèõ
ïèòàíü íà àäðåñó Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá-
³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óê-
ðà¿íè. 

За січень 
 травень 2018 року до загаль

ного фонду міського бюджету міста Мука

чева надійшло 221 млн. 194,9 тис. грн. по

датків, зборів та інших доходів, при уточне

ному плані 220 млн. 212,9 тис. грн. Рівень
виконання становить 100,4 відсотків. Понад
план надійшло 982 тис. грн. У порівнянні до
аналогічного періоду минулого року над

ходження зросли на 31 млн. 449,5 тис. грн.
або на 16,6 відсотка.

Основні надходження до загального фон

ду міського бюджету забезпечують: пода

ток на доходи фізичних осіб (58,9відс.),
місцеві податки і збори (20,5відс.), акциз

ний податок з реалізації суб’єктами госпо

дарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів та пального (18,8відс.).

До аналогічного періоду минулого року
надходження по власним та закріпленим
доходам збільшились:

• по податку на доходи фізичних осіб – на
25 млн. 266,5 тис. грн. або на 24,2 відсотка
більше;

• по податку на прибуток підприємств ко


За п’ять місяців цього року бюджет
Мукачева виконано на 100,4%

Подарунки було вручено під час зустрічі міського голови Андрія Балоги та
першого заступника міського голови Ростислава Федіва з малечею міста.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей всі діти отримали подарунки –
ті, які запропонували дітки, їх прийомні родини та опікуни. До Міжнародного
Дня захисту дітей владою міста придбані подарунки для 130 дітей
сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Подарунки закуплені відпо

відно до побажань дітей, в межах фінансування передбаченого на виконан

ня міської програми «Захисту прав дітей» на 2018
2020 роки.  На придбання
подарунків з міського бюджету перераховано понад 163 тис. гривень.

В день власного свята діти отримали музичні інструменти, мобільні теле

фони, плеєри, смарт
годинники, велосипеди, ролики та іграшки.

мунальної власності 
 на 589,9 тис. грн. або
в 2,1 разів більше;

• по акцизному податку з реалізації суб

‘єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – на 4 млн.
613,3 тис. грн. або на 15,6 відсотка більше;

• по податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки – на 309,6 тис. грн.
або на 22,7 відсотка більше;

• по надходженню транспортного податку

 на 188,1 тис. грн. або в 2,8 разів більше;

• по надходженню туристичного збору 

на 13,6 тис. грн. або на 29,9 відсотка більше;

• по єдиному податку 
 на 4 млн. 14 тис.
грн. або на 15,9 відсотка більше;

• по платі за надання адміністративних по

слуг – на 432,1 тис. грн. або 21,2 відсотка
більше;

• по державному миту – на 30,1 тис. грн.
або в 1,8 разів більше;

• по надходженню від орендної плати за
користуванням майном, що перебуває в ко

мунальній власності на 121,7 тис. грн. або в
2,2 разів більше.

Â Ìóêà÷åâ³ âñ³ ä³òè-ñèðîòè òà ïîçáàâëåí³
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ îòðèìàëè ïîäàðóíêè
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 Ç ÞÂ²ËÅªÌ! Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ! ÇÎËÎÒÅ ÂÀÌ Ã²ÐÊÎ!
Ó ÷àð³âíó ïîðó ðàííüî-

ãî ë³òà 50 ðîê³â òîìó íà
ðóøíèêîâ³ ùàñòÿ ïîºäíà-
ëî  ñâî¿ äîë³ äîðîãå ³ ëþ-
áèìå ïîäðóææÿ-

Ìèõàéëî
Ìèõàéëîâè÷

³ Íàä³ÿ  ²âàí³âíà
ÊÎÇÀÐ².

Ç ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ
ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî íà-

øèõ çîëîòèõ þâ³ëÿð³â ç òàêèì ñâ³òëèì ³ õâè-
ëþþ÷èì ñâÿòîì, à Íàä³þ ²âàí³âíó  ùå é ç
Äíåì íàðîäæåííÿ, ÿêèé Âîíà â³äçíà÷èëà ó ö³
äí³  â êîë³ ÷èñëåííî¿ ðîäèíè òà äðóç³â.

Äîðîã³ íàø³ þâ³ëÿðè, âñå ïîäðóæíº æèòòÿ âè
ïîäàâàëè íàì  ïðèêëàä  âçàºìíî¿ ëþáîâ³ ³ ïî-
âàãè, ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè, ïðàöåëþáñòâà ³ òóðáî-
òëèâîñò³. Ñïàñèá³ âàì çà âñå.

Õàé Áîã íàäàë³ äàðóº âàì ñèë ³ òåðï³ííÿ,
ëþáîâ³  ³ íåâòîìíîñò³  ó âñ³õ äîáðèõ ñïðàâàõ,
ùîá äîæèòè âàì ³ íàì äî âàøîãî ñòîë³òíüîãî
þâ³ëåþ

Â³ä ä³òåé,  ð³äíèõ òà äðóç³â.

Вперше я почула про
професію журналіста,
коли моя шкільна вчи�
телька з української мови
почала розповідати про
навчання своєї доньки у
ВНЗ на факультеті журна�
лістики. «Донечка каже,
що їй там дуже цікаво!
Вони часто ходять до кіно�
театру, дивляться світові
новинки кінематографу, а
потім пишуть відгуки на
них. Подорожують краї�
ною задля пошуку цікаво�
го матеріалу і ніколи не
сумують!» – говорила вчи�
телька. Такий рід занять
видався мені ідеальним і
я вперше забажала стати
журналістом.

Пізніше, через декілька
місяців, я почала відвіду�
вати гурток «Юні журналі�
сти» в Мукачівському Бу�
динку школярів. Там три
роки поспіль  я вивчала
базовий курс журналісти�
ки: жанри різноманітних
статей, як їх писати, все
детальніше і детальніше
дізнавалась про журналі�
ста як фахівця. І ось, прой�
шло два роки з того часу,
як я «випустилася» з гур�
тка «Юні журналісти», на�
писавши вирішальий екза�
мен на «Відмінно». Впев�
нено можу сказати: про�
фесія журналіста без�
межно приваблює мене!

По�перше, тому що жур�
наліст – це не просто про�
фесія. Як казала наша
викладачка з журналісти�
ки, це – стиль життя. У
справжнього новинаря не
має точного графіку робо�
ти, як в інших фахівців,
адже він завжди має бути
напоготові. Можливо,
цікава подія станеться
вночі, коли він буде солод�
ко спати і бачити третій

×ÈÌ ÌÅÍÅ ÏÐÈÂÀÁËÞª
ÏÐÎÔÅÑ²ß ÆÓÐÍÀË²ÑÒÀ?

сон, або ж під час медо�
вого місяця разом з коха�
ною половинкою – в будь�
якому випадку, професій�
ний журналіст повинен
бути на місці подій, щоб
при нагоді, чудово офор�
мити зібраний матеріал і
виконати свою основну
місію – проінформувати
народ. Часу для нудьги
або ж суму не знаходить�
ся, і на мою думку, це – чу�
дово!

По�друге, хороший жур�
наліст завжди перебуває
у вирі подій. Його вухо не
омине жодна новина, уся�
ка цікава подія не пройде
повз пильні очі, а крихітна
нерозкрита справа просто
не може не потрапити в
його моторні руки. Жур�
наліст – це та людина, яка
обізнана у всіх сферах
суспільного, політичного і
економічного життя влас�
ної країни і, загалом,
світу. Саме йому дана
влада, яка керує усіма
людьми – інформація, і
саме з�під його пера ви�
ходять ті слова, які так
прагне почути соціум. Я,
вважаю, що бути профес�
ійним інформатором – це
велика честь і вона даєть�
ся не кожному з нас.

І, на кінець, журналіст –

це людина, яка не тільки
збирає матеріал, оформ�
лює його і видає у ЗМІ,
тобто виконує прямі обо�
в’язки свого фаху. Про�
фесійний новинар кожно�
го робочого дня пере�
втілюється в багатьох
інших спеціалістів. До
прикладу, для продуктив�
ного інтерв’ю з будь�якою
персоною потрібно спер�
шу знайти до неї особли�
вий підхід, а отже – на хви�
линку побути психологом.
До того ж, для хорошого
укомплектування власно�
го матеріалу журналіст
повинен з одного боку
бути істориком, філосо�
фом, аналізатором та,
звичайно письменником,
а з іншого – мовознавцем,
драматургом і літерато�
ром. Журналіст – це бага�
тогранна професія і вона
дає змогу розкрити себе
з усіх сторін, відчути свою
особистість на повну.

Бути хорошим, популяр�
ним журналістом – моя
мрія. Сподіваюсь, мені ви�
стачить сил і таланту, щоб
втілити її у життя!

Валерія  МАРЕЙЧЕВА,
випускниця  гуртка "Юні
журналісти" Мукачівсь�
кого центру  дитячої та
юнацької творчості

Íà êèëèì³ æèòòÿ äîðîãîãî ñèíà,
òóðáîòëèâîãî, äîáðîãî í³æíîãî,
ëàñêàâîãî ÷îëîâ³êà, ëþáèìîãî
áàòüêà, ââ³÷ëèâîãî, ìóäðîãî çÿòÿ,
ùèðîñåðäíîãî áðàòà, øîâãîðà,
çíàþ÷îãî ³íæåíåðà ç îõîðîíè
ïðàö³

Îëåêñàíäðà
Òèõîìèðîâè÷à

ÁÀÊÎ
ðîçêâ³â 50-é þâ³ëåéíèé
    Äåíü Íàðîäæåííÿ

Áàæàºìî Âàì ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, óñï³õ³â ë³ò äî ñòà.
Ñë³â ÷óäîâèõ áåçë³÷ õî÷åòüñÿ ñêàçàòè ³ âñüîãî áàãàòî ùèðîãî
ïîáàæàòè. Ñê³ëüêè º íà ñâ³ò³ êâ³ò³â, à íà íèõ ðîñè – ñò³ëüêè ìè
áàæàºì ðàäîñò³ é äóøåâíî¿ âåñíè. Ùîá ï³ñí³ âåñåë³, ùèð³
äàðóâàëè ñîëîâ'¿, ùîá êîæåí äåíü çäàâàâñÿ ñâÿòîì – êâ³òó-
÷èì ùåäðèì ³ áàãàòèì.

