
26 (1230)
5 ëèïíÿ 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.

ÍÀÉÙÈÐ²Ø² ÏÎÁÀÆÀÍÍß!
Ç íåïîâòîðíèì þâ³ëåºì

â³òàºìî
Îëüãó Êàðë³âíó

Ð²ÇÀÊ!
Äîðîãà Îëüãî! Âè âè-

íÿòêîâî ÷àð³âíà, ìóäðà,
äîáðîçè÷ëèâà ³ ùèðà
æ³íî÷êà. Íàì äóæå ïî-
âåçëî çíàòè Âàñ, â³ä÷óâà-

òè Âàøó äóøåâíó òåïëîòó,
ãîòîâí³ñòü äîïîìîãòè, ïîñï³â÷óâàòè, ïîæà-
ë³òè ³ ïîðàä³òè. Ð³äêî áóâàº ïîºäíàííÿ òàêî¿
æ³íî÷î¿ ïðèâàáëèâîñò³, æèòòºâî¿ ìóäðîñò³
òà íàïîëåãëèâîñò³. Àò âè – îñü òàêà!

Òîæ äàé Âàì Áîæå â íàãîðîäó ÷åñíèõ ³
â³ääàíèõ äðóç³â, áåçìåæíîãî êîõàííÿ â
ñ³ì'¿,ëþáëÿ÷èõ ðîäè÷³â, ùàñëèâîãî ìàòåðèí-
ñòâà ³ ìèðó â äóø³, ³ â íàø³é êðà¿í³!

Íåõàé Âàø³ äîáð³ ³ êðàñèâ³ ìð³¿ çáóâàþòü-
ñÿ çàâæäè ³ ó âñüîìó. Äîðîãà Îëüãî, ìè
Âàñ ëþáèìî, ö³íóºìî ³ ãîðäèìîñÿ äðóæ-
áîþ ç Âàìè. Áåç òàêèõ, ÿê Âè, áóëî á ñóì-
íî æèòè. Ñâ³òëî¿ ðàäîñò³ â³ä æèòòÿ íà êî-
æåí äåíü ³ äîâã³-äîâã³ ðîêè â³ä ùèðî ñåð-
öÿ áàæàþòü:

Â³íÿðñüêà, Áóëåöà, Ãðèò÷èí, Áîáåëà,
Ìåøêî, Ä³äèê, Ïåðåñòà, Êîëÿäêà, Àòàáàºâ,
Ñè÷óãîâ ³ äåñÿòêè Âàøèõ øàíóâàëüíèê³â!

28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó,
î 9:18, ï³ñëÿ 24 ãîäèí
áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè
äåïóòàòè Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè, ïðèéíÿ-
ëè Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿-
íè – Îñíîâíèé Çàêîí
äåðæàâè. Çàêîí Óêðà¿íè
«Ïðî ïðèéíÿòòÿ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ââå-
äåííÿ ¿¿ â ä³þ» â³ä 28
÷åðâíÿ 1996 ðîêó çàñâ³-
ä÷èâ âòðàòó ÷èííîñò³
Êîíñòèòóö³¿ (Îñíîâíî-
ãî Çàêîíó) Óêðà¿íè â³ä
20 êâ³òíÿ 19978 ðîêó ç íàñòóï-
íèìè çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-
ìè òà Êîíñòèòóö³éíèì äîãîâî-
ðîì ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óê-
ðà¿íè òà Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè-
 ïðî îñíîâí³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿
òà ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíî¿
âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ â Óêðà¿í³ ó çâ‘ÿçêó ç
ïðèéíÿòòÿì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè.

Ïðèéíÿòòþ Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè ïåðåäóâàâ òðèâàëèé ³ñòî-
ðè÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé âêëþ÷àâ
ó ñåáå ³ çá³ðêó ñòàðîäàâíüîãî óê-
ðà¿íñüêîãî ïðàâà «Ðóñüêà Ïðàâ-
äà», ï³çí³ø³ ³ñòîðè÷í³ ïàì‘ÿòêè
ïðàâîâî¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè, çîê-
ðåìà «Ëèòîâñüê³ ñòàòóòè», «Áå-
ðåçíåâ³ ñòàòò³ Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî».

Äóæå âàæëèâèì äëÿ ôîðìó-
âàííÿ óêðà¿íñüêîãî êîíñòèòóö-
³îíàë³çìó áóëî çàòâåðäæåííÿ 5
êâ³òíÿ 1710 ðîêó «Ïàêò³â ³ Êîí-
ñòèòóö³¿ ïðàâ ³ âîëüíîñòåé
Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî», ãåòüìà-
íîì Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî Ïè-
ëèïîì Îðëèêîì. Â³äïîâ³äíî äî
íå¿ äåðæàâíà âëàäà ïîä³ëÿëàñÿ
íà çàêîíîäàâ÷ó - Ãåíåðàëüíà
Ðàäà, âèêîíàâ÷ó – ãåòüìàí òà
éîãî óðÿä ³ ñóäîâó – Ãåíåðàëü-
íèé Ñóä. Âèçíàâàëîñÿ òàêîæ
ïðàâî ì³ñò íà ñàìîâðÿäóâàííÿ.
² õî÷à ¿¿ íå âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè,
÷àñòèíà ôàõ³âö³â ââàæàþòü, ùî
âîíà áóëà ïåðøîþ ºâðîïåéñü-

ÃÎËÎÂÍÈÉ ÇÀÊÎÍ ÄÅÐÆÀÂÍÎÑÒ²

êîþ êîíñòèòóö³ºþ ó ñó÷àñíî-
ìó ðîçóì³íí³. Ïîò³ì áóëè Óí³-
âåðñàëè Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè,
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ Íà-
ðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, Êîíñòèòó-
ö³ÿ ãåòüìàíà Ïàâëà Ñêîðî-
ïàäñüêîãî, Êîíñòèòóö³éí³ àêòè
Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè òà ³íø³
êîíñòèòóö³éí³ àêòè, ÿê³ òàêîæ
ÿñêðàâî çàñâ³ä÷èëè ïðî ãëè-
áîê³ òðàäèö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî
çàêîíîòâîðåííÿ óêðà¿íö³â.

Ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ 28
÷åðâíÿ 1996 ðîêó ñòàëî ï³ñëÿ
ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè, äðóãîþ íàéâèçíà÷í-
³øîþ ïîä³ºþ â ³ñòîð³¿ íàøî¿
äåðæàâíîñò³, â ÿê³é óïåðøå
áóëî çàêð³ïëåíî òàêå ôóíäà-
ìåíòàëüíå ïîëîæåííÿ ÿê
«íîñ³ºì ñóâåðåí³òåòó ³ ºäèíèì
äæåðåëîì âëàäè ïðîãîëîøåíî
íàðîä».

Ó ÷àñè, êîëè íàøà
êðà¿íà ïåðåæèâàº
â³éñüêîâó çàãðîçó ç áîêó
ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà, ïóò³-
íñüêî¿ Ðîñ³¿, Êîíñòèòó-
ö³ÿ âèêîíóº îñîáëèâó
ðîëü â ºäíàíí³ óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó, ÷àñòèíà
ÿêîãî ç³ çáðîºþ â ðóêàõ
â³äñòîþº íåçàëåæí³ñòü
òà ñîáîðí³ñòü íàøî¿ Óê-
ðà¿íñüêî¿ äåðæàâè,
â³ääàþ÷è íàéäîðîæ÷å,
ñâîº æèòòÿ, çà ïðàâî íà
ñàìîñò³éíå æèòòÿ òà

âîëþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Äëÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìóêà÷å-

âà Àíäð³ÿ Áàëîãè òà éîãî êî-
ìàíäè, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè –
öå ò³ ôóíäàìåíòàëüí³ çàñàäè, íà
ÿêèõ ´ðóíòóºòüñÿ íàøå ñüîãî-
äåííÿ – âåðõîâåíñòâî ïðàâà,
ïîë³òè÷íà, åêîíîì³÷íà òà ³äåî-
ëîã³÷íà áàãàòîìàí³òí³ñòü, öå
êîíêðåòíà ùîäåííà ðîáîòà, ÿêà
ðîáèòü æèòòÿ ìóêà÷³âö³â êîì-
ôîðòí³øèì, çðó÷í³øèì, ñîö-
³àëüíî çàõèùåíèì. Â³ä ñï³ëüíî¿
ðîáîòè âëàäè òà ¿¿ ãðîìàäÿí ìè
ñïðîìîæí³ âèð³øóâàòè äåñÿòè-
ë³òòÿìè íàêîïè÷óâàí³ ïðîáëå-
ìè, âò³ëþâàòè ó æèòòÿ â³ðó ó
ùàñëèâå ñüîãîäåííÿ òà ìàé-
áóòíº.

Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-àíàë³-
òè÷íèõ êîìïëåêñ³â

âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
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Ó êîãî ìåíüøå âñåãî æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå âñåãî íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð)Ó êîãî ìåíüøå âñåãî æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå âñåãî íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð)Ó êîãî ìåíüøå âñåãî æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå âñåãî íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð)Ó êîãî ìåíüøå âñåãî æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå âñåãî íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð)Ó êîãî ìåíüøå âñåãî æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå âñåãî íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð)

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Ãîñòð³ ïèòàííÿ îáãîâîðèëà ãðîìàäñüêà ðàäà
Цими днями відбулося засідання Громадської ради при

Мукачівській районній державній адміністрації. Голову�
вала під час  засідання голова Громадської ради, голов�
ний лікар Центру первинної медико�санітарної допомоги,
заслужений лікар України Вікторія Лані.

Вікторія Юріївна озвучила, що на даний час жителями
району підписано 31,5 тис. декларацій з сімейними ліка�
рями, терапевтами та педіатрами, яких обрали самостійно.

Обрати лікаря – найваж�
че завдання для пацієнта.
Добре, якщо ви вже трива�
лий час перебуваєте під
наглядом одного спеціалі�
ста та повністю довіряєте
йому. Інша справа, якщо з
кандидатурою сімейного
лікаря/терапевта/педіатра
ви ще не визначилися. Але
й у такому випадку не тре�
ба хвилюватися, адже
пацієнт має право змінити
сімейного лікаря за влас�
ним бажанням.

Про реформування
шкільної та дошкільної ос�
віти розповів начальник відділу освіти управління освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації Ващенок М.М.

Микола Миколайович зауважив, що 28 вересня 2017 року
набрав чинності новий Закон України «Про освіту».

Так, започатковується «Нова українська школа», яка має
розвивати у дітей «читання з розумінням, уміння вислов�
лювати свою думку усно і письмово, здатність логічно об�
ґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, тощо». На
даний момент Чинадіївська ЗОШ І�ІІІ ступенів бере участь
у всеукраїнському проекті «Нова українська школа».

З 2018�2019 навчального року започатковують 12�ти
річне навчання. Середня освіта поділятиметься на почат�
кову, базову і профільну. Після закінчення кожного рівня
знання учнів перевірятимуть за допомогою державної
підсумкової атестації.

Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність
одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами
освіти, створювати для цього структурні підрозділи. Тре�
ба лише отримати відповідні ліцензії і пройти акредита�
цію.

Тепер школи, дитсадки та інші заклади освіти всіх форм
власності будуть мати самоврядні колегіальні органи –
наглядові (піклувальні) та педагогічні ради, батьківські
ради тощо – які прийматимуть найважливіші рішення. До
складу наглядової (піклувальної) ради, якій засновник може
делегувати свої повноваження, не можуть входити праців�
ники цього закладу освіти і ті, хто в ньому навчається.

Директор школи обиратиметься на шість років конкурс�
ною комісією у складі представників інших шкіл, місцевої
влади, викладачів педагогічних вишів та громадськості.

Микола Ващенок зауважив, що на сесії районної ради
затверджено Положення про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти за організаційно�пра�
вовою формою комунальна організація (установа, заклад)
та засновником яких є Мукачівська районна рада, відпов�

ідно до якого призначати�
муть керівників закладів за�
гальної середньої освіти.

Директор самостійно ви�
биратиме на роботу своїх за�
ступників та інших педагогі�
чних працівників. Освітній
заклад має право оголосити
конкурс на будь�яку вакан�
сію, але головне, що призна�
чення відбуватимуть без по�
годження з місцевою вла�
дою, яке потрібне зараз.

Людина зможе обиратися
на посаду директора не
більше двох шестирічних
термінів поспіль, а потім змо�

же працювати на іншій посаді в цій же школі або претен�
дувати на директорство в іншій.

Закон заохочує навчання дітей з особливими потреба�
ми, сиріт та дітей зі складних родин у звичайних школах.
За заявами батьків дітей з особливими потребами школи
мають створювати інклюзивні та спеціальні класи, де такі
діти могли б навчатися.

Кожен заклад освіти зобов’язаний розмістити у відкри�
тому доступі на своєму сайті (чи сайті засновника) всю
важливу інформацію про свою діяльність.

Обов’язково має оприлюднюватися кошторис і фінан�
совий звіт про надходження та використання всіх отрима�
них коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вар�
тості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не за�
боронених законодавством.

По питанню «Різне» Вікторія Юріївна озвучила відповіді
на лист щодо звернення водного господарства від 30 бе�
резня 2018 року по наданню пільг водному господарству у
сплаті місцевих податків за землю. Нагадаємо, дане пи�
тання розглядалося на засіданні Громадської ради в бе�
резні.

Заступник голови Громадської ради Павло Дешко зап�
ропонував винести на розгляд наступного засідання, яке
відбудеться в вересні, питання ремонту та утримання доріг
районного значення та запросити на Громадську раду ке�
рівництво райдержадміністрації.