Õðàíè òåáÿ Ãîñïîäü îò âñÿêîãî íåíàñòüÿ,
Îò çëîãî ÿçûêà, âíåçàïíîãî íåñ÷àñòüÿ.
Õðàíè òåáÿ îò áîëè, ïðåäàòåëüñòâà, íåäóãà,
Îò óìíîãî âðàãà, îò ìåëî÷íîãî äðóãà.
È äàé òåáå Ãîñïîäü, à ýòî â åãî âëàñòè,
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò è ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ!
Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ìàìà ²ðèíà Éîæåô³âíà, äðóæèíà

Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà, ñèí Îëåêñàíäð, Êð³ñò³àí, òåñòü Ìè-
õàéëî Ìàíè÷åâ, áðàò Â'ÿ÷åñëàâ ç äðóæèíîþ Àë³ñîþ, øîâ-
ãîðèíÿ Ëàðèñà, øîâãîð ßí, ïëåì³ííèê Äåâ³ä, êîëåêòèâ
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³...

5 ÷åðâíÿ â³äçíà÷èëà ñâ³é þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ êðàñèâà, íàä³éíà, ïî-
ðÿäíà, ïðàöüîâèòà, ç â³äêðèòèìè ñåðöåì,
ìóäðà æ³íêà, êîõàíà äðóæèíà ç âåëèêîþ
ñâ³òëîþ äóøåþ
²âàííà ²âàí³âíà Á²ÄÇ²Ëß.
Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç ÷óäîâèì ïà-

ì'ÿòíèì þâ³ëåéíèì Äíåì íîðîäæåííÿ!
Áàæàºìî Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî, ³ íà-

äàë³ çáåðåãòè çàâçÿòó âäà÷ó â ðîáîò³ òà
æèòò³. Íåõàé Ãîñïîäü ùåäðî äàðóº
Âàì ùàñòÿ ³ çäîðîâ'ÿ,
ñâ³òëó ðàä³ñòü òà ðîäèíí³
çâ'ÿçêè, à ëþäñüêà âäÿ÷-
í³ñòü äîäàº ùîäíÿ ñèë íà-
ñíàãè, îïòèì³çìó òà íàòõ-
íåííÿ, ðîäèííèõ ãàðàçä³â,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ!

Íåõàé æèòòÿ íóðòóº áóéíèì öâ³òîì
² þâ³ëåé ïðèõîäèòü çíîâ ³ çíîâ
À äîëÿ õàé äàðóº ç êîæíèì ðîêîì
Ì³öíå çäîðîâ 'ÿ ùàñòÿ ³ ëþáîâ!
Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàòè Åð³êà,
áàòüêî ²âàí, ñèí Àíäð³é, ÷îëîâ³ê

Â³òàë³ê òà áàáóñÿ.

В Мукачеві прийнято рішення продовжити безкош�
товне обстеження УЗД� обстеження молочної зало�
зи та мамографії (мамографія для жінок після 40
років) щодо раннього виявлення раку молочної зало�
зи.

У травні в міській лікарні було обстежено 262 осо�
би, мамографію було зроблено 183 жінкам, УЗД дос�
лідження пройшли 79 жінок. Під час проведення да�

них досліджень було виявлено доброякісних змін у 59, патології, що потребують
дообстеження було у 4 жінок. Злоякісні новоутворення виявлено у 2 осіб.

Обстеження проводять  в діагностичному центрі Мукачівської ЦРЛ за адресою
вул. Пирогова Миколи 8�13, перший поверх терапевтичного корпусу.

Телефон для запису: 3�85�11 з 9:00 до 17:00
Обстеження проводиться безкоштовно.

Â Ìóêà÷åâ³ ìåäèêè ³ íàäàë³ ïðîâîäèòèìóòü áåçêîøòîâí³
ÓÇÄ-îáñòåæåííÿ òà ìàìîãðàô³þ ìîëî÷íèõ çàëîç

на заочну форму навчання в 20182019 н.р. за  спеціальністю:

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
(не бюджетна пропозиція)

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають до Свалявської філії ТНЕУ для здобуття освітньо�кваліфі�
каційного рівня бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського
центру оцінювання якості освіти з таких предметів:

1. Українська мова та література;
2. Історія України
3. Математика або географія.
Прийом на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання –

2�3 роки), другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які
здобули освітньо�кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст проводиться
на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування.

Прийом документів проводиться:
Вступники на основі повної загальної середньої освіти
на заочно�дистанційну форму навчання:
для осіб, які не складають вступних випробувань  (на основі ЗНО) –  з 12

липня до 26 липня 2018 року.  (на контрактних умовах).

Вступники на основі освітньо�кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст.
– з 2 липня до 13 серпня 2018 року (на контрактних умовах – основна
сесія)

 Адреса приймальної комісії:  Свалявської філії ТНЕУ:
 м. Свалява, вул. Верховинська, 89

 тел.(0233)2�22�52

СВАЛЯВСЬКА  ФІЛІЯ
Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî

åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
 (наказ Міністерства освіти і науки України від

23.12.2016 р. №1513 л)

ПРОВОДИТЬ НАБІР АБІТУРІЄНТІВ
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555557 ÷åðâíÿ  2018 ð.
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ñò.

26 òðàâíÿ ó ñåë³ Òèáà-
âà Ñâàëÿâñüêîãî ðàéîíó
îñâÿòèëè  ïàì’ÿòíèê
Þð³þ Ãóö³-Âåíåë³íó –
âèõ³äöþ  ç íàçâàíîãî
ñåëà, âèäàòíîìó ñëàâ³ñòó,
áîëãàðèñòó, àðõåîëîãó,
ë³íãâ³ñòó òà ôîëüêëîðèñ-
òó. Íà ³ñòîðè÷íó ïîä³þ
ç³áðàëàñÿ  âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü  çàêàðïàòö³â, ñâÿùå-
íîñëóæèòåë³â òà ïðå-
äñòàâíèê³â  ìåä³à. Îñâÿ-
òèâ ïàì’ÿòíèê  î÷³ëüíèê
Ìóêà÷³âñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ (ÌÏ) î. Ôåîäîð.

Àíòîí Ê³ññå – íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ïåðå-
äàâ  â³òàííÿ âëàäèö³ Ôåîäîðó â³ä ³ìåí³  óïîâíîâà-
æåíîãî ïîñëà Áîëãàð³¿ â Óêðà¿í³.

Ó ðàìêàõ óðî÷èñòîãî ñâÿòêóâàííÿ â³äáóëàñÿ íà-
óêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà Äíþ ñëî-
â’ÿíñüêî¿ êóëüòóðè òà ïèñåìíîñò³ – «Ñëîâ’ÿíñüêèé
ñâ³ò!: Þ.². Ãóöà-Âåíåë³í.»

ÓÂ²×ÍÈÌÎ ÏÀÌ’ßÒÜ
ÂÈÄÀÒÍÎÃÎ ÑËÀÂ²ÑÒÀ

Óðî÷èñòå ç³áðàííÿ
â³äáóëîñÿ ï³ä çíàêîì
â³äçíà÷åííÿ 215 ð³÷íèö³ ç
äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíî¿
îñîáèñòîñò³. Þð³é Âå-
íåë³í (Ñïðàâæíº ³ìÿ  Ãå-
îðã³é Ãóöà – óêðà¿íñüêèé
³ñòîðèê, ô³ëîëîã, åòíîã-
ðàô, ôîëüêëîðèñò  òà
ìåäèê – îäèí ³ç çàñíîâ-
íèê³â  ñëîâ’ÿíðîçíàâñòâà
â Óêðà¿í³, äîñë³äíèê
³ñòîð³¿ áîëãàð.

Ïàì’ÿòíèê â³äêðèòî ïî
³í³ö³àòèâ³ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ðåêòîðà  ÂÍÇ
«Ñõ³äíî-ªâðîïåéñüêèé  ñëîâ’ÿíñüêèé  óí³âåðñèòåò»
Íåñóõ Ëþäìèëè Ìèõàéë³âíè. Àâòîðè ïàì’ÿòíèêà –
ñêóëüïòîð Åäóàðä Àëåêñ³é òà çàñëóæåíèé àðõ³òåê-
òîð Óêðà¿íè ìóêà÷³âåöü Îëåêñàíäð Àíäÿëîø³.

Éîñèï ÐÎÃËªÂ,
÷ëåí Òîâàðèñòâà áîëãàðñüêî¿ êóëüòóðè

³ì. Êèðèëà òà Ìåôîä³ÿ

На його пам’ятнику,
встановленому в мос�
ковському Даниловому
монастирі в 1841 році, на�
писано: «Він перший на�
гадав світові про забуте ,
але колись славне плем’я
болгар і палко бажав його
відродження. Господи, по�
чуй молитву раба твого!»

Так вдячні болгари вша�
нували пам’ять про видат�
ного вченого, історика,
дослідника та медика, ав�
тора першої «Граматики
сучасної болгарської
мови». Це сталося через
три роки після його
смерті.

 Георгій Гуца прожив
всього 37 років, більшість
з яких – на чужині. Хворо�
ба та злидні, спричинені
відсутністю постійного
заробітку, байдужість та
скептичне відношення до
його багаторічної істори�
ко�дослідницької роботи
підірвали здоров’я вчено�
го.

Коротку розповідь про
драматичний, повний
раптових поворотів життє�
вий шлях видатного досл�
ідника культури та історії
слов’ян варто розпочати з
того, що він був змушений
усе свідоме життя прожи�
ти під чужим прізвищем,
приховуючи своє місце
перебування. Георгій Гуца
став відомий серед вчених
як Юрій Венелін. Чому це
сталося?