Мукачівщина вже вдруге вітає учас�
ників веломарафону «Три замки За�
карпаття». Змагання, які збирають
професіоналів та любителів вело�
спорту, охоплюють три історичні пам�
’ятки: замок «Паланок» (Мукачево), за�
мок «Сент�Міклош» (смт. Чинадієво),
замок Шенборнів, що на території са�
наторію «Карпати» (Чинадіївська се�
лищна рада, с. Карпати).

Два маршрути різної складності та
протяжності, відповідно до рівня
підготовки учасника, запропонували
організатори змагань.

Протяжність маршруту для профес�
іоналів склав 70 кілометрів: Мукаче�
в о � Л а в к и � Л о х о в о � Б о б о в и щ е �
Грибівці�Ільківці�В.Визниця�Лісар�
ня�Кленовець�Косино�Чинадієво�
Карпати�Чинадієво�Кольчино�Мука�
чево

Протяжність маршруту для люби�
телів склав 40 кілометрів: Мукачево�
Кендерешів�Куштановиця�Буковинка�
Брестів�Вільховиця�Пасіка�Карпати�
Чинадієво�Кольчино�Мукачево.

Змагання відкрили урочисто у зам�
ку «Паланок» за участю голови мукач�
івської РДА Сергія Гайдая, організа�
тора змагань Артема Топчанюка, упов�
новаженого Президента України з пи�

Фінальні матчі з баскетболу за Кубок району відбулися
у суботу, 30 червня, на базі Мукачівського агарного колед�
жу. На паркеті зустрілися найсильніші команди району:
БК «Ракошино», БК «Горонда 1», БК «Горонда 2», БК «Нове
Давидково».

Організаторами спортивного дійства виступила Феде�
рація баскетболу Мукачівського району, яку очолює Сте�
пан Горват, спільно з відділом молоді та спорту Мукачівсь�
кої РДА, начальник відділу Олександр Корж.

Учасників змагань привітав голова Мукачівської РДА
Сергій Гайдай, який зазначив, що в Мукачівському райо�
ну розвиваються багато видів спорту, один з найулюбле�
ніших серед молоді – баскетбол. Керівник району запев�
нив, що і надалі підтримуватиме спортивні починання ко�
манд, а учасникам фінальних матчів за Кубок району по�
бажав цікавої гри без травм та перемоги.

Відтак, Степан Горват представив головного суддю зма�
гань – це майстер спорту Мар’яна Салай та суддю – сек�
ретаря Ларису Кузнєцову.

Стартовий свисток судді став початком запеклої бороть�
би, адже сили команд, рівень їх підготовки були майже
однаковими. Проте, перемога буває лише одна, тож при�
зові місця розподілилися наступним чином:

ІV місце – БК «Горонда ІІ»
ІІІ місце – БК «Нове Давидково»
Кубок Мукачівського району з баскетболу розіграли між

собою запеклі супротивники: БК «Ракошино» та БК «Го�
ронда 1». Цього разу спортивна фортуна була на користь
ракошинців, які і здобули перемогу. Відтак, чемпіоном
Мукачівщини з баскетболу та володарем Кубку стала ко�
манда «Ракошино».

Кращим гравцем визнано Пасербовича Степана ( БК
«Ракошино»)

Кращим «бомбардиром» визнано Мелентьєва Владис�
лава (БК «Горонда 1»)

Нагородження команд провів заступник голови Мукачі�
вської РДА Олександр Богів спільно з головою Федерації
баскетболу Мукачівського району Степаном Горватом.

Команда�переможниця стала володарем Кубку, гравці
були нагороджені медалями, грамотами Мукачівської РДА
та спортивними формами, які стануть у нагоді на наступ�
них тренуваннях.

Команди – учасники змагань були нагороджені меда�
лями, грамотами Мукачівської РДА та баскетбольними
м’ячами.

Концертна програма, яку
готували всім селом, була
присвячена Дню сім’ї. Так
яскраво та масштабно у селі
Жнятино вшановували те,
що найдорожче для кожної
людини – його родину.

Концертну програму для
своїх рідних підготували як
вихованці ДНЗ, так і двох
шкільних навчальних зак�
ладів – української та шко�
ли з угорською мовою на�
вчання. Також активними
учасниками програми ста�
ли вихованці недільної шко�
ли для дітей Реформа�
торської церкви.

Мешканців Жнятина при�
вітав голова Мукачівської
РДА Сергій Гайдай, який
зазначив, що громада села
Жнятино – це теж одна ве�
лика родина, про благопо�
луччя якої дбає її голова Іван
Орос:

«Спільно з Іваном Івано�
вичем нам вдалося ініцію�
вати та відстояти у сесійній
залі Мукачівської райради
дуже важливе для села
рішення. Нова грошова оці�
нка орендованих земель у
Жнятині принесе селу до�
даткові  1 мільйон 200 тисяч
гривень щонайменше. Ці
кошти ви зможете викори�
стати для того, щоб ваше
село розвивалося, стало
фінансово успішним та ком�
фортним для його меш�

×óäîâå ðîäèííå ñâÿòî
â³äáóëîñÿ ó Æíÿòèí³

канців, – зазначив Сергій
Володимирович».

Перед односельчанами
також виступив голова села
Жнятина Іван Орос, який
привітав всіх присутніх зі
святом, наголосивши, що
родина – це дар, який по�
трібно шанувати, як у
власній оселі, так і в рамках
громади.

Відтак, юні таланти пора�
дували дорослих чудовими
номерами. Вірші, пісні, те�
атралізовані сценки, хоре�
ографічні номери вразили
своєю майстерністю та ху�
дожнім смаком.  Для дітей
дорослі підготували також
цікаві подарунки: іграшки,
солодощі та лялькову вис�
таву. Також на подвір’ї
сільради, де проводили
свято, функціонували дитячі
атракціони, які користува�
лися попитом у найменших
мешканців села.

Êóáîê Ìóêà÷³âùèíè ç áàñêåòáîëó
ðîç³ãðàëè íàéñèëüí³ø³ êîìàíäè ðàéîíó

Âåëîìàðàôîí «Òðè çàìêè Çàêàðïàòòÿ» â³äáóâñÿ íà Ìóêà÷³âùèí³
тань реабілітації поранених учасників
АТО Вадима Свириденка, завідувача
сектору у Закарпатській області Дер�
жавної служби України у справах ве�
теранів війни і учасників АТО Івана
Балашова, начальника відділу молоді
й спорту РДА Олександра Коржа та
інших шанованих гостей.

Звертаючись до учасників заходу,
очільник району Сергій Гайдай заз�
начив:

«Вже вдруге Мукачівщина щиро
вітає учасників веломарафону! Зазна�
чу, що спільно з організатором зма�
гань за активної участі селищних та
сільських голів, служб та відомств
району, – ми зробили все, аби зма�
гання пройшли на високому рівні, були
приємними та безпечними для всіх
учасників. Бажаю вдалого маршруту
та яскравих вражень, адже змагання
– це можливість побачити мальовничі
куточки Мукачівщини, її визначні істо�
ричні пам’ятки».

Зазначимо, у змаганнях на марш�
руті для любителів, протяжністю 40
кілометрів, взяли участь команда Не�
скорених – ветеранів АТО, які після
важких поранень, знайшли в собі сили
жити повноцінним, активним життям.

На цьому акцентував і Вадим Сви�

риденко, який втративши в Дебальц�
івському котлі всі чотири кінцівки, зно�
ву повернувся до активного життя і
займає не менш активну громадську
позицію. На посаді Уповноваженого
Президента України з питань реабіл�
ітації поранених учасників АТО, Вадим
Свириденко створює всеукраїнську
мережу з адаптації та соціалізації ве�
теранів АТО

«Герої України, ветерани АТО раді
приймати участь у веломарафоні, вже
є така думка, щоб наступного разу при�
везти на Закарпаття ще більше
хлопців, адже спорт – один з  найбільш
дієвих видів реабілітації, – зазначив
Вадим Свириденко».

До слова, керівник району Сергій
Гайдай та Вадим Свириденко знайш�
ли нагоду познайомитися та поспілку�
ватися, щоб у подальшому спільно
працювати над вирішенням питань
реабілітації та соціалізації ветеранів
АТО.

Про технічні особливості маршруту
учасникам розповів організатор зма�
гань Артем Топчанюк. Відтак, велома�
рафон «Три замки Закарпаття» стар�
тував, щоб перемогли найкращі, сильні
духом спортсмени.
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Цьогоріч 17 навчальних
закладів міста випустили
444 випускників шкіл, які
сьогодні пройшлися пара�
дом центральною части�
ною міста. Серед них і Ки�
рил Туріна з НВК “загаль�
ноосвітня школа І�ІІІ сту�
пенів — дошкільний на�
вчальний заклад” №11,
який за результатами зов�
нішнього незалежного оц�
інювання знань з англ�
ійської мови отримав 200
балів. За ініціативи
міського голови цьогоріч
школярі, які здобули за п�
ідсумками ЗНО 200 балів
з будь�якого предмета
отримують від міста 20
тисяч гривень за рахунок
міської програми.  Премію
Кирилу Туріну вручив
міський голова під час па�
раду випускників.

Також 16 цьогорічних ви�
пускників здобули «золоті»

Ï²Ä ÇÂÓÊÈ ØÊ²ËÜÍÎÃÎ ÂÀËÜÑÓ
Â Ìóêà÷åâ³ â³äáóâñÿ ïàðàä âèïóñêíèê³â

медалі, а ще 14 – «сріб�
них». Урочистий парад ви�
пускників, їх вчителів роз�
почався з площі Федоро�
ва, через площу Кирила та
Мефодія до центральної
бібліотеки. Тут, на площі їх
вітав міський голова
Андрій Балога.

«Я всім вам хочу поба�
жати стати успішними,
бути здоровими, стати са�
модостатніми. Насолод�
жуйтеся життям, не мар�
нуйте його, ставте перед
собою цілі досягайте їх»,
– звернувся до випускни�
ків міський голова.

Опісля вітального сло�
ва, Андрій Балога вручив
кращим випускникам ме�
далі. Родзинкою свята
став вальс, який цьогоріч
станцювало рекордних 37
пар.

Разом з міським голо�
вою випускників вітали

перший заступник місь�
кого голови Ростислав
Федів, начальник управл�
іння освіти, молоді та
спорту міськвиконкому
Катерина Кришінець�Ан�
лялошій.

Для присутніх органі�
зували й музичний пода�
рунок – саксофоніст Ігор
Переродов виступив з не�
великою концертною

програмою.
29 червня в Eventum Hall

відбувся четвертий Мука�
чівський бал випускників,
ініціатором якого є
міський голова Андрій Ба�
лога. Ця подія буде пода�
рунком для цьогорічних
випускників, а традицією
для них стане конкурс
«Король та королева
балу».

Два тижні тому розпочали капітальний ремонт
покрівлі багатоповерхівки по вулиці Івана Маргі�
тича, 25. Для цього з міського бюджету було вид�
ілено півмільйона гривень.  Працівники підряд�
ної організації  влаштують цементно�піщану
стяжку, примикання до сходів, парапетів, димо�
вентиляційних труб, замінять водостічні труби,
жолоби та лійки, влаштують аератори, замінять

покриття пара�
петів з листової
сталі, влаштують
стійки для про�
кладання мереж.
Загальна площа
покрівлі, яку буде
замінено стано�
вить 523 метри
квадратних. Ро�
боти планують
завершити до
жовтня.

Íà âóëèö³ ²âàíà Ìàðã³òè÷à
ðåìîíòóþòü äàõ áàãàòîïîâåðõâ³êè Із замку «Паланок» стартувала масштабна велопо�

дія «Три замки Закарпаття». Це  марафон для про�
фесіоналів, аматорів та учасників бойових дій, який
проводиться вже другий рік поспіль.

 Маршрут  включає в себе історичні місця – замок
«Паланок», палац графа Шенборна та замок «Сент
Міклош».

Протяжність маршруту для професіоналів становить
70 кілометрів. Маршрут пролягає: Мукачево�Лавки�
Лохово�Бобовище�Грибівці�Ільківці�В.Визниця�Лісар�
ня�Кленовець�Косино�Чинадієво�Карпати�Чинадієво�
Кольчино�Мукачево

Протяжність маршруту для аматорів становить 40
кілометрів. Маршрут пролягає: Мукачево�Кенде�
решів�Куштановиця�Буковинка�Брестів�Вільховиця�
Пасіка�Карпати�Чинадієво�Кольчино�Мукачево.

Змагаються за звання переможця учасники з усієї
України та учасники із�за кордону – Угорщина, Руму�
нія, Польща, Словаччина, Австрія, а також 20 вете�
ранів АТО.

 Нагородження переможців та призерів відбулося в
парку «Перемога».

З  3 по 8 липня відбудеться ХІІ Міжнародний шаховий фе�
стиваль “Мукачівське літо – 2018. Для участі в турнірі вже
зареєструвалися 454 учасників із семи країн Європи. Є
учасники з усіх областей країни.

У програмі фестивалю 6 турнірів – 2 для дорослих гравців,
2 – для дитячих, і 2 – «блискавичні» шахи.  Гарантований
призовий фонд становить 150 тисяч гривень. Кошти зібра�
но меценатами, які підтримують цей вид спорту в Мука�
чеві.

 Відкрився фестиваль 3 липня, о 15:30 в приміщенні
“Eventum Hall”. Гаран�
тований призовий фонд
фестивалю збільшено
до 100 тисяч гривень.

Відеокоментар Олек�
сандра Федіва, керів�
ника Мукачівського ша�
хового клубу на сторінці
Мукачівської міськради
на фейсбуці.