Народився майбутній
геній на Закарпатті, поряд
із Свалявою, у селі Тиба�
ва 22 квітня 1802 року.
Гуци – відомий рід по�
кутського князя. Навчав�
ся Г.Гуца в Унгварській ду�
ховній семінарії, Сат�
марському єпископсько�
му ліцеї та Львівському ун�
іверситеті на філософсь�

Þð³é Ãóöà «…Òàê ïàëêî ëþáèâ,
àëå … öÿ ëþáîâ – òÿãàð»

кому факультеті, де і по�
чались його перші випро�
бування. Відмовившись
приймати духовний сан,
Гуца залишає свою роди�
ну та тікає до Росії через
Молдавію, де випадок
зводить його з генералом
Інзовим, кураторм бол�
гарських колоністів. Ос�
танній, вражений гострим
розумом юнака, знанням
багатьох іноземних мов,
історії, літератури, набли�
жує його до себе та про�
понує продовжити на�
вчання в Московському
університеті. Мрією Геор�
гія був історичний фа�
культет, але за сприяння
свого земляка Івана Ор�
лая йому вдається всту�
пити на медичний, який і
закінчив вже під іменем
Юрія Венеліна.

Паралельно із навчан�
ням він займається дав�
ньою історією слов’ян та
в 1829 році закінчує ще й
педагогічний факультет.
За 10 років своєї наукової
діяльності Юрій намагав�
ся отримати право викла�
дати історію, але вище
принизливої посади до�
машнього вчителя не
підіймався. Проте вчений
написав і видав друком
десятки наукових робіт,

які отримали високу оцін�
ку не тільки в Росії, але і
за кордоном, особливо в
Болгарії. В грудні 1829
збулася давня мрія Гуци.
Російська академія по�
становила «направити
Юрія Венеліна в подорож
по Болгарії, Валахії, Мол�
давії для пошуку залишків
древньої мови цих країн і,
передусім, всього бол�
гарського». Головним ре�
зультатом цієї подорожі
було видання 66 літера�
турних пам’яток слов’�
янської літератури, «вала�
хо�болгарских или дако�
славянских» грамот, а та�
кож записи творів бол�
гарського фольклору. Ця
робота не втратила свого
значення і до сьогодення.
Незважаючи на величез�
ний дослідницький доро�
бок Венелін�Гуца в очах
наукових мужів залишався
дилетантом, бо не мав на�
укових ступенів з історії.
Мабуть саме тому його
наукова робота не була
достойно оцінена, а
пізніше просто забута.

– Видатний вчений, – го�
ворить літературозна�
вець, академік Олекса
Мішаніч, – ніколи не забу�
вав про свою Батьківщи�
ну, куди б не закидала
його жорстока доля. Се�
ред улюблених книг була
«Історія десятирічної
війни козаків з поляками»
С. Грондського, а Богда�
на Хмельницького він вва�
жав найвидатнішим дія�
чем за всю історію Украї�
ни. В 1834 році Венелін�
Гуца видав дослідження
«Про джерела народної
поезії взагалі, і про украї�
нську – особливо». По�
трібно ще назвати і такі
праці, як «Про українсь�
кий правопис», «Про

піснелюбство слов’ян за�
карпатських» і т.д.

В Ужгороді було широко
відзначено 150�річчя з дня
смерті Г.Гуци. На науковій
конференції були зачи�
тані більш, ніж 60 допові�
дей, присвячених життю
та діяльності цієї непере�
січної особистості, а у
Словаччині побачила світ
книга Т. Байцури «Юрій
Іванович Венелін».

В Болгарії пам’ятають і
шанують видатного істо�
рика. В середині 19 ст.
прізвище Венелін стає
настільки популярним,
що його і досі використо�
вують, як власне ім’я з
наголосом на останньому
складі. У Софії є вулиця
його імені, в Габрово вста�
новлено пам’ятник, ім’ям
вченого названа гімназія,
а його дослідницький до�
робок вивчається також у
вищих та середніх учбових
закладах.

Болгарською громадою
півдня України в Одесі
було встановлено пам’ят�
ник Георгію Гуці, як про�
світителю болгар. Але па�
м’ять про вченого помалу
стриралась, й невмоли�
мий час розрушив мону�
мент. Сумно, що не вбе�
регли і встановлений в
1991 році пам’ятник істо�
рику у місті Свалява, і
тільки барельєфу з його
зображенням біля місце�
вої школи пощастило
вціліти.

Ось і виходить, що сло�
ва Гуци, звернені до бол�
гарського народу, можна
переадресувати і нам, су�
часним українцям: «Я пал�
ко любив вас, але моя лю�
бов для вас – тягар?»

Христо РОГЛЄВ,
віце�президентТова�

риства дружби
«Україна�Болгарія»

Ðàäà Òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÂÃÎ
"Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè"  â
Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ ñåðäå÷íî â³òàº êîëåê-
òèâ ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà  "Àóäèò" ì³ñòà
Ìóêà÷åâà ³ ôóíäàòîðà òà áàãàòîð³÷íîãî êåð-
³âíèêà ô³ðìè – Ê²ËÀÐÓ Þë³þ Îëåêñàí-
äð³âíó ç âèñîêèìè ïðîôåñ³éíèìè äîñÿãíåí-
íÿìè ç íàãîäè 25-ð³÷÷ÿ àóäèòîðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â Óêðà¿í³, à òàêîæ 25-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ
àóäèòîðñüêî¿ ô³ðìè.

Íàéâèùó íàãîðîäó, Çíàê ïîøàíè Àóäè-
òîðñüêî¿ ïàëàòè, îòðèìàëà ãîëîâà Çàêàð-
ïàòñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÂÏÃÎ
"ÑÀÓ  Ê³ëàðó Þ.Î. çà âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì, îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³, äîáðîçè÷-
ëèâå, ÷óéíå ñòàâëåííÿ òà çàõèñò ïëàòíèê³â
ïîäàòê³â.

Â³ä ³ìåí³ Ðàäè ÒÂ ÀÏÏÓ â Çàêàðïàòñüê³é
îáëàñò³ áàæàþ êîëåêòèâó ô³ðìè "Àóäèò" ïî-
äàëüøèõ óñï³õ³â ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³,
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, íàä³éíèõ ïàðòíåð³â ³
äðóç³â, çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè, íàòõíåííÿ ³ íå-
âïèííîãî ðóõó âïåðåä.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ,
ãîëîâà Ðàäè ÒÂ ÀÏÏÓ

â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³  Ì. Ã. ÂÎËÎÙÓÊ

ÇÀ ÂÈÑÎÊÈÉ
ÏÐÎÔÅÑ²ÎÍÀË²ÇÌ

² ÍÅÂÒÎÌÍÓ
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÓ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÈÑÒÅÖÜÊ²
ÏÎÄ²¯ ×ÅÐÂÍß

10 ЧЕРВНЯ, НЕДІЛЯ

� 12.00 год. � Дитяча вистава Мукачівського драма�
тичного театру «Жила була Сироїжка» /зала театру/

18.00 год. � Вистава Мукачівського драматичного те�
атру «Князь Корятович» /зала театру/

12 ЧЕРВНЯ, ВІВТОРОК
� 19.00 год. � Вистава «Косметика ворога» за участі

народного артиста України Остапа Ступки
/Мукачівський драматичний театр/

15 ЧЕРВНЯ, П’ЯТНИЦЯ
� Відкриття виставки картин українських художників

та художників угорського походження «Чуття єдиної ро�
дини» /Виставкові зали Мукачівського історичного му�
зею/

16 ЧЕРВНЯ, СУБОТА
� 12.00 год. � Відкриття щорічної виставки випуск�

ників Мукачівської дитячої художньої школи ім. М.Мун�
качі /камінна зала ДХШ ім.М.Мункачі/

16�17 червня, субота�неділя
� Історична реконструкція весілля Ілони Зріні та Імре

Текелі /Мукачівський замок “Паланок”/

17 ЧЕРВНЯ, НЕДІЛЯ
� 12.00 год. � Дитяча вистава Мукачівського драма�

тичного театру «Пригоди Нечупари» /зала театру/
18.00 год. � Вистава Мукачівського драматичного те�

атру «Конкурс» /зала театру/

21 ЧЕРВНЯ, ЧЕТВЕР
� 18.30 год. � Концертна програма “Співають хори

хлопчиків”, за участі хору хлопчиків та юнаків Мукачі�
вської хорової школи і хору хлопчиків та юнаків сектору
практики Національної музичної академії України /
Римо�католицький кафедральний собор Св. Марти�
на/

Продовження в наступному номері
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Ìè íå ò³ëüêè ïðîäîâ-
æóºìî ñë³äêóâàòè, àëå é
çíà÷íîþ ì³ðîþ ñòàºìî
ó÷àñíèêàìè òà âáîë³-
âàëüíèêàìè äóæå ö³êà-
âîãî ïðîåêòó, ÿêèé çàðî-
äèâñÿ ³ ïî÷àâ ðåàëüíî
âò³ëþâàòèñÿ ó æèòòÿ íà
íàøèõ î÷àõ, ó ÷åðãîâå
äîâîäÿ÷è, ùî äîáð³ íà-
ì³ðè òà ö³êàâ³ ³äå¿, ÿêùî
âîíè ñòîñóþòüñÿ øèðî-
êîãî çàãàëó ìóêà÷³âö³â
ìàþòü óñ³ øàíñè ñòàòè
ðåàëüí³ñòþ.

² õî÷à ìîâà íàðàç³ éäå
íå ïðî íàäïîòóæíèé ³íâå-
ñòèö³éíèé ïðîåêò, ùî
äàñòü ìîæëèâ³ñòü îõîïè-
òè ñòàá³ëüíîþ ðîáîòîþ
òà â³äïîâ³äíîþ çàðïëàò-
íåþ òèñÿ÷³ íàøèõ ãîðî-
äÿí, â³í íå ìåíø âàæëè-
âèé ³ ÿê ïðèêëàä âñòàíîâ-
ëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîãî
ïàðòíåðñòâà âëàäè òà
ãðîìàäñüêîñò³, ùî ïðè-
çâîäèòü äî êîíêðåòíîãî
ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó, ³
ÿê ïðèêëàä ñòâîðåííÿ
÷îãîñü íîâîãî, ùî íå
ò³ëüêè óòâåðäæóºòüñÿ,
àëå é ìàº âåëèêèé ïîòåí-
ö³àë äëÿ ïîäàëüøîãî

Від ідеї до практичного втілення,
або як не бути “лежачим каменем”...