Â Ìóêà÷åâ³ ñòàðòóâàëà âåëîãîíêà
«Òðè çàìêè Çàêàðïàòòÿ»

Â Ìóêà÷åâ³ ïðîâåäóòü ì³æíàðîäíèé
øàõîâèé ôåñòèâàëü

За січень�червень 2018 року до загального фонду
міського бюджету міста Мукачева надійшло 267 млн.
428,2 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при
уточненому плані 266 млн. 236,6 тис. грн. Рівень ви�
конання становить 100,4%. Понад план надійшло
1млн. 191,6 тис. грн. У порівнянні до аналогічного пе�
ріоду минулого року надходження зросли на 38 млн.
957,2 тис. грн. або на 17,1%.

За січень�червень 2018 року забезпечено виконан�
ня запланованих показників:

• по податку на доходи фізичних осіб – виконання
становить 101,3%, понад план надійшло 2 млн. 53,3
тис. грн.;

• по податку на прибуток підприємств комунальної
власності виконання становить 128,7 %, понад план
надійшло 247,2 тис. грн.;

• по акцизному податку з реалізації суб‘єктами гос�
подарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
виконання становить 101,4 %, понад план надійшло
566 тис. грн.;

• по податку на нерухоме майно, відмінне від зе�
мельної ділянки – виконання становить 128,4 %;

• по надходженню транспортного податку – понад
план надійшло 288 тис. грн.;

• по надходженню туристичного збору – виконання
становить 105,5%;

• по єдиному податку – виконання становить 100,2
%, понад план надійшло 73,7 тис.грн.;

• по платі за надання адміністративних послуг – по�
над план надійшло 26,1 тис. грн., виконання стано�
вить 100,9 %.;

• по надходженню від орендної плати за користу�
вання цілісним майновим комплексом та іншим май�
ном, що перебуває у комунальній власності � вико�
нання становить 118%, понад план надійшло 43,9 тис.
грн.

• по надходженню державного мита – виконання ста�
новить 107,4%;

• по частині чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об‘єднань, що вилучаєть�
ся до відповідного місцевого бюджету – виконання
становить 109,7%, понад план надійшло 29,1 тис. грн.

Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ áþäæåò
Ìóêà÷åâà âèêîíàíî íà 100,4%
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Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!

Ïîçäîðîâëÿºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ  äîáðå çíà-
íèõ ³ øàíîâàíèõ  ìóêà÷³âöÿìè  íàøèõ êîëåã-ïî-
÷åñíèõ ãðîìàäÿí  Ìóêà÷åâà – äîñâ³ä÷åíîãî ãîñ-
ïîäàðíèêà ³ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, Çàñ-
ëóæåíîãî åêîíîì³ñòà Óêðà¿íè  ²âàíà Âàñè-
ëüîâè÷à ²ÂÀÍ×Î ³ áàãàòîð³÷íîãî êåð³âíèêà
Ìóêà÷³âñüêîãî õîðó õëîï÷èê³â, çàñëóæåíîãî ä³ÿ-
÷à ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà ²ëë³÷à
ÂÎËÎÍÒÈÐß.

Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü îáîõ íàøèõ ³ìåíèííèê³â
ñëóæàòü  êðàñíîìîâíèì ïðèêëàäîì  ñïðàâæíü-
îãî ïàòð³îòèçìó, òâîð÷îãî ³ íåâòîìíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ñâî¿õ çàâäàíü ³ çîáîâ'ÿçàíü,  îñîáèñ-
òîãî  âêëàäó  ó çàãàëüí³  äîáð³ ñïðàâè ð³äíîãî
ì³ñòà.

Ùèðî áàæàºìî  âàì, íàø³ øàíîâí³ êîëåãè,  ùå
íà áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâòîìíîñò³
ó  âàø³é ùîäåíí³é ä³ÿëüíîñò³ íà áëàãî ð³äíîãî
ì³ñòà ³ Óêðà¿íè, îñîáèñòîãî ³ ðîäèííîãî ùàñòÿ.

Çà äîðó÷åííÿì êîëåã – ãîëîâà ðàäè
ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà ª.ÔÅÄ²Â.

Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ!
Â³òàþ êîëåêòèâ ÂÊÏ «Ìóêà÷³âñüêèé

ì³ñüêêîîïòîðã» ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì
– Ì³æíàðîäíèì äíåì êîîïåðàö³¿.

Áàæàþ Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ,íåâè-
÷åðïíî¿ åíåðã³¿, çä³éñíåííÿ âñ³õ çà-
äóì³â òà æèòòºâèõ ïëàí³â,
äîáðîáóòó ó ðîäèíàõ, ìèðíî-
ãî íåáà, íîâèõ âàãîìèõ çäî-
áóòê³â ó ñïðàâ³ â³äðîäæåííÿ
òà çì³öíåííÿ ñïîæèâ÷î¿  êî-
îïåðàö³¿.

Ì. ÃÎÁËÈÊ, äèðåêòîð
ÂÊÏ «Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñêîîïòîðã»

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
14 ëèïíÿ ñâÿòêóº ñâ³é 33-é äåíü íàðîäæåííÿ

Â³êòîð Þë³éîâè÷ ÃÎËÎÌÁ –
÷óäîâèé ñèí, ãàðíèé áàòüêî òà ÷îëîâ³ê, ìàéñòåð
â/í Ìóêà÷³âñüêîãî öåíòðó ïðîôòåõîñâ³òè, ïðå-
êðàñíèé ïðàö³âíèê, â³ääàíèé ñâî¿é ïðîôåñ³¿ òà
ñïðàâ³.

Çè÷èìî çäîðîâ’ÿ â³ä âîäè êëþ÷îâî¿,
Áàãàòñòâà – â³ä çåìë³ ñâÿòî¿,
Ùàñòÿ çåìíîãî, íåáà ãîëóáîãî,
Õë³áà çàïàøíîãî!
Ðàäîñò³ é óñï³õó â³ä ä³òåé,
Ïîâàãè é øàíè â³ä ëþäåé.
Õàé íàø³ ïîáàæàííÿ çä³éñíÿòüñÿ

â öåé ÷àñ!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ!

Ìàìà, ñ³ì’ÿ, äîíå÷êà Ìàð³éêà,
áëèçüê³ òà äðóç³

Â íàø áóðåìíèé ÷àñ
ðîëü ãðîìàäñüêèõ îðãàí-
³çàö³é àêòóàëüíà. Îñîá-
ëèâî öå ñòîñóºòüñÿ æ³íî-
÷èõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí-
³çàö³é. Àäæå ðîëü æ³íêè-
áåðåãèí³ ÿê â ñ³ì’¿ òàê ³
ó âåëèê³é ðîäèí³ ð³äíî¿
êðà¿íè ñóòòºâà. Æ³íêà
äàðóº ïåðøó ïîñì³øêó
ñâî¿é äèòèí³ äáàº ïðî
òåïëî ³ çëàãîäó â ðîäèí³.
Ñòîð³÷÷ÿ òîìó óêðà¿íñüê³
ïàòð³îòêè Íàòàë³ÿ Êîá-
ðèíñüêà òà Ì³ëåíà Ðîä-
íèöüêà çàñíóâàëè æ³íî÷ó
ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ
«Ñîþç óêðà¿íîê». Âåëè-
êà ëþáîâ äî Óêðà¿íè,
ð³äíî¿ ìîâè, ï³ñí³, íàðîä-
íèõ çâè÷à¿â ³ òðàäèö³é,
íåâòîìíà ïðàöÿ òà ïàë-
êà â³ääàí³ñòü îá’ºäíó-
þòü ñîþçÿíîê, ÿê³
â³äçíà÷àþòü íèí³
ñòîë³òí³é þâ³ëåé. Âåð-
õîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà ïî-
ñòàíîâó ïðî â³äçíà÷åííÿ
ö³º¿ îñîáëèâî¿ ïîä³¿. Ç íà-
ãîäè òàêîãî ñâÿòà óðî-
÷èñòó àêàäåì³þ ïðèñâÿ-
÷åíó 100-ð³÷÷þ «Ñîþçó
óêðà¿íîê» 17.06.2018
ðîêó ñâÿòêóâàëè â ì³ñò³

Òàê ëþáî, àæ ïðîñèòüñÿ ñåðöå â ïîë³ò – â æ³íî÷³é äîë³ áàãàòèé
óæèíîê: ñâÿòêóº ñâî¿ 100 ïðîñëàâëåíèõ ë³ò «Ñîþç óêðà¿íîê»

“Ñîþçó  óêðà¿íîê” – 100 ðîê³â!

Òåðíîïîë³. Íà ñâÿòî
áóëè çàïðîøåí³ ñîþçÿí-
êè ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óê-
ðà¿íè. Âèïàëà ÷åñòü
ïðåäñòàâëÿòè Çàêàðïàò-
òÿ ñîþçÿíö³ ì³ñòà Ìó-
êà÷åâà Áåðåø Ëåñ³. Íå-
çàáóòí³õ âðàæåíü áóëî
áàãàòî. Ñâÿòêîâå ä³é-
ñòâî â³äáóâàëîñÿ â Òåð-
íîï³ëüñüêîìó àêàäåì³÷-
íîìó ì³ñüêîìó òåàòð³ ³ì.
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà. Ç ðàä³ñ-
íèì íàñòðîºì óêðà¿íî÷-
êè-ñîþçÿíêè ó ñâÿòêî-
âèõ âèøèâàíêàõ ðàçîì ç
äðóçÿìè çàïîëîíèëè
çàëó òåàòðó. Çâè÷àéíî,
çà ñòàðîäàâí³ì çâè÷àºì
óêðà¿íö³â, óðî÷èñòà àêà-
äåì³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ç ìî-
ëèòâè çà ó÷àñòþ ñâÿ-

ùåííèê³â óêðà¿íñüêèõ
êîíôåñ³é. Ö³êàâèìè áóëè
âèñòóïè ãîëîâè ÂÃÎ
«Ñîþçó óêðà¿íîê» Îðèñ-
ëàâè Õîìèê, ãîëîâè «Ñî-
þçó óêðà¿íîê» Òåðíîï-
³ëüùèíè Íàòàë³¿ Ïîñò-
³ëüñüêî¿, ìåöåíàòà ïðå-
çèäåíòà êîìïàí³¿ «Òàðàñ
Äåìêóðà ³ ðîäèíà» Òà-
ðàñà Äåìêóðè. Íàéàê-
òèâí³ø³ ñîþçÿíêè, ïàí³
Îðèñëàâà Ôåäàê îòðè-
ìàëè íàãîðîäè. ², çâè-
÷àéíî, ç³ ñöåíè, ó âèêî-
íàíí³ ñïðàâæí³õ ìèòö³â,
ëóíàëà íàøà íåïîâòîðíà,
óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. Çâó÷à-
ëè ïîâñòàíñüêà «Îé, íà-
êðèëà êóëÿ», «Îñòàíí³é
ïðèâ³ò òîá³, ìèëà», «Ïà-
ì’ÿò³ ãåðî¿â», «Íå â³ð

Ìîñêâ³» òà ³íø³, çàäó-
øåâíà «Ìàìèíà ìîëèò-
âà», «Àíãåëèêó», «Òàì
íà Ëåìêîâèí³», ÿê³ âèêî-
íóâàëè âèñîêî ïðîôåñ³éí³
õîðîâ³ êîëåêòèâè «Äçâî-
íè ïàì’ÿò³», àíñàìáëü
«Æóðàâêà», âîêàëüíèé
àíñàìáëü ïàòð³îòè÷íî¿
ï³ñí³ «Â³äëóííÿ». Óðî÷è-
ñòî ïðîçâó÷àëè ã³ìí «Ñî-
þçó óêðà¿íîê» òà ìîëèò-
âà «Áîæå, âåëèêèé, ºäè-
íèé». Íà çàê³í÷åííÿ ñâÿ-
òà ñîþçÿíêè ì³ñòà Òåð-
íîïîëÿ çàïðîñèëè ãîñòåé
íà ñâÿòêîâèé ôóðøåò, äå
ïðîäîâæèëè îáãîâîðåííÿ
ðîë³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí-
³çàö³é â æèòò³ Óêðà¿íè ³
ñï³âàþ÷è ï³ñí³ äàðóâàëè
âñ³ì õîðîøèé íàñòð³é.

Ñõâèëüîâàíà, íàïîâíåíà
ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè
íàøà ïîñåñòðà ïàí³ Ëåñÿ
ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ³ íà
çàñ³äàíí³ ì³ñüêîãî îñå-
ðåäêó «Ñîþç óêðà¿íîê»
ðîçïîâ³ëà ïðî ÷óäîâå
ñâÿòî – ºäíàííÿ âñ³õ
æ³íîê-óêðà¿íîê ç ð³çíèõ
ðåã³îí³â â áîðîòüá³ çà
ìèð ³ êðàùå æèòòÿ â Óê-
ðà¿í³ ³ ïåðåäàëà ñâîºð³-
äíèé ñîëîäêèé ïîäàðó-
íîê äëÿ ì³ñüêîãî îñå-
ðåäêó ÂÃÎ. Ãîòóþ÷èñü
äî â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåé-
íîãî 25-ð³÷÷ÿ ³ñíóâàííÿ
ì³ñüêîãî îñåðåäêó «Ñî-
þçó óêðà¿íîê» òà 10-
ð³÷÷ÿ õîðîâîãî êîëåêòè-
âó «Â³äãîì³í» ïëàíóºìî
ïðîâåñòè ïîä³áíå ñâÿòî
â ì³ñò³ Ìóêà÷åâ³, à íàøà
ñîþçÿíêà â³äîìà ïîåòå-
ñà Þçåôà Êîìàðíèöüêà
âæå íàïèñàëà ïðî öå
â³ðø «100-ë³òí³é þâ³-
ëåé».