óäîñêîíàëåííÿ òà ïîøè-
ðåííÿ.

ßêðàç íà äâîõ îñòàíí³õ
ñêëàäîâèõ: óäîñêîíàëåí-
íÿ òà ïîøèðåííÿ ³, çîñå-
ðåäèëè ñâîþ óâàãó ï³ä
÷àñ ñüîãîäí³øíüî¿ çóñ-
òð³÷³, àìá³òíèé òà íàïî-
ëåãëèâèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ìóêà÷åâà Àíäð³é Áàëî-
ãà òà òàêèé æå íàïîëåã-
ëèâèé òà àìá³òíèé êåð³-
âíèê ÃÎ “Ìóêà÷³âñüêèé
Ê³íîëîã³÷íèé Êëóá
“Çàìêîâà Ñòðàæà” ×îáî
ßðîâ. Àäæå ³äåÿ, ç ÿêîþ
ó æîâòí³ 2016 ðîêó ×îáî
Þë³éîâè÷ ïðèéøîâ íà
çóñòð³÷ äî Àíäð³ÿ Â³êòî-
ðîâè÷à óñï³øíî âò³ëåíà â
æèòòÿ,  –  ó íàøîìó
ì³ñò³ ñòâîðåíî äóæå ãàð-
íèé äðåñèðóâàëüíèé ïàðê
äëÿ ñîáàê. Îäíàê ïîêðà-
ùåííþ òà óäîñêîíàëåí-
íþ, ÿê ìè âñ³ çíàºìî,
íåìàº ìåæ. Òîæ ñüî-
ãîäí³ ìîâà éøëà ïðî òå,
ùî ùå ïîòð³áíî çðîáè-
òè, ùîá íàø³ “÷îòèðè-
ëàï³ äðóç³”  ìàëè íàéê-
ðàù³ óìîâè, ùîá ³ ìàëå-
÷à ³ äîðîñë³ ìîãëè ç êî-
ðèñòþ ïðîâåñòè ñâ³é

÷àñ, îòðèìóþ÷è êóïó
ïîçèòèâíèõ åìîö³é. Òà-
êîæ ì³ñüêèì ãîëîâîþ
Ìóêà÷åâà áóëà ï³äòðè-
ìàíà äóìêà ïðî òå, ùî
ïîä³áí³ “ïàðêè” ìîæóòü
³ ïîâèíí³ ç’ÿâèòèñÿ ³ â
³íøèõ ì³êðîðàéîíàõ
ì³ñòà ³ çàïåâíèâ ó ñâî¿é
âñåá³÷í³é ï³äòðèìö³ òàêî¿
ñïðàâè.

²  ïðî çðîáëåíå çà îñ-
òàíí³é ÷àñ òà âäÿ÷í³ñòü
çà ï³äòðèìêó, ³ ïðî
çì³öíåííÿ ïîäàëüøî¿
ñï³âïðàö³ ç ïðîôåñ³îíà-
ëàìè òà ëþáèòåëÿìè
ê³íîëîã³÷íî¿ ñïðàâè ÷è
ïðîñòî ç òèìè, õòî íå
óÿâëÿº ñâîãî æèòòÿ áåç

“áðàò³â íàøèõ ìîëîä-
øèõ” éøëà ìîâà íà ñüî-
ãîäí³øí³é çóñòð³÷³, ÿêà
ñïðèÿòèìå äîñÿãíåííþ
íîâèõ ñòàíäàðò³â ó ïðàö³,
íàâ³òü äëÿ òèõ, äëÿ êîãî
âîíà º çàõîïëåííÿì òà
äîáðèì íàì³ðîì ñòâîðè-
òè ùîñü ãóìàííå ó öà-
ðèí³ íå ò³ëüêè ì³æëþäñü-
êèõ â³äíîñèí, àëå é ãó-
ìàííîãî ñòàâëåííÿ äî
òâàðèí.

Ãàäàºìî, ùî âæå “íå
çà ãîðàìè” òîé ÷àñ, êîëè
ìè â ÷åðãîâå ìàòèìåìî
ìîæëèâ³ñòü ³ ïðàâî íàïè-
ñàòè: â³ä ñëîâà äî ä³ëà,
àáî ï³ä “ëåæà÷èé
êàì³íü” âîäà íå òå÷å.

Управління комунальної власності та архітектури
виконавчого комітету Мукачівської міської ради
інформує про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення не!
залежної оцінки (визначення ринкової вартості) на!
ступних об’єктів нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади м. Мукачева:

! вбудованих приміщень адмінкорпусу (літ. “Я”)
площею 1011,30 кв.м. та їдальні (літ. “А1”) площею
589,70 кв.м. (в т.ч. підвал площею 173,80 кв.м.), а
всього загальною площею 1601 кв.м., які розташо!
вані за адресою: вул. Духновича Олександра, 89 в
м. Мукачево;

! нежитлового приміщення загальною площею 42,4
кв.м., яке розташоване за адресою: м. Мукачево,
вул. Миру, 13;

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

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

! вбудованих нежилих приміщень загальною пло!
щею 276,30 кв.м., розташованих в будинку № 3 по
вул. Штефана Августина в м. Мукачево.

Для участі в конкурсі претенденти  надають таку
конкурсну документацію:

! заява на участь у конкурсі за формою;
! копія установчих документів претендента;
! копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які

працюють або будуть залучені до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку (у випадку залучення
інших експертів до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звітів про оцінку майна);

! надати письмові згоди на виконання робіт, заві!
рені їхніми особистими підписами;

! копія сертифіката суб’єкта ліцензійної діяль!
ності, виданого відповідними органами;

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

Копії документів мають бути завірені в установле!
ному порядку.

Конкурсні пропозиції претендентів подаються в за!
печатаних конвертах (окремий конверт для кожної
пропозиції) і мають містити пропозиції щодо вартості
робіт (калькуляції витрат) та терміна виконання робіт.
Конкурсні пропозиції особисто подаються до Цент!
ру надання адміністративних послуг виконавчого ко!
мітету Мукачівської міської ради або надсилаються
на адресу Мукачівської міської ради поштою (про!
симо учасників конкурсу врахувати час на доставку
поштового відправлення адресату та направити свої
конкурсні пропозиції завчасно).

Термін подання заяв на конкурс –
до 22.06.2018р. включно.

Конкурс відбудеться 27.06.2018р. о 12.00 в
малому сесійному залі Мукачівського міськви!

конкому, м. Мукачево, пл. Духновича, 2.
 Тел. для довідок: 050!968!54!30.

ОГОЛОШЕНО  КОНКУРС

Минулого тижня на Мукачів!
щині було скоєно самогубство.
Сталося це в селі Лалово.

Як розповіла речниця ГУНП у За!
карпатській області Тетяна Щого!
лева, повідомлення про те, що чо!
ловік наклав на себе руки надійшло
під вечір.

ПОВІСИВСЯ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА
«Чоловік 1960 р. н. повісився вдо!

ма на горищі, – зазначила Тетяна
Щоголева. — Тіло знайшла його ци!
вільна дружина».

Як розповіла дружина загиблого,
останнім часом її 58!річний чоловік
був у пригніченому стані. Однак
вона не пов’язує самогубство з його
робочими питаннями.

Ознак насильницької смерті не
виявлено. Але тіло направили на
судово!медичну експертизу.

Передсмертної записки право!
охоронці не знайшли. Що стало
причиною самогубства – невідомо.

Відкрито кримінальне провад!
ження за ст. 115 ККУ «Вбивство» з
позначкою самогубство.

²âàí Ôåäîðîâè÷ Æèãàí
íàðîäèâñÿ 12 ÷åðâíÿ 1938
ðîêó â ñ. Íèæíº Ñòóäåíå
Ì³æã³ðñüêîãî ðàéîíó ó
âåðõîâèíñüê³é, ç ä³äà-ïðà-
ä³äà, ðîäèí³.

ßê ³ âñ³ ³íø³, òîä³, ä³òè ç
ðàííüîãî äèòèíñòâà ²âàí-
êî äîãëÿäàâ çà â³âöÿìè, õó-
äîáîþ, ïðèçâè÷à¿âñÿ äî
êîñè, çáèðàâ ãðèáè, ñóíèö³,
îäíèì ñëîâîì ðîáèâ
âêëàä ó íå õèòðå âåðõîâèíñüêå áàòüê³âñüêå ́ àçä³â-
ñòâî.

Áàòüêè, ÿê ñïðàâæí³ õðèñòèÿíè, âèõîâóâàëè õëîï-
÷èíó â õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîòàõ òà çâè÷àºâîìó ïðàâ³
– ñòàâèòèñÿ ç ïîøàíîþ äî ñòàðøèõ, äîïîìàãàòè
íåì³÷íèì, áåðåãòè ñâîº ³ íå òîðêàòèñÿ ÷óæîãî, äî-
ïîìàãàòè ñóñ³äàì, à ùîá çðîáèòè Âåðõîâèíó
ì³öí³øîþ, ïðèâàáëèâ³øîþ ³ áàãàòîþ – íàïîëåãëèâî
â÷èòèñÿ, äîñÿãàòè âåðøèí íàóêè.

Íàñòàíîâè áàòüê³â ²âàí Ôåäîðîâè÷ âèêîíàâ.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè â Í.Ñòóäåíîìó â 1957 ðîö³
çäîáóâ ôàõ àãðîíîìà â Ìóêà÷³âñüêîìó ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîìó òåõí³êóì³. Çàê³í÷èâ â 1969 ðîö³ á³îëî-
ã³÷íèé ôàêóëüòåò â ÓÆÄÓ, à â 1977 ðîö³ ùå é Êè¿-
âñüêèé ñïåö³àë³çîâàíèé âóç äëÿ ïðàêòè÷íèõ êåð³â-
íèê³â íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà.

²âàí Ôåäîðîâè÷ ïðàöþâàâ çà çäîáóòîþ ó âóçàõ
ñïåö³àë³çàö³ºþ ó Ïåðå÷èíñüêîìó, Ðàõ³âñüêîìó ðàé-
îíàõ òà çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Çàêàðïàòñüêîãî îáëâèêîíêîìó,
çâ³äêè â 1990 ðîö³ âèéøîâ íà ïåíñ³þ, àëå ïðàöþâàòè
íå ïåðåñòàâàâ. Çà äîðó÷åííÿõ îáëàñíèõ ñòðóêòóð,
äáàº ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò ³íâàë³ä³â, òà íà ãðîìàäñü-
êèõ çàñàäàõ çàâ³äóº ãðîìàäñüêîþ ïðèéìàëüíåþ îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Ç 2005 ðîêó ²âàí Ôåäîðîâè÷ Æèãàí î÷îëþº Çà-
êàðïàòñüêó îáëàñíó ðàäó âåòåðàí³â, íåîäíîðàçîâî
îáèðàºòüñÿ äåëåãàòîì Âñåóêðà¿íñüêèõ ç’ ¿çä³â âå-
òåðàí³â.

Íàãîðîäæåíèé  áàãàòüìà  ãðàìîòàìè  ðàéîííîãî,
îáëàñíîãî, – âñåóêðà¿íñüêîãî ð³âí³â, ìåäàëÿìè òà
Îðäåíîì «Çà çàñëóãè III ñòóïåíÿ».

Êåðóâàòè íàéá³ëüøîþ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ
êðàþ – âåòåðàíñüêîþ ðàäîþ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíî,
àäæå â ¿¿ ðÿäàõ ïåðåáóâàº ìàéæå 200 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê
ïîâàæíîãî â³êó, ó÷àñíèê³â Äðóãî¿ Ñâ³òîâî¿ â³éíè,
ä³òåé â³éíè, âåòåðàí³â ïðàö³, ³íâàë³ä³â, òîùî. Àëå íà
âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³ öÿ Îðãàí³çàö³ÿ êðàùà. Ç ïè-
òàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âåòåðàí³â, ²âàí Ôåäîðî-
âè÷, çíàõîäèòü ñï³ëüíó ìîâó ç êåð³âíèöòâîì íà
ì³ñöÿõ, îáëàñíî¿ ðàäè ³ ÎÄÀ. Ñïðàâä³ â³í º êîìóí³-
êàáåëüíîþ ³ õàðèçìàòè÷íîþ îñîáèñò³ñòþ.

Âåòåðàíè êðàþ äîâ³ðÿþòü ³ ãëèáîêî øàíóþòü ²âàíà
Ôåäîðîâè÷à, ÿêèé º íîñ³ºì âåòåðàíñüêèõ íàäáàíü ³
äîáðà, æåðòîâíîãî óêðà¿íñüêîãî ìåíòàë³òåòó, ñàìî-
â³ääàíî ñëóæèòü ëþäÿì.

Áåç ï³äòðèìêè äðóæèíè, Ìàãäàëèíè Ìèõàéë³âíè,
ç ÿêîþ âîíè íàðîäèëè, âèðîñòèëè ³ âèõîâàëè äâîõ
âèñîêîîñâ³÷åíèõ ñèí³â Âàëåð³ÿ ³ Âîëîäèìèðà, ïðî
²âàíà Ôåäîðîâè÷à íàì áè ðîçïîâ³äàòè áóëî ñêëàäí-
³øå.

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðîñåð-
äå÷íî ïîçäîðîâëÿº Âàñ, ²âàíå Ôåäîðîâè÷ó, ç 80-òè
ð³÷íèì þâ³ëåºì. Âè çàâæäè äîïîìàãàëè ³ ñïðèÿëè
âåòåðàíàì Ìóêà÷³âùèíè ó ñîö³àëüíîìó çàõèñò³, ïàò-
ð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³ íàñåëåííÿ.

Çäîðîâ’ÿ Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³, äîâãîë³òòÿ ³ Ïîêðîâ
Öàðèö³ Íåáåñíî¿ -Ìàòåð³ Áîæî¿, ùîá çàâæäè îáåð-
³ãàâ Âàñ.

². ÊÀ×ÓÐ, Ïî÷åñíèé âåòåðàí Óêðà¿íè,
Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè

âåòåðàí³â Óêðà¿íè

²âàíó Ôåäîðîâè÷ó ÆÈÃÀÍÓ – 80!

²Ç Ä²ÄÀ-ÏÐÀÄ²ÄÀ –
Ó ÏÐÀÖ²







Ðóêè ïîáîðÿò îäíîãî, çíàíèå – òûñÿ÷è. (Êàçàõñêàÿ ïîñëîâèöà)Ðóêè ïîáîðÿò îäíîãî, çíàíèå – òûñÿ÷è. (Êàçàõñêàÿ ïîñëîâèöà)Ðóêè ïîáîðÿò îäíîãî, çíàíèå – òûñÿ÷è. (Êàçàõñêàÿ ïîñëîâèöà)Ðóêè ïîáîðÿò îäíîãî, çíàíèå – òûñÿ÷è. (Êàçàõñêàÿ ïîñëîâèöà)Ðóêè ïîáîðÿò îäíîãî, çíàíèå – òûñÿ÷è. (Êàçàõñêàÿ ïîñëîâèöà)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999997 ÷åðâíÿ 2018 ð.

22 (1226)22 (1226)22 (1226)22 (1226)22 (1226)

ñò.

Ôàõ³âö³ â³äëä³ëó îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ Ìóêà÷³âñü-
êîãî ì³ñüêâèêîíêîìó çàê-
ëèêàþòü ì³ñòÿí âàêöè-
íóâàòèñÿ. Â Öåíòð³ ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè â íàÿâíîñò³ âñ³
âàêöèíè, ÿê³ íåîáõ³äí³
äëÿ âàêöèíàö³¿ òà ðåâàê-
öèíàö³¿ ä³òåé òà äîðîñëî-
ãî íàñåëåííÿ.

Âàêöèíà ÁÖÆ 1840
äîç, êðà¿íà âèðîáíèê Áîë-
ãàð³ÿ, ñòðîê ïðèäàòíîñò³
28.02.2020ð.

Imovax (³íàêòèâîâàíà
âàêöèíà ïðîòè ïîë³îì³º-
ë³òó)  3190 äîç, êðà¿íà âè-
ðîáíèê Ôðàíö³ÿ òåðì³í
ïðèäàòíîñò³ äî
31.03.2020 ð.

ÎÏÂ (ïîë³îì³ºë³òíà
âàêöèíà) 1480 äîç, âèðîá-
íèê Áåëüã³ÿ, òåðì³í ïðè-
äàòíîñò³ ñ³÷åíü 2019 ð.

Âàêöèíà ïðîòè ãå-
ïàòèòó  Â 1230 äîç,  âè-

МЕДИКИ ЗАКЛИКАЮТЬ МУКАЧІВЦІВ
ВАКЦИНУВАТИСЯ

ðîáíèê Êîðåÿ, òåðì³í
ïðèäàòíîñò³ äî 15.08.
2020 ð.

ÀÊÄÏ (êàøëþê, äèô-
òåð³ÿ, ïðàâåöü) 9510 äîç,
âèðîáíèê ²íä³ÿ, òåðì³í
ïðèäàòíîñò³ äî 06.2019
ð.

Pentaxim (5-òè êîìïî-
íåíòíà âàêöèíà ïðîòè
äèôòåð³¿, êàøëþêà, ïðàâ-
öÿ, ïîë³îì³ºë³òó òà ãåìî-
ô³ëüíî¿ ³íôåêö³¿) 1534
äîç, âèðîáíèê Ôðàíö³ÿ,
òåðì³í ïðèäàòíîñò³
04.2019 ð.

Priorix ÊÏÊ (ê³ð, åï³ä.

ïàðîòèò, êðàñíóõà) 4160
äîç, êðà¿íà âèðîáíèê
Áåëüã³ÿ, òåðì³í ïðèäàò-
íîñò³ 31.05.2019 ð.

Âàêöèíà Hiberix (ãå-
ìîô³ëüíà ³íôåêö³ÿ) 544
äîç, âèðîáíèê ²íä³ÿ,
òåðì³í ïðèäàòíîñò³
31.03.2020 ð.

ÀÄÏ (äèôòåð³ÿ, ïðà-
âåöü) 560 äîç, âèðîáíèê
Áîëãàð³ÿ, òåðì³í äî
31.01.2020 ð.

ÀÄÏ-Ì 3940 äîç, âè-
ðîáíèê Âåëèêà Áðèòàí³ÿ,
òåðì³í äî 30.09.2019 ð. 

Òóáåðêóë³í 12846 äîç,

âèðîáíèê Óêðà¿íà, á³îë³ê,
òåðì³í äî 01.11.2019 ð.

Ïðîô³ëàêòè÷í³ ùåïëåí-
íÿ ìîæíà îòðèìàòè ï³ñëÿ
êîíñóëüòàö³¿ òà îãëÿäó
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ â àìáó-
ëàòîð³ÿõ çàãàëüíî¿ ïðàê-
òèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè
çà àäðåñàìè: 

âóë.Ãðóøåâñüêîãî 29,
òåë. 2-20-31, 2-31-45

âóë. Î.Áåðåñòà, 32/17,
òåë. 4-20-62 

âóë. Êîñìîíàâò³â, ÍÂÊ
«Ïåðâîöâ³ò»

âóë. Îêðóæíà, 28/99, 3-
30-98

âóë. ².Çð³í³, 113/40, òåë.
4-22-58

âóë. Îñèïåíêà, 39Á/81 ,
òåë-5-20-72

âóë. Âåðä³, 6/106 , òåë.
3-50-06

Âñ³ ùåïëåííÿ â
Öåíòð³ ÏÌÑÄ ì.Ìó-
êà÷åâî ä³òÿì òà äîðîñ-
ëèì ïðîâîäÿòüñÿ áåç-
êîøòîâíî!