Ãîëîâà ì³ñüêîãî
îñåðåäêó ÂÃÎ «Ñîþç

óêðà¿íîê»,
Ë.ÎËÅÍÓØÈÍÅÖÜ

òà ÁÅÐÅØ Ë.

ÑÒÎ  ÐÎÊ²Â
ÍÀÌ!

Ðîêè – ìîâ çîðåïàä,
«Ñîþçó óêðà¿íîê»

íàø «â³âàò»!
Çðîäèëèñÿ â áóðåìí³¿

   ÷àñè
Íåõàé íàì áóäå

³ç âîäè é ðîñè,
Ñòîë³òí³é íèí³ þâ³ëåé
² çàñï³âàºìî ã³ìí íàø –

ãåé!
Õî÷ Óêðà¿íà íèí³ ó â³éí³
Òà ìè ÿê ñòî ë³ò

â áîðîòüá³,
Çà ìîâó, çâè÷à¿, íàðîä
Ïðîòè îäâ³÷íèõ öèõ

çàáðîä.
Ìè çà äåðæàâó ³ ìîðàëü
² â³ääàòè æèòòÿ

íå æàëü,
Çà íàìè ïðàâäà,

ìè – æ³íêè
Ïðîéøëè ÷åðåç

ñòðàøí³ â³êè.
Â Ñèá³ðàõ, òþðìàõ ³ ÷åêà
Õî÷ äîëÿ áóëà ³ ã³ðêà
² ã³äíî ïðàïîð ïðîíåñëè,
Âêðà¿í³-ìàòåð³ ïîñëè,
À íàì íà çì³íó

ïðèéäóòü ìîëîä³,
Íå çàëèøàòü Âêðà¿íó

â á³ä³
Ñòî ë³ò, ñòî ë³ò,

ñòî ë³ò,
Ïðîñëàâèì

óêðà¿íñüêèé ð³ä,
«Ñîþçó óêðà¿íîê»

ìíîãàÿ ë³ò!
 Þ. ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÀ

ÄÎÂÃÈÕ ² ÙÀÑËÈÂÈÕ Ë²Ò!
8 ëèïíÿ  ó êîë³ ð³äíèõ ³ äðóç³â

â³äçíà÷àº ñâ³é äåíü íàðîäæåí-
íÿ  ÷óäîâà, ïðàöüîâèòà, äîá-
ðà äóøåþ æ³íêà – äðóæèíà,
ìàìà, áàáóñÿ – âåòåðàí ïðàö³

Ìàð³ÿ Þð³¿âíà
ÏÎÏÎÂÈ×.

Øàíîâíà ³ìåíèííèöå, ùèðî
áàæàºìî Òîá³

ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,  ðîäèííîãî çàòèø-
êó, äîáðîáóòó é äîñòàòêó, Áîæîãî
áëàãîñëîâ³ííÿ íà ìíîã³¿  ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ëþáëÿ÷³ Òåáå  ÷îëîâ³ê Ìè-
õàéëî, ñèíè  Ìèõàéëî ³ Âà-
ñèëü, âíó÷êà Äàðèíêà.

"À Òðîÿíöû íå ïîâåðèëè Êàññàíäðå"…
– "À ìû â Òåáÿ âåðèì!"

6 ëèïíÿ ñâÿòêóº  ñâ³é 12-é Äåíü
íàðîäæåííÿ õîðîøà, äîáðà, òà-
ëàíîâèòà ä³â÷èíêà –

Êàñàíäðà ×åðíåíêî-
Êà÷àéëî.

 Ìè âñ³ ùèðî â³òàºìî ¿¿ ç
öèì ÷óäîâèì äíåì, áà-
æàºìî ¿é çäîðîâ'ÿ, óñï³õ³â
â íàâ÷àíí³, âåëèêèõ òâîð-

÷èõ óñï³õ³â â õîðåîãðàô³¿ ³
ìóçèö³, áàæàºìî ùèðèõ

äðóç³â ³ ëþáîâ³ â³ä óñ³õ íàñ.
Áóäü ùàñëèâà Êàñàíäðà!

Ëþáèìî òåáå äóæå, äóæå – ìàìà, áàáóñÿ,
ä³äóñü, äÿäÿ Ãåíà, Ìàðèíà, Ëåðöÿ ³ âñ³ òâî¿
äðóç³ ç ÍÕÊ "Âàëåð³", ³ ÄÂÊ "Îëåíêà"
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О головокружительных — в пря�
мом смысле — восхождениях Ири�
ны Галай «ФАКТЫ» писали уже не
раз. Эта удивительная блондинка с
модельной внешностью совмеща�
ет серьезную работу в нефтяной
компании с экстремальными хобби.
Прыгает с парашютом и банджо,
катается на лыжах, а еще серьезно
занимается альпинизмом и скало�
лазанием. За спиной у Иры: Эльб�
рус, Килиманджаро, Эверест,
Аконкагуа и Мак�Кинли. А недавно
девушка вернулась из Гималаев,
где поставила опаснейший экспе�
римент — поднялась на гору Лхоц�
зе (8516 метров) без кислородно�
го баллона. Правда, до самой вер�
шины Ирина не дошла. Из�за очень
плохих погодных условий выход
туда был закрыт для всех, но свой
личный рекорд наша альпинистка
поставила. К сожалению, радость
от восхождения для нее омрачи�
лась страшной трагедией — погиб
друг Иры Рустем Амиров. Опытный
альпинист и горный гид умер от ос�
трого приступа горной болезни.
Ирина Галай была последней, кто
видел его живым.

Мы встретились в кафе. Ира выгля�
дела, как всегда, стройной, красивой,
ухоженной. Пила грейпфрутовый сок,
улыбалась. Но ее внутреннее смяте�
ние выдавали глаза — усталые и
очень грустные.

"Ледоход меняет
очертания каждый день,

в нем образуются новые
трещины"

— Я много раз слышала о том, как в
горах гибнут люди, — говорит Ирина
Галай. — Погибают под снежными ла�
винами, падают в расщелины, срыва�
ются со страховок. Но чаще всего
умирают от горной болезни. Их про�
сто «накрывает», силы покидают
организм, человек отказывается
идти дальше и погибает. Поднимаясь
два года назад на Эверест, я насчи�
тала пять тел альпинистов, пристег�
нутых к веревкам (спускать их вниз
баснословно дорого и не всегда воз�
можно). Готовясь к первому в своей
жизни восхождению на «восьмиты�
сячник» без кислородного баллона,
я тоже внутренне настраивалась, что
на такой высоте у меня могут начать�
ся галлюцинации от гипоксии, орга�
низм не выдержит нагрузки. Но это
все как раз оказалось мне по силам.
А вот к чему я была совершенно не
готова, так это к гибели Рустема Ами�
рова.

— Расскажи, что произошло.
— Давай я начну с самого начала.

Отправиться в экспедицию в Гималаи
меня вдохновил горный гид Тарас
Поздний. Он запланировал объеди�
нить подъем на Эверест и соседнюю
гору Лхоцзе и пригласил меня пойти
в составе украинской команды. Я со�
гласилась. Но не для того, чтобы сно�
ва идти на Эверест — это мне уже не
интересно. А чтобы подняться на
Лхоцзе без кислорода и пройти ле�
допад Кхумбу, о котором очень много
читала. Это самый труднопроходи�
мый участок при восхождении на Эве�
рест с южной стороны. Кхумбу очень
красивый и опасный — из�за быстро�
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У Ирины особенный
ледоруб — розовый,

украшенный
сверкающими

камешками

Первая украинка, покорившая Эверест, провела две ночи
в Гималаях в «зоне смерти» без кислородного баллона

Ирина Галай: «Физически я в горах
окрепла, а не ослабла»

го движения льдов он меняет очерта�
ния каждый день, в нем образуются
новые трещины, он все время двига�
ется. Ты словно в лабиринте, где вме�
сто стен трехметровые глыбы льда.

Мы прилетели в Катманду, докупи�
ли необходимое снаряжение и отпра�
вились в город Луклу. В отличие от
базового лагеря Эвереста со сторо�
ны Китая, к которому можно подъе�
хать на машине, отсюда, с непальс�
кой стороны, нужно идти пешком око�
ло 70 километров. Мы шли до базы
десять дней. Лагерь меня поразил —
огромный, километра три в длину,
густо усеянный палатками альпини�
стов со всего мира.

Здесь наши пути с остальными уча�
стниками украинской экспедиции
разошлись. Они делали пробные вы�
ходы, а я берегла силы. Через пару
дней поднялась сразу на высоту 6
тысяч метров, оттуда поднялась еще
на 500 метров. Наши ребята туда
дошли только через неделю. Потом я
пошла в лагерь 3, находящийся на вы�
соте 7 тысяч 100 метров, там заноче�
вала.

— Надо сказать, погода в этот раз
была просто катастрофической, —
продолжает Ирина. — В одно мгно�
вение непонятно откуда налетает
ураган, начинается страшная ме�
тель. Ветер пытается сорвать палат�
ки. Я видела, как ломался ледопад,
как он разрушил дорогу через Кхум�
бу и пришлось прокладывать новую.
Огромные глыбы льда рассыпались и
крошились, а люди, казавшиеся с вы�
соты лагеря муравьями, разбегались
в разные стороны и прятались за
льдинами. Именно из�за плохой по�
годы мне не удалось дойти 200 мет�
ров до вершины.

Но мне и помимо погоды приклю�
чений хватало. Когда собиралась
подниматься на высоту 7 тысяч 800
метров, мой шерп ушел вперед, что�
бы подготовить для меня место в ла�
гере. Он отсутствовал целый день, я
была уверена, что все в порядке. Но,
когда мы поднялись на высоту 7 тысяч
800 метров, оказалось, там вообще
ничего нет! Представь себе картину:
ночь, сорокаградусный мороз, палат�
ки нет. Я стою на крутом склоне пос�
ле десятичасового восхождения и не
могу нигде даже спрятаться. При этом
мой экстренный баллон с кислоро�
дом шерп тоже «потерял» (видимо,
продал, проходимец). Объяснять
происходящее он отказался, да мне
и не до разборок было, пришлось
спасать свою жизнь. Чертыхаясь, я
начала вместе с шерпом ставить па�
латку. Руки и ноги, окоченевшие от
холода, не слушались. И тут вдруг я
увидела Рустема Амирова.

"Максимально вертолет
может подняться

на высоту
6  тысяч  500 метров"

— Вы давно знакомы?
— Мы познакомились перед вос�

хождением в базовом лагере и сразу
подружились. Рустем приятный па�
рень, добрый, интересный. Очень
опытный альпинист. Я у него даже не�
которые моменты про восхождения
уточняла, советовалась. Рустем ведь
горный гид, водил людей на «восьми�
тысячники», на Пик Ленина — это

очень сложные марш�
руты. Но в этой поездке
у него с самого начала
все пошло не так. Сна�
чала его обокрали. Рус�
тем собирался поко�
рять Эверест, готовил�
ся к этому несколько
лет. А непальская фир�
ма, которая должна
была обеспечивать ему
разрешение на восхож�
дение, организовать
маршрут, дать шерпов,
проработать логистику,
его «кинула». Взяли
деньги и перестали вы�
ходить на связь. Денег у
Рустема практически
не осталось. Тогда мес�
тные шерпы в качестве
«моральной неустой�
ки» собрали Амирову
деньги на восхождение
на Лхоцзе — это было
дешевле, чем идти на
Эверест.

— Восхождение да�
валось Рустему очень
тяжело, он все время
болел, горстями пил
лекарства, — продол�
жает Ирина. � Любой альпинист зна�
ет, что синтетический гормон декса�
метазон можно принимать только на
спуске, если вдруг на вершине накро�
ет горная болезнь. Организм «встрях�
нется», и ты сможешь дойти. А Рустем
поднимался, глотая дексаметазон
ежедневно. Я несколько раз говори�
ла ему, что при таком физическом со�
стоянии подниматься, возможно, не
стоит, но он заверял, что с ним все в
порядке. Когда я неожиданно увиде�
ла его ночью на высоте 7 тысяч 800
метров, Рустем был в ужасном состо�
янии. Он сидел под открытым небом
и не двигался. Оказалось, негодяи�
шерпы вышвырнули беднягу из палат�
ки на лютый мороз, потому что у него,
видите ли, не было проплачено за
ночевку в том лагере. Человеческие
чувства у них вообще отсутствуют:
умрет, мол, так умрет.

— Может быть, Рустему нужно
было вызвать спасательную брига�
ду, вертолет?

— Вертолет поднимается только в
лагерь, находящийся на высоте 6 ты�
сяч 500 метров, выше просто не мо�
жет. Спустить на носилках обморо�
женного, покалеченного или умер�
шего человека с высоты 7 тысяч 800
метров нереально. Вход и спуск там
по перилам, по ребру горы, где одно�
временно не могут находиться два
человека — только один. Никакие
деньги не помогут на такой высоте.
Ты просто должен встать и идти, если
хочешь спастись.

Я стала свидетельницей того, что
произошло с парнем из Чехии. Опыт�
ный альпинист, молодой красивый
мужчина поднялся на высоту 7 тысяч
800 метров и не мог спуститься из�за
приступа горной болезни. Четыре
дня провел там, где даже одна ночев�
ка считается невероятно опасной.
Потом каким�то образом смог спус�
титься вниз. Чех похудел на двадцать
килограммов и лишился всех пальцев
рук. В больнице в Катманду их ампу�
тировали.