ÑÎËÎÄÊÈÉ ÑÌÀÊ Ë²ÒÀ
ÐÎÇÊÂ²ÒËÈ ÒÐÎßÍÄÈ – ×ÀÑ ÃÎÒÓÂÀÒÈ
ÂÀÐÅÍÍß ² ÌÅÄ, ÑÌÀ×Í² ÒÀ ÏÎÌ²×Í²

ÏÐÈ Ð²ÇÍÈÕ ÍÅÄÓÃÀÕ
“Рецепт мені дістав"

ся від бабусі”, – розпо"
відає Олена Павлова.
Для нього підходять
лише чайно"гібридні
сорти, або, як їх ще на"
зивають, данасьні тро"
янди, кущові " рожево"
го кольору, з повними
квітками.

“Квіти збираю на
світанку, в суху погоду.
До збору має бути хоча б три дні без дощу, – розпові�
дає Олена Павлова. – Пелюстки перебираю тричі: спо�
чатку, коли збираю, потім – розкладаю на простирадлі
та вибираю всі зайві частини квітки і комашок, а втретє
– перед тим, як викласти у мідну або емальовану по�
судину.

На кожні 100 грамів пелюсток троянд беру 200 грамів
цукру, 200 мілілітрів води та столову ложку соку лимо�
на. Пелюстки промиваю, просушую, пересипаю лож�
кою цукру, трохи мну руками, щоби пустили сік. На
основі цього соку варю сироп. Пелюстки викладаю у
посудину і заливаю сиропом. Коли суміш доходить до
кипіння, струшую її і знімаю пінку. Знову ставлю на
вогонь і доводжу до кипіння. Після цього даю вистиг�
нути цілу ніч.

Зранку знову варю ще 15 хвилин, знімаючи пінку. Ва�
рення намагаюся не перемішувати ложкою, навіть
пінку знімаю обережно. Готову суміш заливаю у банки
та закриваю так, щоб не було доступу повітря”.

Також господиня робить настоянку, яку називає “тро�
яндовий мед”. Для цього пелюстки промиває, просу�
шує та викладає у банку шарами: цукор – пелюстки –
цукор. Останнім має бути цукровий шар. Суміш жінка
ставить у темне місце, щоб пелюстки пустили сік. Вона
має настоюватися декілька тижнів. Після того тримає
банку у погребі або холодильнику на нижній полиці.
Така настоянка лікує ангіну та стоматит.

Трояндове варення теж помічне – проти ангіни, при
виразці шлунка, гастритах, бронхіті, також поліпшує
сон.

“У пелюстках троянд багато вітамінів груп С, В, РР,
К, міститься сахароза, глюкоза. Вони мають загаль�
нозміцнювальні властивості, – каже Ліана Пономарен�
ко, травниця. – А ще трояндові смаколики допомага�
ють при втомі, поліпшують настрій”.

Â³êòîð³ÿ ÌÈÊÈÒÞÊ

31 òðàâíÿ 2018 ðîêó
â ñïîðòèâíîìó çàë³
Óæãîðîäñüêîãî ë³öåþ
«Ë³äåð» – ÇÎØ ¹ 20
â³äáóëèñü îáëàñí³
â³äá³ðí³ çìàãàííÿ VI
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñïàðòà-
ê³àäè «Ñèëà äóõó» ñå-
ðåä ïîòåðï³ëèõ â³ä íå-
ùàñíîãî âèïàäêó íà
âèðîáíèöòâ³.  Îðãàí³-
çàòîðè: óïðàâë³ííÿ âè-
êîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîí-
äó ñîö³àëüíîãî ñòðàõó-
âàííÿ Óêðà¿íè â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³
ñï³ëüíî ç Çàêàðïàòñü-
êîþ îáëîðãàí³çàö³ºþ
ÔÑÒ “Ñïàðòàê”.

Â çìàãàííÿõ âçÿëè
ó÷àñòü 50 ó÷àñíèê³â
øåñòè â³ää³ëåíü (âñüî-

Âøîñòå ïðîéøëà îáëàñíà ñïàðòàê³àäàÂøîñòå ïðîéøëà îáëàñíà ñïàðòàê³àäàÂøîñòå ïðîéøëà îáëàñíà ñïàðòàê³àäàÂøîñòå ïðîéøëà îáëàñíà ñïàðòàê³àäàÂøîñòå ïðîéøëà îáëàñíà ñïàðòàê³àäà
«Ñèëà Äóõó» ñåðåä ïîòåðï³ëèõ íà âèðîáíèöòâ³«Ñèëà Äóõó» ñåðåä ïîòåðï³ëèõ íà âèðîáíèöòâ³«Ñèëà Äóõó» ñåðåä ïîòåðï³ëèõ íà âèðîáíèöòâ³«Ñèëà Äóõó» ñåðåä ïîòåðï³ëèõ íà âèðîáíèöòâ³«Ñèëà Äóõó» ñåðåä ïîòåðï³ëèõ íà âèðîáíèöòâ³

ãî ñ³ì) óïðàâë³ííÿ âè-
êîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîí-
äó ñîö³àëüíîãî ñòðàõó-
âàííÿ Óêðà¿íè â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³, äî
ÿêèõ ç ïðèâ³òàëüíèì
ñëîâîì çâåðíóâñÿ íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ –
²ãîð Ñåãëÿíèê.

Ó øåñòè âèäàõ
ñïîðòó: àðìñïîðò, áîì-
áàñêåò, ãèðüîâèé
ñïîðò, äàðòñ, íà-
ñò³ëüíèé òåí³ñ òà øàõè
ïåðåìîãó ñâÿòêóâàëè:

íàñò³ëüíèé òåí³ñ -
Ãàííà Áð³çóëè÷ (ì.Óæ-
ãîðîä) òà Âàñèëü Öóáå-
ðà (Òÿ÷³âñêèé ðàéîí);

äàðòñ – Ìàð³ÿ Êëèì-
ñüêà (ì.Óæãîðîä), Íà-

òàë³ÿ ×óðåé (Óæãî-
ðîäñüêèé ðàéîí) òà Âà-
ñèëü Äåì’ÿí (ì.Óæãî-
ðîä);

áîìáàñêåò – Ìàð³ÿ
Ðåïèíåöü òà ²âàí Ãîëü-
÷à (Ìóêà÷³âñüêèé ðàé-
îí);

ãèðüîâèé ñïîðò –
ªâãåí Ïëàòîíîâ (Ìó-
êà÷³âñüêèé ðàéîí) òà
²âàí Öóáåðà (Òÿ÷³âñü-
êèé ðàéîí);

àðìñïîðò – Ìèõàéëî
ßíêîâñüêèé (Óæãî-
ðîäñüêèé ðàéîí) òà
²âàí Ìàãóëà (Òÿ÷³âñü-
êèé ðàéîí);

øàõè – Ìèõàéëî
Øèìîíÿ (ì.Óæãîðîä).

Ó êîìàíäíîìó çàë³êó
ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà

êîìàíäà Ìóêà÷³âñüêîãî
â³ää³ëåííÿ, äðóãå ì³ñöå
– êîìàíäà Òÿ÷³âñüêîãî,
òðåòº – Óæãîðîäñüêîãî
â³ää³ëåííÿ.

Âñ³ ïåðåìîæö³ áóëè
íàãîðîäæåí³ ìåäàëÿ-
ìè, êóáêàìè òà ãðàìî-
òàìè. Òàêîæ, âñ³ ó÷àñ-
íèêè çà ñâÿòêîâèì îá-
³äîì ï³ñëÿ çìàãàíü
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðè-
â³òàòè îäèí îäíîãî òà
ïîñï³ëêóâàòèñü.

Ïåðåìîæö³ â îñîáè-
ñòèõ çìàãàííÿõ ïðåä-
ñòàâëÿòèìóòü íàøó
îáëàñòü ó ô³íàëüíîìó
åòàï³ Âñåóêðà¿íñüêî¿
ñïàðòàê³àäè, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ 11 – 15 âå-
ðåñíÿ ó ì³ñò³ Óæãîðîä³
(ÑÊ “Þí³ñòü”).

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
5-ãî ÷åðâíÿ ñâ³é

60-ð³÷íèé þâ³ëåé ðàçîì
ç ð³äíåþ, êîëåãàìè

òà äðóçÿìè â³äçíà÷èâ
²âàí Âàñèëüîâè÷

ÊÎÂÀ× –
ëþäèíà, ÿêó çíàþòü ³ øàíó-
þòü ÿê íåâòîìíîãî ³ ñóìë³-
ííîãî òðóä³âíèêà-ìåõàí³çà-

òîðà øèðîêîãî ïðîô³ëþ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³æðà-
éîííîãî óïðàâë³ííÿ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà,
âïðàâíîãî ìàéñòðà íà âñ³ ðóêè, ÿêîãî ãëèáîêî
ïîâàæàþòü â òðóäîâîìó êîëåêòèâ³  ³ â ÷èñëåí³é
ðîäèí³ çà íàéêðàù³ ðèñè éîãî õàðàêòåðó.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ  Âàø þâ³ëåé,
Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî,
Äîáðà ³ ùàñòÿ  Âàì áàæàºìî.
Õàé  îìèíàþòü Âàñ òðèâîãè.
Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ  íà ïóò³.
Õàé ñâ³òëà é ðàä³ñíà äîðîãà,
Ùàñëèâî  ñòåëèòüñÿ â æèòò³.
Áàæàºìî  ñâ³òëî¿ ðàäîñò³ é ñèëè,
Ïðèõèëüíî¿ äîë³, äîáðà ³ òåïëà,
Ùîá  ùàñòÿ Âàì ñëàëî íåáåñíå Ñâ³òèëî,
Çäîðîâ’ÿì íàïîâíèëà  ð³äíà çåìëÿ.
Ç ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ äîíüêè Ìàð³ÿ ³ Ìèðîñëà-

âà, çÿò³ Àíàòîë³é òà ²âàí, âíó÷êà Â³êòîð³ÿ, îíóêè
Âëàäèñëàâ é ²âàí, êîëåãè òà äðóç³ ïî ðîáîò³.
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Âàðò³ñòü ï³äïèñêè çàëèøàºòüñÿ
íåçì³ííîþ – 12 ãðí. íà ì³ñÿöü.

Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó "Ìóêà÷åâà" ìîæíà
ç áóäü-ÿêîãî íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ó áóäü-ÿêî-
ìó ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³, àáî áåçïîñåðåä-
íüî ó ðåäàêö³¿.

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

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ ðåäàêòîð ãàçåòè
Ñ. ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò Ìó-

êà÷³âñüêî¿ ÖÐË ùèðî â³òàþòü ÷àð³âíó æ³íêó
Ìàð'ÿíó Âàñèë³âíó ÏÎÏÎÂÈ×

ç þâ³ëåºì,  ÿêèé âîíà ñâÿòêóâàëà 1 ÷åðâíÿ. Çè-
÷èìî Âàì çäîðîâ'ÿ, æ³íî÷îãî, ñ³ìåéíîãî òà ïðî-
ôåñ³éíîãî ùàñòÿ.

Â öåé äîðîãèé äëÿ ñåðöÿ äåíü
Áàæàºì êâ³ò³â ³ ï³ñåíü!
Â³ä äðóç³â ùèðèõ ïðèâ³òàíü,
Â³ä ç³ðîê çä³éñíåííÿ áàæàíü!
Â³ä ñîíöÿ – ñâ³òëà ³ òåïëà,
Ùîá äîëÿ ùåäðîþ áóëà!
² íå ñïèíèòè ÷àñó ë³ê,
Íåõàé ùàñòèòü âåñü äîâãèé â³ê!
Çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó

Í. ÃÀÐÑÅÂÀÍ²ØÂ²Ë², ãîëîâíèé ë³êàð
². ×ÓËÅÉ, ãîëîâà ïðîôêîìó.

Ó çâ’ÿçêó ç ðåºñòðàö³éíèìè çì³íàìè ãàçåòè,
âñ³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ (ó òîìó ÷èñë³ ³  îïëàòó
ïåðåäïëàòè) ñë³ä çä³éñíþâàòè çà íîâèìè áàí-
ê³âñüêèìè ðåêâ³çèòàìè, ÿê³ ìè òóò äðóêóºìî.

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
10-ãî ÷åðâíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåé

– 60-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ãëèáîêî øàíîâàíà
ó íàø³é ðîäèí³ ëþäèíà – êîëèøí³é ãîëîâà  Ëàâ-
ê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè

Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷
Ñ²ÊÎÐÀ.

Øàíîâíèé  þâ³ëÿðå, ïðèéì³òü íàø³ ñåðäå÷í³ ïî-
çäîðîâëåííÿ  ç Âàøèì ïîâàæíèì þâ³ëåºì ³ íàéê-
ðàù³ ïîáàæàííÿ. Áàæàºìî Âàì  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
áëàãîïîëó÷÷ÿ, ðàäîñò³ â³ä ðîäèíè, ìóäðîñò³, òåð-
ï³ííÿ ³ ùåäðî¿  äîë³ â³ä æèòòÿ.

Þâ³ëåé – öå íå ïðîñòî ñâÿòî,
Çäîáóòêè  âñ³õ ðîê³â â æèòò³,
Òîæ õàé ó Âàñ ¿õ áóäå áàãàòî,
Ùîá çä³éñíèëèñÿ çàäóìè âñ³!
Õàé  Ãîñïîäü Âàñ áëàãîñëîâëÿº íà äîâã³¿ ³ áëàã³¿

ë³òà.
Øàíóþ÷èé Âàñ ñâàò ².ÕÈÌÈÍÅÖÜ

òà  éîãî ñ³ì’ÿ.

ÔÎÏ Äâîðíè÷åíêî Ñåðã³é Â³êòîðîâè÷
ð/ð 26007053911873  â ÏÀÒ «Ïðèâàòáàíê»
ÌÔÎ 312378,  Êîä ªÄÐÏÎÓ 2785704255

ÑÅÐÅÄÀ, 13 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 9.45 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05,
8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.35 Ì/ñ "Ãîí". 10.15 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.40 Òåëåïðî-
äàæ. 11.00 Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿ-
õè". 12.00, 2.05 Ä/ô "Ñìàêè
Êóëüòóð". 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10
Ðàä³îÄåíü. 13.40, 15.20 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 15.35
Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+).
17.05, 23.55 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 18.00, 0.15 ²íôîðìàö-
³éíà ãîäèíà. 19.00 Ä/ô "Äåøå-
âèé â³äïî÷èíîê". 19.25 Ä/ô
"Íåïîâòîðíà ïðèðîäà". 20.30,
4.00 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 21.25,
3.20 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40 Ä/
ô "Òàºìíèö³ àêóë". 22.45 Ò/ñ
"Çà ñëóæáîâèì îáîâ'ÿçêîì"
(16+). 1.10 Ñâ³òëî. 3.40 Òåìà
äíÿ. 4.25 Â³éíà ³ ìèð. 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". 11.00,
12.20, 12.50 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.05, 15.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 19.20 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15, 21.10
Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè, ä³â÷àòà-
ìè".  22.10 Áîéîâèê "Øàí-
õàéñüêèé ïîëóäåíü". 0.20 Êî-
ìåä³ÿ "Ñåêñ-ì³ñ³ÿ". 4.40 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.55 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 Ò/ñ
"×åðâîíà êîðîëåâà". 12.25 Ò/
ñ "25-à ãîäèíà" (12+). 14.50,
15.45, 16.45 "Ðå÷äîê". 17.40
"Íîâèíè". 18.00, 19.00, 3.30
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 5.25 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà".
0.40 Õ/ô "À æèòòÿ ïðîäîâ-
æóºòüñÿ" (16+). 2.20 "Îðåë ³
Ðåøêà. Øîï³íã". 4.15 Õ/ô "Ñâÿ-
òî Íåïòóíà". 4.55 "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. 12.05,
13.25 Õ/ô "Àêóëà-ðîáîò"
(16+).  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.25, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.45, 21.30 Ò/ñ "Ìàé-
îð ³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 23.35 Õ/ô "Íåìà
êóäè ò³êàòè" (16+). 1.25 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿.
4.15 Åâðèêà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.00 Çà æèâå! (16+). 8.25 Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-6". 12.10 Çâàíà âå÷åðÿ
(12+). 13.10 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ (16+).
15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-7 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì (16+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/ô
"Ïåëåíà". 20.00 Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè (16+). 22.40
Õ/ô "Õîëîäíå ñåðöå". 0.40
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, 3.20 Ñüîãîäí³.
9.30, 4.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
4.40 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" 15, 16
ñ. (12+). 23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI:
Íüþ-Éîðê" (16+). 1.30 Òåëåìà-
ãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ïðå-
êðàñíèé ïðèíö ³ ôåÿ Ëþïèíà".
11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00, 0.30 Íàéêðàùèé ðåñòî-
ðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì.
13.00, 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é
ìîñêàëü". 14.00, 3.20 Â³òàëü-
êà. 16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 17.00, 18.30, 1.30 Êðà¿íà
Ó. 18.00 Êàçêè Ó. 19.00, 20.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà. 19.30,
20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-

âåñ³ëëÿ. 14.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.00, 18.30, 1.30 Êðà¿íà Ó.
18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00,
20.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
19.30, 20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ìîñêàëü". 22.00 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 2.00 ÁàðÄàê. 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.40 Çîíà íî÷³. 4.50 Àá-
çàö. 6.45, 0.40 Ò/ñ "Êîáðà"
(16+). 8.40, 9.59 Kids Time.
8.45 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷î-
áîòÿõ". 10.00 Ì/ô "Ì³íëèâà
õìàðí³ñòü, ÷àñîì ôðèêàäåëü-
êè". 11.45 Ì/ô "Ì³íëèâà
õìàðí³ñòü, ÷àñîì ôðèêàäåëü-
êè 2". 13.40 Ì/ô "Õîðîøèé
äèíîçàâð". 15.20 Õ/ô "Áëàêèò-
íà ëàãóíà: Ïðîáóäæåííÿ".
17.10 Õ/ô "Ì³ëèíà" (16+).
19.00 Ðåâ³çîð. 22.00 Ñòðàñò³
çà Ðåâ³çîðîì. 2.35 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 12 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 9.45 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00,  3 .00 Íîâèíè.  6 .35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.35 Ì/ñ "Ãîí".
10.15 Õòî â äîì³  õàçÿ¿í?.
10.40 Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ô
"Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 12.00, 2.05
Ä/ô "Ñìàêè Êóëüòóð". 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.40, 15.20 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55, 4.00 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.35 Ò/ñ  "Ãðàíä ãîòåëü"
(12+) .  17.05,  23.55 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
Ïåðøèé íà ñåë³. 19.25 Ä/ô
"Íåïîâòîðíà ïðèðîäà". 20.30
Íàø³ ãðîø³. 21.25, 3.20 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 21.40 Ä/ô "Òàºì-
íèö³ àêóë". 22.45 Ò/ñ "Çà ñëóæ-
áîâèì îáîâ'ÿçêîì" (16+). 1.10,
5.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
3.40 Òåìà äíÿ. 4.25 Â³éíà ³
ìèð

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". 11.00,
12.20, 12.50 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.05, 15.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 19.20 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15, 21.10
Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè, ä³â÷àòà-
ìè". 22.10 Ìåëîäðàìà "Âèðîê
³äåàëüíî¿ ïàðè". 2.15 "Viva !
Íàéêðàñèâ³ø³ 2018"

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 "Ï³ä ïðèö³ëîì" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.45, 16.20 "Íà òðüîõ" (16+).
17.35, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.40 Õ/ô "Ëþäèíà-âîâê"
(18+). 1.30 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+). 3.55
Ñêàðá íàö³¿. 4.05 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
7.00 Çà æèâå! (16+). 8.15 Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþ-
þòü âñ³!-6". 12.00 Çâàíà âå÷å-
ðÿ (12+). 12.55 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ (16+).
15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-7 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì (16+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/
ô "Ïåëåíà". 20.00 Åêñïåðè-
ìåíÒÈ (16+). 22.40 Õ/ô "Õî-
ëîäíå ñåðöå". 0.40 Îäèí çà
âñ³õ (16+)