То же было бы с Рустемом (и это в
лучшем случае!), если бы он остался

тогда ночевать на улице в сорокагра�
дусный мороз. Я подошла, стала
звать его к себе в палатку, но он не
отвечал. Сидел неподвижный и твер�
дый, как камень. Мы с шерпом зата�
щили его ко мне, я всю ночь растап�
ливала снег, кипятила чай и отпаива�
ла Рустема. Он сильно кашлял, было
видно, что ему очень плохо. Утром,
когда он пришел в себя, мы договори�
лись, что он сразу спускается вниз, а
я для акклиматизации поднимусь на
высоту 8 тысяч 300 метров и потом
спущусь к нему. Рустем выглядел по�
свежевшим, адекватным, я была за
него спокойна.

— Восемь тысяч метров для меня
были очень важными, ведь целью эк�
спедиции было протестировать свой
организм, понять, могу ли я находить�
ся в «зоне смерти» без кислородного
баллона, — объясняет Ирина. — Ока�
залось — запросто. Я чувствовала
себя даже слишком хорошо. Начала
даже опасаться, не эйфория ли это,
не галлюцинации ли.

После «штурмового» лагеря в 8 ты�
сяч 300 метров, мы с шерпом пошли
обратно. Я планировала спуститься
до уровня 7 тысяч 100 метров, но мо�
ему проводнику неожиданно стало
плохо, он не мог дальше идти. Из�за
него мне пришлось второй раз ноче�
вать на высоте 7 тысяч 800 метров без
кислородного баллона. Это экстре�
мально опасная для организма высо�
та.

Виктор Бобок — гид, который шел
со мной на Эверест и которого я слу�
чайно встретила в Катманду в этот
раз, строго�настрого запретил ноче�
вать на уровне 7 тысяч 800 метров. А
я уже второй раз вынуждена была
остаться здесь. Боялась, что после
второй ночи, проведенной в этом ла�
гере, так ослабну, что вообще не смо�
гу идти. Но вопреки ожиданиям спо�
койно встала, позавтракала и нача�
ла спускаться вниз. Хотела поскорее
узнать, как там Рустем. И вдруг нам
позвонили и сообщили, что он погиб.
Просто сел, заснул и умер. Я не вери�
ла, мне казалось, что этого не может

быть. Поверила только тогда, когда
сфотографировала его тело (мне
пришлось это сделать для страховой
компании, шерпы не имеют на это
права). Когда увидела Рустема мерт�
вым, у меня руки опустились. Я не
могла и не хотела дальше идти.

А ведь до этого заряжала весь ла�
герь позитивом. Постоянно ходила с
музыкой (с включенной колонкой в
рюкзаке), шутила, смеялась, танце�
вала. На высоте более 5 тысяч мет�
ров и при температуре минус 15 даже
устроила себе романтичную фото�
сессию в платье.

"Еще до "зоны смерти"
очень сильно

обморозила лицо

— Как тебе удается сохранять бе�
зупречную внешность в таких экст�
ремальных условиях?

— Благодаря частому использова�
нию специальных кремов. Но иногда
кожа все же страдает. В этой поезд�
ке я еще до «зоны смерти» очень
сильно обморозила лицо. Кожа была
как будто счесанная. Меня выручил
маленький секретик — дешевая, из�
вестная еще с советских времен,
мазь «Спасатель». Она заживляет и
лечит абсолютно все, даже в «зоне
смерти», где кожа не регенерирует.
Буквально через неделю после об�
морожения я была как новенькая.
Даже бывалые альпинисты не вери�
ли, что такое возможно, спрашива�
ли, где купить такую чудо�мазь.

— Глядя на тебя, не скажешь, что
обморозила лицо.

— Чувствую себя тоже хорошо. В
отличие от восхождения на Эверест,
после которого у меня был волчий
аппетит, волосы росли не по дням, а
по часам и зашкаливал уровень тес�
тостерона, сейчас все в норме. Я не
похудела ни на грамм (такой устой�
чивости к горной болезни нет ни у
кого из моих друзей�альпинистов),
разве что «подсушила» тело. Но я
много бегала при восхождении на
Лхоцзе, занималась спортом. У меня
постоянно была крепатура. Так что
физически я в горах окрепла, а не
ослабла. Морально вот только рас�
клеилась. После смерти Амирова
чувствовала себя виноватой, что от�
пустила его спускаться самого. Но
мои друзья, другие гиды, альпинис�
ты объяснили: учитывая, на какой
стадии горной болезни в тот момент
находился Рустем, я бы все равно не
помогла. Я немного успокоилась.

— Что в ближайших планах?
— У меня есть грандиозная цель:

покорить все четырнадцать «восьми�
тысячников» без использования кис�
лородного баллона. Омрачает эту
идею лишь то, что придется возвра�
щаться на Лхоцзе ради установления
рекорда, и на этот раз дойти до са�
мой вершины. А после пережитого,
честно говоря, совсем не хочется
снова лезть на эту гору. Среди бли�
жайших планов — гора Ушбу на Кав�
казе. Я не смогла покорить ее в про�
шлом году, едва не погибла при по�
пытке. Это гора скалолазная, мы про�
ходили ее вместе с горным гидом
Вадимом Гапко.

Во время подъема по почти отвес�
ной стене вдруг поднялся дикий ве�
тер и повалил снег. Мы болтались на
своих веревках и не могли ни поднять�
ся выше, ни спуститься. Спрятались в
пещере, остались там ночевать. Без
спальников, палаток, в 30�градусный
мороз. А когда проснулись, оказа�
лось, что снежная лавина полностью
завалила вход в пещеру. Пришлось
откапываться голыми руками, под�
ручными средствами. Снаряжения,
тросов вообще не видно было. Спус�
тились с трудом, чуть не наощупь,
уворачиваясь от следующей лавины.
Руки у меня не работали, ноги были
мокрые и окоченевшие. Это был ад, а
не покорение вершины. Я проклина�
ла все вокруг, обещала себе никогда
больше не идти в горы.

До гостиницы мы добрались в 12
часов ночи, едва живые от усталости.
Помылись, согрелись, поели. И поня�
ли, что на самом деле наше приклю�
чение — это здорово. В нынешнем
году мне нужно таки покорить Ушбу.
Собираюсь идти со своим тренером
по скалолазанию. Он, правда, пока
не согласился, но думаю, что уломаю
его. Я девушка, которая привыкла
добиваться своего.

Дария ГОРСКАЯ «ФАКТЫ»
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÷ó ïîâñÿê÷àñ. Â ïðîöåñ³ ðî-
áîòè ç ³íôîðìàö³éíèìè
äæåðåëàìè òà ëþäüìè íà-
â÷èâñÿ ñïðèéìàòè ö³ëèé
ïîò³ê âðàæåíü,   âòðèìóâà-
òè ¿õ ó ïàì’ÿò³, äàâàòè ¿ì
ëàä. À ñëóãóâàëè éîìó ïî-
æîâò³ë³ äîêóìåíòè, âèïàä-
êîâ³ íîòàòêè, ðîçïîâ³ä³, ïå-
ðåêàçè, ïîâ³äîìëåííÿ ç
âóñò íåáàéäóæèõ äî çáåðå-
æåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ òà íàö³î-
íàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ëþäåé – âñå
â³í áðàâ äî óâàãè. À äàë³ ç’ÿ-
ñîâóâàâ, óòî÷íÿâ, ïåðå-
â³ðÿâ, óïîðÿäêîâóâàâ ³ âè-
äàâàâ êíèæêó çà êíèæêîþ,
ïèëüíóþ÷è, ùîá ëåãåíäà,
êàçêà, íàðîäíà ï³ñíÿ íå
â³ä³éøëà ðàçîì ç áàáóñÿìè ³
ä³äóñÿìè. ßê ñïðàâæí³é êî-
ëåêö³îíåð ³ ïîö³íîâóâà÷ çà-
äîêóìåíòîâàíèõ ñâ³ä÷åíü,
ó âñòóïí³é ñòàòò³ äî êîæíî¿
êíèæêè   ²âàí Õëàíòà äå-
òàëüíî ïîÿñíþº: ç ÿêî¿ äàâ-
íèíè öå ÷è ³íøå â³äëóííÿ;
÷îìó ïðî íüîãî âàæëèâî
çíàòè íàñòóïíèì ïîêîë³í-
íÿì; ÷îìó íàñòàíîâè ôîëü-
êëîðó òàê³ êîðèñí³ ³ ïë³äí³.
Áî õ³áà ìîæëèâî ïåðåîö³-
íèòè ðîëü íàðîäíî¿ ï³ñí³ òà
¿¿ âèõîâíèé âïëèâ íà æèò-
òÿ ³ ïîâåä³íêó ëþäèíè â
ñóñï³ëüñòâ³. Àäæå ð³äí³,
áëèçüê³ ïî äóõó ï³ñí³
ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ìàòå-
ðèíñüêà ³ áàòüê³âñüêà ëàñêà.
Ó íèõ – òóðáîòà, íàñòàíî-
âè, çàñòåðåæåííÿ. Âíèêàþ-
÷è  ó çì³ñò íàðîäíî¿ ï³ñí³,
êàçêè ÷è ëåãåíäè, ñëóõà÷
ïðîéìàºòüñÿ íàö³îíàëü-
íîþ ã³äí³ñòþ* ðîçóì³º: ó
íèõ ïîðÿòóíîê.   Óò³ì, íà-
ðîäíà òâîð÷³ñòü íå ëèøå
ðîçâàæàº, â÷èòü, ðàäèòü.
Âîíà ìîæå ñòàòè òèì áåðå-
ãîì â³ä ÿêîãî â³äøòîâõóþòü-
ñÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ,
äî îáâ’ÿçêó ñòàòè ã³äíîþ
ëþäèíîþ.

Ìîæíà áóëî áè íàçâàòè
áåçë³÷ ³ìåí ëþäåé, ÿê³   çàâ-

æäè äîïîìàãàëè ²âàíîâ³
Âàñèëüîâè÷ó Õëàíò³ â éîãî
ðîáîò³ ôîëüêëîðèñòà, åò-
íîãðàôà, ìèñòåöòâîçíàâöÿ.
Âîíè íå ïðèïèíÿþòü
ñï³âïðàö³ ç íèì ³ íàäàë³:
íàäñèëàþòü êíèãè, âèòÿãè
ç ³íôîðìàö³éíèõ äæåðåë,

çíàéäåíèõ äåñü ó çàêóòêàõ
àðõ³â³â, çíàéîìëÿòü íàóêî-
âöÿ ç êîëîðèòíèìè ëþäüìè
÷è øóêàþòü ñïîíñîð³â äëÿ
âèäàííÿ êíèã. À ïðî ïî-
ì³÷íèê³â ²âàíà Õëàíòè
ñâ³ä÷àòü íèì æå ñóìë³ííî
é ðåòåëüíî óêëàäåí³ ñïèñ-
êè, ïîêàæ÷èêè ³ìåí ç àäðå-
ñàìè, ùî  ì³ñòÿòüñÿ â
êîæí³é âèäàí³é  ó÷åíèì
êíèæö³. É ïðîïàãóº íàóêî-
âåöü ò³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿
òà   ñï³âàâòîð³â ó ñâî¿õ ðîç-
øèðåíèõ äî ðîçì³ð³â ìîíî-
ãðàô³é âñòóïíèõ ñòàòòÿõ.
Î÷åâèäíî,   ²âàí Õëàíòà ì³ã
áè çàðåºñòðóâàòè ³íñòèòóò
ïîøóêîâö³â, äîñë³äíèê³â
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, ïóáë³-
öèñò³â,   à ÷è, ñêàæ³ìî îãî-
ëîñèòè ä³þ÷îþ îêðåìó ë³òå-
ðàòóðíó îðãàí³çàö³þ, ÿêó
íàñïðàâä³ â³í óæå äàâíî
î÷îëþº. Áî æ óì³º íàïðàâ-
ëÿòè é ï³äòðèìóâàòè êîæ-
íîãî, õòî éäå ç íèì; õòî ïå-
ðåéìàºòüñÿ çáåðåæåííÿì
³ñòîðè÷íî¿  ïàì’ÿò³, â³äðîä-
æåííÿì íàö³îíàëüíèõ òðà-
äèö³é òà îáðÿä³â; õòî äáàº
ïðî âèñîêîäóõîâíå ìàé-
áóòíº óêðà¿íö³â. Åíòóç³-
àñò³â,   ÿê³ çãóðòóâàëèñÿ íà-
âêîëî â÷åíîãî – ñïðàâä³ áà-
ãàòî. ²âàí Âàñèëüîâè÷ ïðà-
öþº ç êîæíèì ³íäèâ³äóàëü-
íî. ² ÿêùî âîíè íå    éäóòü
äî íüîãî,  òî   â³í, ÿêèìîñü
÷èíîì, óñòèãàº â³äâ³äàòè
êîæíîãî é ïåðåâ³ðèòè ÷è
âèêîíàâ çàâäàííÿ, ùîá íå-
ãàéíî äîðó÷èòè éîìó âæå
íîâå, ö³êàâ³øå  ³... ñêëàäí³-
øå. Íåéìîâ³ðíî, àëå ôàêò.
²âàí Õëàíòà äîáèðàº ëþ-
äåé ç âèñîêèì ïîòåíö³àëîì
çä³áíîñòåé, ÿê³ âì³þòü ïðà-
öþâàòè ñàìîñò³éíî. Àáî æ
â³í ¿õ â÷èòü, ðàäèòü, ï³äêà-
çóº òà íàäèõàº íà òâîð÷³
çäîáóòêè. ² âæå íå ïîêèäàº,
à ï³äòðèìóº  òà äîïîìàãàº
òàëàíòó ðîçêðèòèñÿ. Òîæ
ÿñêðàâ³ îñîáèñòîñò³ (çäåá-
³ëüøîãî íèì ³ âèõîâàí³)
îõî÷å ãóðòóþòüñÿ   íàâêîëî
òàëàíîâèòîãî ë³äåðà ç äîá-
ðèì ñåðöåì ²âàíà Âàñèëü-
îâè÷à Õëàíòè. Áî çà÷àðî-
âàí³ éîãî òåðï³ííÿì, âî-
ëåþ, ñì³ëèâ³ñòþ é íå-

ï³äðîáíîþ çàö³êàâëåí³ñòþ
ó ñï³ëüíèõ äîñÿãíåííÿõ. Ç
íèì êîæåí ïîñòóïîâî
âäîñêîíàëþºòüñÿ é êðîê çà
êðîêîì íàáëèæàºòüñÿ äî
âëàñíîãî óñï³õó. Âîëîä³þ÷è
âèíÿòêîâî ³íòó¿òèâíîþ
ïðîíèêëèâ³ñòþ ñïðàâæíü-

îãî ë³äåðà, ²âàí Õëàíòà
ï³äáàäüîðþº ëþäåé,   ðî-
çóì³º òà øàíóº ¿õ ³íòåðåñè,
â÷àñíîþ   ï³äòðèìêîþ äî-
âîäÿ÷è íàñê³ëüêè â³í ö³íóº
êîæíîãî. Äëÿ ïðèêëàäó,
²âàí Õëàíòà   âèäàâ 26 ðîç-
øèðåíèõ íàðèñ³â ïðî æèò-
òÿ ³ òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèê³â
Çàêàðïàòòÿ. Ùå â 1994 ðîö³
óïîðÿäêóâàâ  çá³ðêó ë³òåðà-
òóðíèõ ïîðòðåò³â çíàíèõ
ïèñüìåííèê³â êðàþ ï³ä íà-
çâîþ «Òåðíèñòèé øëÿõ äî
õðàìó». Öå âèäàííÿ äîïî-
ìàãàº â÷èòåëÿì ó ¿õ ðîáîò³
íà óðîêàõ, à òàêîæ äîáðå
ñëóãóº ñòóäåíòàì âóç³â òà é
ôîëüêëîðèñòàì. Íå êàæó÷è
âæå ïðî òå, ùî êíèãè ²âàíà
Õëàíòè ìîæíà çíàéòè
íàâ³òü ó á³áë³îòåö³ é àðõ³â³
íàóêîâîãî Òîâàðèñòâà ³ì.
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà â Íüþ-Éîðêó.

Îò³ íåùîäàâíî ²âàí Âàñè-
ëüîâè÷ ïîðàäóâàâ ÷èòà÷³â
íîâîþ çá³ðêîþ (810 ñòî-
ð³íîê!) ë³òåðàòóðíèõ ïîðò-
ðåò³â, ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ
ñòàòåé, ³íòåðâ’þ òà ðå-
öåíç³é. Êíèæêà «Â³äëóííÿ
ë³òåðàòóðíîãî Çàêàðïàòòÿ»
ïîáà÷èëà ñâ³ò ó âèäàâ-
íèöòâ³ «Ïàòåíò» – çà ñïðè-
ÿííÿ îáëàñíîãî îðãàí³çàö-
³éíî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó
êóëüòóðè (äèðåêòîð Ã.Â.
Äðîãàëü÷óê) òà Çàêàðïàòñü-
êî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿
Ñï³ëêè êðàºçíàâö³â Óêðà¿íè
(î÷³ëüíèê Ì.Â.Äåëåãàí). Äî
ï³äãîòîâêè òà ðåöåíçóâàí-
íÿ ñîë³äíîãî âèäàííÿ äî-
ëó÷èëèñÿ íàóêîâö³: äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ   íàóê
Î.².Âåðò³é, äîêòîð ïåäàãî-
ã³÷íèõ íàóê Þ.Ä.Ðóäåíêî òà

äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê
Â.À.Êà÷êàí. Äî çá³ðêè óâ-
³éøëî òðèäöÿòü â³ñ³ì ë³òå-
ðàòóðíèõ ïîðòðåò³â, ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî âíåñîê îêðåìèõ
ïèñüìåííèê³â íàøîãî êðàþ
ó â³ò÷èçíÿíó äóõîâíó ñêàð-
áíèöþ  òà ÷îòèðíàäöÿòü

ðåöåíç³é íà âæå âèäàí³
íèìè êíèãè. Áåçïåðå÷íî,
çá³ðêà   «Â³äëóííÿ ë³òåðà-
òóðíîãî Çàêàðïàòòÿ» çíà÷-
íî ïîëåãøèòü ïðàöþ ó÷è-
òåë³â; ñòàíå ï³çíàâàëüíèì ³
çðó÷íèì ïîñ³áíèêîì äëÿ
ñòóäåíò³â âóç³â òà ó÷í³â
øê³ë; çáàãàòèòü çíàííÿìè
êîæíîãî, õòî ö³êàâèòüñÿ
ðîçâèòêîì ³ äîñÿãíåííÿìè
õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè â íà-
øîìó êðà¿. À ïîäáàâ ïðî
âñå öå – â÷åíèé êðàºçíà-
âåöü ²âàí Âàñèëüîâè÷
Õëàíòà. Â³í   ³ Êðàéîâèé
ìóçåé ë³òåðàòóðè, ôîëüêëî-
ðó  òà ìèñòåöòâà çàñíóâàâ
ó ð³äíîìó ñåë³ Êîïàøíåâ³,
ÿêèé ùîäàë³   ðîçðîñòàºòü-
ñÿ ó ïðèì³ùåííÿõ ñ³ëüñüêî¿
øêîëè òà íàáóâàº øàëåíî¿
ïîïóëÿðíîñò³. Ìóçåé
â³äâ³äóþòü íå ò³ëüêè êðàÿ-
íè-çàêàðïàòö³. Ñþäè   ïðè-
¿æäæàþòü íàóêîâö³, â÷èòåë³
ïðèâîäÿòü  ó÷í³â ç   ³íøèõ
ðåã³îí³â  Óêðà¿íè. Àäæå
Êðàéîâèé ìóçåé çà ê³ëüêà
ðîê³â ïåðåòâîðèâñÿ ó
ñïðàâæíþ  ñêàðáíèöþ   õó-
äîæíüî¿ ë³òåðàòóðè òà
ôîëüêëîðó, â ãàëåðåþ âè-
ðîá³â   íàðîäíèõ  óì³ëüö³â,
ìàéñòð³â âèøèâêè, òâîðö³â
õóäîæí³õ   ³êîí; º â ìóçå¿
Õëàíòè òàêîæ àðõ³â ³ñòî-
ðè÷íèõ äîêóìåíò³â.   Íàó-
êîâåöü  íå øêîäóº ô³çè÷íèõ
òà  äóøåâíèõ çóñèëü, äå-
ìîíñòðóþ÷è   íåàáèÿê³
îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³;
â³í ïðîäîâæóº ðîáèòè   âñå
ìîæëèâå, àáè íàùàäêè
îäåðæàëè   áàãàòèé ìàòåð-
³àë ïðî òâîðö³â ³ íàòõíåí-
íèê³â êóëüòóðíî-ìèñòåöü-

êîãî ðîçâèòêó  Çàêàðïàòòÿ.
Ñïðàâä³ – áî, íåîñÿæíèé

âêëàä àêàäåì³êà ²âàíà Âà-
ñèëüîâè÷à Õëàíòè â ñêàð-
áíèöþ íàö³îíàëüíî¿ êóëü-
òóðè. À âèäàí³ íèì êíèãè
ìîæíà îçíà÷èòè ÿê îêðåìó,
ëåäü íå   ðàðèòåòíó êíèãîç-

á³ðíþ – äîñòóïíó  äëÿ êîæ-
íîãî áàæàþ÷îãî çáàãàòèòè-
ñÿ íàðîäíîþ ïàì’ÿòòþ,
ñêóïàòèñÿ â ðóêîòâîðíîìó
ôîëüêëîðíîìó îçåð³, ùî
éîãî, òàê áè ìîâèòè, êóõëÿ-
ìè é â³äðàìè íàïîâíèâ
²âàí Õëàíòà. Ò³ëüêè ôàíà-
òè÷íî   íàïîëåãëèâà, ïî-
ñë³äîâíà,   ñèñòåìíà é
ö³ëåñïðÿìîâàíà   ùîäåííà
ðîáîòà, à ùå – â³ðà ó âàæ-
ëèâ³ñòü äóõîâíîãî â³äðîä-
æåííÿ òà çáåðåæåííÿ ³ñòî-
ðè÷íîãî  ìèíóëîãî íàøîãî
êðàþ – çäàòí³ ñòèìóëþâà-
òè é ãàðàíòóâàòè âèêîíàí-
íÿ òàêîãî ìàñøòàáó ðîáîòè.
Òîæ ³ íå äèâíî, ùî ïðî
æèòòºâèé ³  òâîð÷èé   øëÿõ
áåçïåðå÷íîãî ôåíîìåíà
ïðàö³ ²âàíà Âàñèëüîâè÷à
Õëàíòó âæå íàïèñàíî ³ âè-
äàíî ê³ëüêà êíèæîê.   Éîãî
íåîäíîðàçîâî âèçíàíî ëà-
óðåàòîì ë³òåðàòóðíèõ ³ ìè-
ñòåöüêèõ êîíêóðñ³â.

Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê, äîêòîð ìèñòåöòâîç-
íàâñòâà, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷
ìèñòåöòâ  Óêðà¿íè,   àêà-
äåì³ê Àêàäåì³¿ íàóê âèùî¿
îñâ³òè Óêðà¿íè, ÷ëåí Íàö³î-
íàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â
Óêðà¿íè - âñå öå ëåãåíäàð-
íèé   íàø êðàÿíèí ²âàí
Âàñèëüîâè÷ Õëàíòà. Â³í ³
íàäàë³ çàïèñóº, äîñë³äæóº
ôîëüêëîð, âèøóêóº òàëàíòè
ç íàðîäó, äîïîìàãàº ¿ì ðîç-
êðèòè òà çðåàë³çóâàòè òâîð-
÷èé ïîòåíö³àë. Âçÿòè õî÷à
áè çá³ðêó, ùî âèéøëà ó âè-
äàâíèöòâ³ «Ïàòåíò» ï³ä íà-
çâîþ «Êàçêè ³ ëåãåíäè ç-ï³ä
Õóñòñüêîãî çàìêó». Õòî ³ùå,
îêð³ì ²âàíà Õëàíòè, çóì³â
áè ä³ñòàòè, íàäðóêóâàòè   é
çàïðîïîíóâàòè øèðîêîìó
çàãàëó ÷èòà÷³â äóõîâí³ ñêàð-
áè  ó òàê³é ê³ëüêîñò³? Äðî-
áèòü ²âàí Âàñèëüîâè÷ âñå
öå äëÿ òîãî, àáè â³äðîäèòè
çàáóòå ³ çáàãàòèòè êóëüòóð-
íó é äóõîâíó ñïàäùèíó óê-
ðà¿íö³â, óòâåðäèòè ¿õ â³ðó â
ñàìîáóòí³ñòü íàö³¿.

Ìàðãàðèòà ÌÅÄÅÍÖ²,
÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè
æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè.
(Ôîòî: zaholovok.com.ua)
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ÑÂ²ÒËÎ¯ ² ÙÀÑËÈÂÎ¯ ÄÎË²
Òåïëî â³òàºìî ç äíåì

íàðîäæåííÿ íà ôîí³ òðà-
äèö³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî
ñâÿòà êîîïåðàòîð³â ïðå-
êðàñíó ³ ÷àð³âíó æ³íêó,
ùèðó ³ ãîñòèííó ãîñïîäàð-
êó êàâ’ÿðí³ "Á³ñåð" íà Çå-
ëåíîìó ðèíêó
Íàòàë³þ Àíàòîë³¿âíó

ÌÀÐÃ²ÒÓ.
Ùèðî áàæàºìî øàíîâí³é ³ìåíèííèö³ ³

íàäàë³ íåâòîìíîñò³,  åðäå÷íîñò³ ó ñòàâëåíí³
äî ëþäåé, îïòèì³çìó ³ íà âñå æèòòÿ ñâ³òëî¿
é ùàñëèâî¿ äîë³.

Âäÿ÷í³ â³äâ³äóâà÷³ êàâ’ÿðí³ "Á³ñåð"

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради
оголошує  конкурс

на  заміщення тимчасово вакантної  посади:
� Головний спеціаліст відділу інфраструктури та благоуст�

рою міста  управління міського господарства  виконавчого
комітету Мукачівської міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне воло�
діння українською мовою, повна вища освіта відповідного
спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста
або магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місце�
вого самоврядування або державній службі на посаді про�
відного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом
в інших сферах управління не менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
�заяву про участь у конкурсі ;
�особову картку форми П�2 ДС з відповідними додатками,

автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками, підвищення ква�

ліфікації, присвоєння вченого звання, присудження науково�
го ступеня;

�копію документа, який посвідчує особу;
2копію військового квитка (для військовослужбовців

або військвозобов’язаних);
�електронну декларацію особи, уповноваженої на вико�

нання функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік (згідно Закону України “Про запобігання ко�
рупції”), за встановленою формою, що визначається Націо�
нальним агентством з питань запобігання корупції (далі –
НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб�сайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб�
сайту у паперовому вигляді. Е�декларація заповнюється
власноруч за допомогою власного електронного цифрового
підпису (ЕЦП).