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.20 Ñüîãîäí³.
9.30, 4.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð - 4" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "ß
äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" 13, 14 ñ.
(12+). 23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI:
Íüþ-Éîðê" (16+). 1.30 Òåëåìà-
ãàçèí

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
Ñåí³÷ê³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü". 14.00,
3.20 Â³òàëüêà.  16.00,  2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.  17.00,
18.30, 1.30 Êðà¿íà Ó. 18.00
Êàçêè Ó Ê³íî.  19.00, 20.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  19.30,
20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
23.00 Ò/ñ "Ïîìñòà" (16+). 2.00
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.00 Àá-
çàö. 5.45, 0.00 Ò/ñ "Êîáðà"
(16+). 7.39, 8.55 Kids Time. 7.40
Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
9.00 Ïîëîâèíêè. 17.00 Êîõàí-
íÿ íà âèæèâàííÿ (16+). 19.00
Òîï-ìîäåëü ïî-óêðà¿íñüêè

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 11 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  9 .45  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9 .25 ,  21 .00 ,  3 .00  Íîâèíè .
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî  ðàíêó,  Êðà ¿íî ! .  9 .35  Ì/ñ
"Ãîí" .  10.15 Õòî â  äîì³  õà-
çÿ ¿í? .  10 .40  Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿõè".
12.00, 2.05 Ä/ô "Ñìàêè Êóëü-
òóð". 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì) .  13 .10
Ðàä³îÄåíü. 13.40, 15.20 Ëàé-
ôõàê  óêðà ¿íñüêîþ.  13 .55
Ïåðøà øïàëüòà. 14.30 Ðàä³î.
Äåíü .  15 .40  Ò /ñ  "Ãðàíä  ãî -
òåëü" (12+).  17.05, 23.55 Ä/
ô "Ãîðä ³ñòü  ñâ ³ ò ó " .  18 .00 ,
0 .15  ²íôîðìàö ³éíà  ãîäèíà .
19 .00  #@) [ ]?$0  ç  Ìàéêëîì
Ùóðîì.  19 .40  Äî  ñïðàâè .
20.15, 1.10, 4.25 Â³éíà ³ ìèð.
21 .25 ,  3 .20  Íîâèíè.  Ñïîðò.
21.40 Ä/ô "Òàºìíèö³  àêóë" .
22 .45  Ò /ñ  "Çà  ñëóæáîâèì
îáîâ'ÿçêîì" (16+). 1.50 ÒÀÊÀ-
ØÎÒÀÌ. 3.40 Òåìà äíÿ. 4.00
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 5.05 Ðîç-
ñåêðå÷åíà ³ñòîð ³ÿ

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". 11.00,
12.20, 12.45 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  14.05,  15.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì".  19.20 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15, 21.10
Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè, ä³â÷àòà-
ìè". 22.10 "Ãðîø³ 2018". 23.30,
1.55 Áîéîâèê "Óãðóïóâàííÿ
"Ñõ³ä"

IÍÒÅÐ
5.45 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".
10.15 Õ/ô "Íåä³ëüíèé òàòî".
12.25 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñüêà íå-
â³ñòêà". 16.10 "Æäè ìåíÿ. Óê-
ðà¿íà". 18.00, 19.00, 4.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 20.40
Ò/ñ "×åðâîíà êîðîëåâà". 0.55
Õ/ô "Ôàíòîìàñ ðîçáóøóâàâ-
ñÿ".  2.40 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã". 4.45 "Top Shop"

 ICTV
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòè-
çîìá³. 11.30, 13.20 Õ/ô "Òàº-
ìíè÷èé îñòð³â". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.35, 16.20 Õ/
ô "Âîäíèé ñâ³ò". 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð
³ ìàã³ÿ" (16+). 22.35 Ñâîáîäà
ñëîâà.  0 .45 Õ/ô "Ï³ä ïðè-
ö³ëîì" (16+). 2.35 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ"
(16+). 4.10 Ñêàðá íàö³¿. 4.20
Åâðèêà!. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.00 Âñå áóäå äîáðå!. 8.20 Âñå
áóäå ñìà÷íî!. 9.15 Ïëàíåòà
çåìëÿ. 10.20 Õ/ô "Êîëüº äëÿ
Ñí³ãîâî¿ Áàáè". 12.10 Çâàíà
âå÷åðÿ (12+). 13.10 Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â.  Àïîêàë³ïñèñ
(16+). 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-7
ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+).
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Õ/ô "Ïåëåíà".  20.00
Õàòà íà òàòà (12+). 22.40 Õ/ô
"Õîëîäíå ñåðöå". 0.40 Îäèí
çà âñ³õ (16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.15 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.05 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð - 4" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "ß
äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" 11, 12 ñ.
(12+). 23.30 Õ/ô "Íåéìîâ³ðíèé
Õàëê" (16+). 1.45 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Ïóñ-
òîòëèâå âîðîíÿ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 0.30
Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëà-
íîì Ñåí³÷ê³íèì. 13.00 ×îòèðè
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Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 11
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 4
     îäðóæèëîñÿ –

22 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ви можете бути особ�
ливо мрійливі, але не
забувайте про обе�

режність, адже мрії іноді ре�
алізовуються і до цьому ба�
жано бути готовими. Зосе�
редьтеся на найголовнішо�
му, тоді ви багато  встигнете.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Колеги по роботі
будуть усіляко сприя�
ти здійсненню  ваших

планів. На вас очікують пози�
тивні результати, позв'язані
з улюбленою роботою.
Може з'явитися нове захоп�
лення, що поглине вільний
час.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви можете
відчути якусь не�
стабільність і відчути,
що вами незадово�

лені, але причина цього
знайдеться не відразу. Емо�
ційна  напруга незабаром
спаде.

РАК  (22.06�23.07).
Ваша зайнятість і емо�
ційна напруженість
буде впадати в  очі,
тому постарайтеся

уникати зайвої суєти. Зосе�
редьтеся на головних  турбо�
тах і проблемах.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ваш оптимізм у спо�
лученні з гнучкістю в
повединці здатний

залучити до вас увагу навко�
лишніх. Постарайтеся не
відмовляти в допомозі  лю�
дям, які до вас звертаються.

ДІВА (24.08�23.09).
Зосередитися на ро�
боті вам буде заважа�
ти почуття непевності,

але, насправді, у вас більше
сил і знань, чим ви думаєте.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Настройтеся
на серйозні та рішучі
дії, але врахуйте, що

безрозсудний ризик може
погубити на корені всі ваші
починання. Справи  підуть як
по маслу, а оточуючі люди бу�
дуть у всьому підтримувати
вас.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Стан справ на
роботі наочно про�
демонструє ступінь

вашої професійної придат�
ності та перспективи кар'єр�
ного росту. Бажано не пока�
зувати навколишню свою не�
рвозність і дратівливість, не
варто довіряти  новим ідеям і
планам, зараз не кращий час
для їх реалізації.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ділова сфера
буде складатися,
швидше за все, не
дуже вдало, однак на

допомогу вам прийде вірний
друг, що і допоможе знайти
вихід зі скрутного стану.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Постарайтеся
спокійніше постави�
тися до змін, що відбу�

ваються у вашому житті.
Спробуйте не провокувати
конфліктних ситуацій  і
відкритого протистояння,
інакше ймовірні серйозні
втрати.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Наступає до�
сить удалий в емоцій�
ному плані період.

Ніщо не зможе вивести вас із
рівноваги. Чужі поради кра�
ще не приймати.  Більшу ча�
стину часу бажано присвяти�
ти завершенню невідклад�
них справ.

РИБИ (20.02�
20.03). Підсумувати
прожите виявиться
незайвим, наступає
пора  відкрити для

себе нову сторінку. Ця інфор�
мація відповість на життєво
важливі  питання. Постарай�
теся не ділитися найтаємні�
шим...

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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ТОВ “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ  НАБІР  НА РОБОТУ  ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспортних засобів категорії С, Е. 2.Ван0
тажники для збору твердих побутових відходів. 3.Трак0
торист. 4.Прибиральник службових приміщень. 5.Приби0
ральник території. 6.Касир

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

Таку суму вдалося
зібрати в ході благо�
дійного авторського
концерту Людмили �
Ковач “Любов ніколи
не перестає...”.
1 червня у Мукачівсь�
кому драматичному
театрі організували
одразу два авторські
концерти відомої ав�
торки�виконавиці
Людмили Ковач “Лю�
бов ніколи не пере�
стає...” за участі твор�
чих молодих вико�
навців краю.

На гостей чекала
надзвичайно яскрава
концертна програ�
ма, яка гармонійно
поєднувала проник�
ливу лірику, запаль�
ний драйв, пісочну
анімацію та щиру
розмову з головною
героїнею свята.

Загалом вдалося
зібрати понад  50 ти�
сяч гривень. За сло�
вами ініціатора акції
депутата міськради
Людмили Ковач, для
потреб онкохворих
дітей до дитячої об�
ласної лікарні пере�
дано 41 тис.  гривень
та майже 10 тисяч
гривень передано на
проведення реабілі�
тації Максима Тата�
рина.

Íà áëàãîä³éíîìó
êîíöåðò³ ç³áðàëè

ïîíàä 50 òèñÿ÷ ãðí.

4 червня, на базі Мукачівської СШ № 4 відбулось урочи�
сте відкриття літнього мовного табору. Вже завтра старту�
ватимуть інші табори при школах та НВК.

Нагадаємо, що в Мукачеві функціонуватимуть 8 літніх та�
борів для 700 учнів.

Так, у місті є літні мовні табори з денним перебуванням
при ЗОШ № 7, 13, СШ №4, НВК №10, НВК “ДНЗ�ЗОШ І ст. –
гімназія” та таборах з денним перебуванням при ЗОШ №
20, НВК № 6,11.

Так організовано безкоштовний відпочинок для 700 дітей
з числа пільгових категорій. При цьому на один день пере�
бування дитини в таборі з міського бюджету виділятимуть
107 гривень.

У Мукачеві почали діяти
літні табори для школярів