2довідку про допуск до державної таємниці (у разі його
наявності).

�дві фотокартки розміром 4 Х 6 см.
Особи  можуть  подавати  додаткову  інформацію  стосовно

своєї освіти,  досвіду роботи, професійного рівня і репутації
(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі
приймаються   протягом 30 календарних днів з дня
опублікування в газеті “Мукачево”

 за адресою:
м.Мукачево пл.Духновича 2,  каб.№ 34.

Ç ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
9 ëèïíÿ  ñâÿòêóâàòèìå  ñâ³é 30-ð³÷íèé â³ä äíÿ

íàðîäæåííÿ þâ³ëåé ãàðíà, òåíä³òíà ä³â÷èíà,
ïñèõîëîã ÄÏÒÍÇ «Ìóêà÷³âñüêîãî ïðîôåñ³éíî-
ãî àãðàðíîãî ë³öåþ ³ì. Ì.Äàíêàíè÷à»

Ëþäìèëà Áîðèñ³âíà ÑÀÂ×ÈÍ.
Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî þâ³ëÿðêó ç òàêîþ

ñâ³òëîþ ïîä³ºþ ³ â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî:
Õàé ñîíå÷êî  ñâ³òèòü ³ç ÿñíîãî íåáà,
Áàæàºì óñüîãî, ÷îãî ò³ëüêè òðåáà,
Õàé äîëÿ äàðóº  äîâãîãî  â³êó,
Äîáðå çäîðîâ’ÿ  ³ ùàñòÿ áåç ë³êó.
Õàé îáìèíàþòü ä³ì òâ³é òðèâîãè,
Öâ³òîì ³ ðÿñòîì  ïðîëÿæóòü

 äîðîãè,
Ùîá  ñåðöå òâîº ç³ãð³âàëî òåïëî,
Ùîá çàâæäè â äóø³ ïàíóâàëî

      äîáðî,
Êðàñè ³ íàñíàãè, çäîðîâ’ÿ áåç ë³êó,
² äîâãîãî-äîâãîãî ùåäðîãî â³êó.

Äèðåêòîð ÄÏÒÍÇ ÌÏÀË ³ì. Ì.Äàíêà-
íè÷à  Â.ÊÎÂÁÀÑÊÎ  òà êîëåêòèâ ë³öåþ.

У 2018 році правом на отримання дороговартісної
медичної допомоги скористались 200 мукачівців на
суму 5 млн. 325 тис. гривень. Лікування здійснюва�
лось за рахунок коштів міського бюджету в рамках
програми «Додатково соціально�медичного захисту
мукачівців». Надано допомогу 11 пацієнтам з серце�
во�судинними захворюваннями, в тому числі одній
дитині на суму 805 тис. гривень. Проведено 37 опера�
тивних втручань на серці, 34� оперативних втручань
на базі Закарпатського обласного кардіологічного
диспансеру на суму 971 тис. та три операції на базі
Національного інституту серцево�судинної хірургії
імeні М. М. Амосова на суму �186 тис.

Проведено заміну кульшових та колінних суглобів 9
особам на суму 391 тис., 20 ендопротезувань на суму
501 тис.  грн. Встановлено слуховий імплантант ди�
тині, вартість якого становить 900 тис. гривень, прид�
бано 32 слухові апарати  на суму 189 тис. гривень.

Мукачівська міськрада

26 червня на засіданні
виконавчого комітету Му�
качівської міської ради
затверджені рішення
№173 “Про затвердження
звіту про базове відсте�
ження результативності
регуляторного акта
рішення виконавчого ком�
ітету Мукачівської міської
ради від 25.07.2017 року
№ 196 “Про внесення змін
до Положення про плату
за навчання в початкових
спеціалізованих мистець�
ких навчальних закладах
міста Мукачева у новій
редакції” та №174 “Про
затвердження звіту про
базове відстеження ре�
зультативності регуля�
торного акта рішення ви�
конавчого комітету Мука�
чівської міської ради від
31.01.2017 року № 8 “Про
затвердження Положення
про плату за навчання в
початкових спеціалізова�
них мистецьких навчаль�
них закладах міста Мука�
чева у новій редакції”.

Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè çàòâåðäèâ çâ³òè ïðî áàçîâ³ â³äñòåæåííÿ

ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ
áàòüê³âñüêî¿ ïëàòè ó íàâ÷àëüíèõ ìèñòåöüêèõ

çàêëàäàõ ì³ñòà Ìóêà÷åâà
Регуляторні акти спря�

мовані на підвищення
престижності навчання у
навчальних мистецьких
закладах міста Мукачева,
залучення до навчання
дітей пільгових категорій,
з метою створення належ�
них умов для реалізації їх
творчих здібностей та до�
ступності початкової ми�
стецької освіти для окре�
мих пільгових категорій.
Відстеження результатив�
ності даних регуляторних
актів було проведено шля�
хом аналізу надходжень
від платних послуг.

Ознайомитись з рішен�
нями можна на офіційно�
му сайті Мукачівської
міської ради за посилан�
ням: http://www.
mukachevo�rada.gov.ua у
розділах “Документи”
(Рішення виконавчого ко�
мітету) та “Відкрите місто”
(Регуляторна діяльність).

Відділ культури вико2
навчого комітету Мука2
чівської міської ради

Â³äïî÷èâàëüíèêàìè
«Ãàðìîí³¿» ñòàëè 95
þíèõ òàëàíò³â ç óñ³º¿ îá-
ëàñò³ – ïåðåìîæö³
ì³æíàðîäíèõ, âñåóêðà¿-
íñüêèõ òà îáëàñíèõ
òâîð÷èõ êîíêóðñ³â. Ïðî-
òÿãîì 21 äíÿ îáäàðîâàí³
ä³òè ç óñüîãî Çàêàðïàò-
òÿ â³äâ³äóâàòèìóòü óðî-
êè ³ ìàéñòåð-êëàñè â³äî-
ìèõ âèêëàäà÷³â, ñåðåä
ÿêèõ – ãîëîâè öèêëîâèõ
êîì³ñ³é Óæãîðîäñüêîãî
äåðæàâíîãî ìóçè÷íîãî
ó÷èëèùà ³ì. Ä. Çàäîðà,
çàñëóæåí³ ïðàö³âíèêè
êóëüòóðè Óêðà¿íè Âîëî-

Óí³êàëüíà  çàêàðïàòñüêà «Ãàðìîí³ÿ»:
ðîçïî÷àòî ÷åðãîâèé ñåçîí!

Â Ìóêà÷åâ³ âæå 200 âàæêîõâîðèõ
ì³ñòÿí îòðèìàëè ïîíàä 5 ìëí. ãðí.

 íà ë³êóâàííÿ âàæêèõ íåäóã

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
628 липня у Львові, та 13215 липня у

Тячеві проходитиме щорічний захід Свідків
Єгови під назвою "Будьте мужні". Подібні захо�
ди проводитимуться і в інших містах України
та по цілому світі.

Додаткову інформацію можна отримати на
сайті www.jw.org/uk (Дивіться ПРО НАС > КОН�
ГРЕСИ)

262й сезон розпочав єдиний в Україні дитя2
чий оздоровчий заклад подібного профілю –
літній оздоровчий табір «Гармонія» для творчо
обдарованих дітей, який працює у закарпатсь2
кому селищі Чинадієво. Упродовж усіх років
одним із організаторів унікального дитячого
закладу  є обласна профспілкова організація
працівників культури (голова Наталія Товтин),
яка нині  –  єдиний засновник табору і цього
літа одноосібно здійснює фінансування шко2
ли  – табору за кошти профспілкового бюдже2
ту. äèìèð Ñòåãíåé, Ìàð³àí-

íà Ñîêà÷, çàñëóæåíèé
àðòèñò Óêðà¿íè Ôåðåíö
Òîìè÷, Íàòàë³ÿ Ø³ïîø
òà ³íø³.

Íà â³äêðèòò³ òàáîðó
âèõîâàíö³â «Ãàðìîí³¿»
òåïëî ïðèâ³òàëè ãîëîâà
îáëàñíî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿
îðãàí³çàö³¿ ïðàö³âíèê³â
êóëüòóðè Íàòàë³ÿ Òîâ-
òèí, ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿
ÐÄÀ Îëåêñàíäð Áîã³â,
ãîëîâà îáëïðîôðàäè Âî-
ëîäèìèð Ôëåíüêî, ãîëî-
âà ðàäè äèðåêòîð³â ìèñ-
òåöüêèõ øê³ëë Ëåîíò³é

Ëåíàðò, êåð³âíèê òàáîðó
Ìèõàéëî Ôåíäèê òà ³íø³.
À ïîò³ì óñ³ ïðèñóòí³ ç
âåëèêèì ³íòåðåñîì ñïî-
ñòåð³ãàëè çà ³ìïðîâ³çîâà-
íèì êîíöåðòîì, íà ÿêîìó
ä³òè ïîðàäóâàëè îðãàí³-
çàòîð³â îçäîðîâëåííÿ,
âèêëàäà÷³â òà áàòüê³â
ãàðíèìè íàâèêàìè ãðè íà
ð³çíèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðó-
ìåíòàõ òà âîêàëüíèìè
äàíèìè.

Òðè òèæí³, ÿê³ þí³ òà-
ëàíòè ïðîâåäóòü ó «Ãàð-
ìîí³¿», – öå äí³ ïîºäíàí-
íÿ òâîð÷èõ óïîäîáàíü ç³
çì³ñòîâíèì â³äïî÷èíêîì
íà ëîí³ ìàëüîâíè÷î¿ ïðè-
ðîäè Êàðïàò, íîâ³
çóñòð³÷³ ³ çíàéîìñòâà,
òâîð÷³ êîíêóðñè é çìà-
ãàííÿ, ö³êàâ³ ïîäîðîæ³ ³
åêñêóðñ³¿. Ñâîºð³äíèì
òâîð÷èì çâ³òîì ñòàíå
äëÿ îáäàðîâàíèõ ä³òåé
çàêëþ÷íèé êîíöåðò þíèõ
òàëàíò³â íàïðèê³íö³ òàá³-

ðíî¿ çì³íè.
Ö³êàâèé ôàêò: âàðò³ñòü

ïóò³âêè ó çàêàðïàòñüêó
«Ãàðìîí³þ» òåðì³íîì íà
21 äåíü – íàéäåøåâøà ó
íàøîìó êðà¿ ³ ñòàíîâèòü
210 ãðí. íà äîáó.

– ×óäîâó ñïðàâó ðî-
áèòü ãàëóçåâà ïðîô-
ñï³ëêà ó Çàêàðïàòò³, -
ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ÖÊ
ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
êóëüòóðè Óêðà¿íè Ëþä-
ìèëà Ïåðåëèã³íà. –
Àäæå äóõîâíå çáàãà÷åí-
íÿ, ðîçâèòîê òâîð÷èõ íà-
õèë³â ï³äðîñòàþ÷îìó ïî-
êîë³ííþ  òðåáà ïðèùåï-
ëþâàòè çìàëêó. Â³ä öüî-
ãî çàëåæèòü  ìàéáóòíº
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâà.

Ñåðã³é
ÁÀÐÀÍ×ÈÊÎÂ,

çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó
îðãàí³çàö³éíî- ãóìàí-
³òàðíî¿ ðîáîòè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëïðîôðàäè



 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.

     Продаєтся 3�кімн. квар�
тира в Угорщині у центрі
міста Mаteszalka 37 км. від
кордону.  1 поверх, 96 м. ста�
ціонарне опалення,  вбудо�
вана кухня. Тел +36 20 9226
366,  +38095 3260 426

 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

 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.
 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,

трика каналізація, під реконструкцію,
ст. 15500 ум.од, т.  Можливий торг,
обмін, або продаж в кредит.

Т. 0509425800
 Грошові позики під заставу, без

довідки про доходи 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.
Тел. 0509425800, 0990260315
 Продається 2�х кімнатна квар�

тира, по вул.П.Дорошенка (Фурма�
нова) площею 46 м.кв, 3 поверх 5�
ти поверхового цегляного будинку,
гарний стан, автономне опалення ,
поміняні вікна,      Ст.ціна 15500 ум .
од. Можливий торг .

Т.: 0509425800, 0990260315
     В центрі міста по вул.Ромжі, про�

дається чеський будинок, придатний
як для житла так і для комерційного
використання, площею 120 м.кв,
чиста цегла, приватизована ділян�
ка 10 соток, двір закоцкований, є газ,
вода , каналізація, єлектрика, всі
міські мережі, капітальний підвал
площею 33 м .кв., потребує ремон�
ту ст.ціна 65000     Можливий торг.
Т.:  0509425800 , 0990260315
     В центрі міста На вул.Яр.Мудро�

го продається окремо стоячий буди�
нок, в дворовій системі,с замель�
ною ділянкою 3 сот., є місто під га�
раж,всі комунікаціі, з ремонтом.
ст.ціна 32000, можливий торг.або
продаж в кредит    т.0509425800,
0990260315
     Продається 2�х кімнатна квар�

тира, по вул.26 Жовтня (Жданова)
площею 42 м.кв, дворова система,
цегляний будинок, гарний стан, ав�
тономне опалення , є гараж,      Ст.ціна
18500 ум .од. Можливий торг.
Т.: 0509425800,  0990260315

     Здається в оренду мета�
левий  гараж в автокоопера�
тиві «Жигулі»  з підвалом. Су�
хий. 450грн на місяць. Звер�
татися: 0669042311.
     Зніму квартиру або будинок

на тривалий строк. Оплата ви�
сока. Тел: 0509007525
     ЗНІМЕМО В ОРЕНДУ  квар�

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

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

Зверт 095�8562229.
     Здам в оренду на цент�

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

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

Тел: 0509007525
     ЗДАЮТЬСЯ У МУКАЧЕВІ

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

88888
ñò.
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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 дачна  ділянка 6 со�

тин і 2�кімн. будинок, пивниця, га�
раж, сад і виноградник, комунікації�
поряд. Ціна договірна за домовле�
ністю Звертатися:  0664894214.

Дача з цегляним будинком в
районі  монастиря (коопера�
тив “Схід”. (Участок 20 со�
ток, проведена електрика,
поруч вода) зручне місце з
красивим видом.  Ціна дого�
вірна:

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 7

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

10 сот в с. Павшино біля АЗС «Мар�
кет» поруч траса, ст. ціна 8500 у.од.
Можливий торг, обмін, або продаж в
кредит.   тел. 0509425800,
0990260315
 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.  мож�
ливий торг. Т 0509425800
 Продається 2�х кімнатна квар�

тира по вул.Пушкіна , пл..50м.кв, під
реконструкцію (розборку) окремо
стояча будівля, 3 квартири у дворі , є
готовий проект та дозвіл на початок
робіт,всі комунікаціі площа забудо�
ви, 75 м.кв, є невелика 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�

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå
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  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 велосипед "Ук�

раїна" на ходу  800 грн.
Тел. +38095 3260 426

 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
 Інвалідний візок або ходулі.

Тел. +38095 3260 426

Ðîáîòà

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
В  С. НЕГРЕВО

 жилий будинок з всіма удоб�
ствами для сімейного прожи�
вання.  0,60 Га землі.

Тел.: 0502119529

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ НА  АЗС
товарознавець, оператори,

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

Тел.: 050 317 8000

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ ПРОДАВЕЦЬ
в магазин продовольчих товарів на вул.
Данила Галицького. Тел.: 050 236 46 94.

1. Рижкевич Михайло Іванович – 1949 р.н.
2. Андросенко Василь Григорович – 1958 р.н.
3. Кость Володимир Іванович – 1976 р.н.
4. Габор Йолана Іванівна – 1962 р.н.
5. Біров Денис Денисович – 1940 р.н.
6. Кваша Володимира Степанівна – 1939 р.н.
7. Теслевич Сергій Іванович – 1968 р.н.
8. Салике Валерія Іванівна – 1955 р.н.
9. Бурчак Верона Петрівна – 1951 р.н.
10. Кушнір Юлія Василівна – 1984 р.н.
11. Зуєва Гафія Михайлівна  – 1935 р.н.
12. Павелець Юрій Максимович  – 1957 р.н.
13. Жук Микола Тимофійович – 1945 р.н.
14. Гончаренко Володимир Прокопович – 1941 р.н.
15. Самулник Марія Василівна – 1949 р.н.
16. Килик Валентина Анатоліївна – 1947 р.н.
17. Сороканінець Гаврило Михайлович – 1937 р.н.
18. Шелейо Надія Петрівна – 1931 р.н.
19. Феделеш Наталія Йосипівна – 1964 р.н.
20. Деметер Микола Золтанович  – 1970 р.н.
21.Пушкарович Анжела Володимирівна  –  1967 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 25.06.2018 р.  по  1.07.2018 р.

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

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

ремонту одягу.  Зверт. 050�9057577.

     Вважати посвідчення Учасника Бойових Дій серії АБ
№580017 від 18.05.2002 року на прізвище Олексюк Ігор Пет�
рович не дійсним, та таким що втратило юридичну силу.
     Втрачене  Свідоцтво про право власності, видане гр..

Балажу Івану Васильовичу на домоволодіння  в с. Клячанові на
вул. Мукачівській, 21, видане  на підставі рішення виконкому
Мукачівської райради № 220 від 10.10. 1990 р, вважати не�
дійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПОТРІБЕН НА  роботу ПРОДАВЕЦЬ
у магазин продовольчих товарів

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

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

  Êóïëþ

     ГАРАЖ по вул.
Червоноармійській.
Тел. 050 523 05 56

Àâòî
     ПРОДАЄТЬСЯ авто�

мобіль ГАЗ�24, 1983 року
випуску у дуже хорошому
стані. Тел.: 050 877 45 34,
066 951 34 92.

ПРОДАЄТЬСЯ
гараж з підвалом на вул.
І.Зріні. Ціна договірна.
Звертатися по тел.

0669042311.

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
ПОКОЇВКУ�АДМІНІСТРАТОРА

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

Конт. телефони: 0664681838; 0677717542

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В ПЕКАРНЮ
формувальниця, пекар,

прибиральниця
м. Мукачево, вул. Верді, 1. Тел. 0505386141
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Управління статистики у Мукачівсь�
кому районі повідомляє, що кількість
зареєстрованих безробітних на кінець
травня 2018р. становила 5,3 тис. осіб
в Закарпатській області. У м. Мукачеві
цей показник становив 325 осіб, що
становить 102,2% до квітня 2018 року
та 96,2% до травня 2017 року. Допо�
могу по безробіттю в області отриму�
вали 82,9% осіб, які мали статус без�
робітного на кінець місяця.

Із загальної кількості безробітних
області 60,0% складали жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття
в цілому по області залишився на рівні
квітня 2018р. і на кінець травня п.р.
становив 0,7% населення працездат�
ного віку, у сільській місцевості та
міських поселеннях він становив 0,6%
та 0,8% відповідно.

Кількість вільних робочих місць (ва�
кантних посад), заявлених робото�
давцями до державної служби зайня�
тості, у травні 2018р. порівняно з
квітнем 2018р. збільшилась на 128
або на 8,0% і на кінець місяця стано�
вила 1731. Порівняно з травнем
2017р. даний показник збільшився на
49,7%. У місті Мукачеві кількість ва�
кансій за травень становила 107 ро�
бочих місць.

На кінець травня 2018р. за профес�
ійними групами найбільший попит в

Стан ринку праці в області
та місті Мукачевi

області на робочу силу спостерігався
на кваліфікованих робітників з інстру�
ментом (31,0% від загальної кількості
заявлених вакансій), робітників з об�
слуговування, експлуатації та контро�
лювання за роботою технологічного
устаткування, складання устаткування
та машин (19,5%), працівників сфери
торгівлі та послуг (16,2%), а наймен�
ший – на законодавців, вищих дер�
жавних службовців, керівників, менед�
жерів (управителів) (3,1%) та кваліфі�
кованих робітників сільського та лісо�
вого господарств, риборозведення та
рибальства (1,6%).

Навантаження зареєстрованих без�
робітних на вільне робоче місце (ва�
кантну посаду) залишилося на рівні
квітня 2018р. і на кінець травня п.р.
становило 3 особи як в області, так і в
місті Мукачеві.

Середньооблікова кількість безроб�
ітних області, які отримували допомо�
гу по безробіттю у травні 2018р., ста�
новила 4,4 тис. осіб. Середній розмір
допомоги по безробіттю в області
становив 2245 грн, що складає 60,3%
законодавчо визначеного розміру
мінімальної заробітної плати (3723
грн).

Василь КЕЛЬМАН,
начальник управління статистики

у  Мукачівському районі

Полуниці, черешні,
вишні, смородина,
аґрус, чорниці... Це –
найбільш корисний де�
серт, який можна їсти на
сніданок, обід та вече�
рю, не боячись по�
гладшати чи зароби�
ти проблеми із трав�
ленням. Ягоди ! мало�
калорійні, і якщо поси�
діти на ягідній дієті від
трьох до семи днів,
можна з легкістю поз�
бутися від двох до п’я�
ти кілограмів!

“Усі ягоди містять
вітамін С та інші антиок�
сиданти, які володіють
протизапальним і проти�
вірусним ефектом, захи�
щають клітини організму
від руйнування та перед�
часного старіння, а шкіру
– від шкідливої дії ультра�
фіолету, – розповідає
лікар!дієтолог Оксана
Скиталінська. – Ягоди �
джерело розчинних харчо�
вих волокон, які сприяють
росту корисних кишкових
бактерій, зв’язують і виво�
дять токсини, канцероге�
ни, «поганий» холесте�
рин, нормалізують рівень
цукру у крові і є ефектив�
ною профілактикою цук�
рового діабету 2�го типу,
атеросклерозу, ожиріння,
запалень кишечнику, ди�
вертикулів (випинання
стінок назовні) та деяких
видів раку (зокрема раку
товстого кишечника).
Ягоди містять особливі
речовини (катехіни, епіка�
техіни, хлорогенову кис�

НАШОГО  ПОЛЯ  ЯГОДИ
Захищають від усіх хвороб старості. Вживайте ягоди

щодня, хоча б одну чашку, але оптимально — три

лоту, флоретин, темно�
фіолетові пігменти про�
ціанідини, кверцетин
тощо), які гальмують про-�
цес глікації білків. На�

слідками глікації білків є
крихкість судин і судинні
захворювання (нефротич�
на та діабетична ретино�
патія, атеросклероз,
тромбози, запалення,
хвороба Альцгеймера
тощо). А ще – старіння
шкіри. Як відомо, мо�
лодість та пружність шкіри
забезпечується особли�
вим білком – колагеном.
Внаслідок глікації білків
він руйнується (причому
глікація – процес, прак�
тично, безповоротний), і
шкіра прискорено ста�
ріє”.

“Вживання ягід сприяє
активізації процесів ау�
тофагії (самоочищення
клітин, дослівно – «само�
поїдання», «сміття»), які
продовжують молодість
клітин, зменшують запа�
лення і запобігають бага�
тьом захворюванням, –
веде далі дієтолог. – Ауто�
фагія – давній механізм,
який забезпечує очищен�

ня клітин від «відпрацьо�
ваних відходів». Він акти�
візується під час голоду�
вання і пригнічується че�
рез переїдання (у

більшості людей – без�
надійно пригнічений,
що робить їх вразливи�
ми до хвороб старості –
атеросклерозу, цукро�
вого діабету 2�го типу,
Альцгеймера, артрозів,
ішемічної хвороби сер�
ця, інсультів, інфарктів,
багатьох видів раку)”.

Що радить лікар?
 Вживайте ягоди щод�

ня, хоча б одну чашку, але
оптимально – три. Ще
більш оптимально –
суміш ягід.
 Особливо цінні  – ди�

корослі ягоди. У них
більше біологічно актив�
них компонентів.
 Найкращий спосіб

заготовити ягоди на зиму
– заморозити їх. Найгір�
ший – зварити варення,
повидло чи джем. Терміч�
на обробка безжально
вбиває все цінне, що є в
ягодах, і перетворює їх на
токсичний продукт, який
стимулює глікацію.
 Використайте ягід�

ний сезон як можливість
назавжди відмовитися від
рафінованого цукру. Від
цукру, як і від тютюну чи
алкоголю, розвивається
залежність. Зловживання
цукром провокує хвороби
і вкорочує віку.

Соломія СОЧИНСЬКА

ІНШІ види державної до�
помоги сім’ям з дітьми при�
в’язані до прожиткового
мінімуму і залежать від до�
ходів родини.

Приміром, допомога мате�
р я м � о д и н о ч к а м .
М а к с и м а л ь н и й
розмір виплат —
100% прожиткового
мінімуму для дитини
відповідного віку:
віком до шести років
–1559 гривень (було
1492), від шести до
18 – 1944 (було 1860),
від 18 до 23 –1841
(було 1762).

Сім’я отримає
різницю між серед�
ньомісячним сукуп�
ним доходом у розрахунку на
одну особу за попередні
шість місяців та максималь�
ним розміром виплат. На�
приклад, якщо жінка сама ви�
ховує 12�річногосинаі 14�
річну доньку, не працює, але
зареєстрована у Службі зай�
нятості і як безробітна отри�
мує 800 гривень допомоги,
дохід на кожного члена сім’ї
становить 266 гривень 67 ко�
пійок (800 гривень поділити
на три). Максимальний
розмір виплат на двох дітей
з 1 липня �3888 гривень.
Віднімаємо дохід у розмірі
533 гривні 34 копійки
(266,67x2). Відтак щомісяця
мама отримуватиме допомо�
гу на дітей у розмірі 3354
гривні 66 копійок (до цього
— 3186 гривень 66 копійок).

Аналогічно розраховуєть�
ся розмір допомоги на
дітей, у яких хтось із батьків
ухиляється від сплати алі�
ментів. Максимальний
розмір допомоги становить
50% від прожиткового
мінімуму: для дітей віком до
шести років — 779 гривень
50 копійок (було 746), з шес�
ти до 18 — 972 гривні (було
930).

За одного новонародженого надалі виплачуватимуть 41 тисячу 280
гривень, за двійню – 82 тисячі 560 гривень, за трійню — 123 тисячі 840
гривень. Одноразова виплата на одного новонародженого —10 тисяч
320 гривень. Далі щомісяця протягом 36 місяців сім’я отримуватиме по
860 гривень, а також допомогу по досягненню дитиною трьох років —
кожного місяця по 130 гривень. Цей розмір виплат також залишиться
незмінним.

ІЗ 1 ЛИПНЯ ЗБІЛЬШАТЬСЯ ВИПЛАТИ
 ДЛЯ СІМЕЙ З ДІТЬМИ

Крім допомоги при народженні дитини

Якщо дитина віком до 18
років має статус сироти або
залишилася без батьківсь�
кого піклування внаслідок
смерті батька чи матері, поз�
бавлення їх батьківських

прав чи хвороби, для неї пе�
редбачена допомога на
дітей, які перебувають під
опікою чи піклуванням. Допо�
могу, яка становить два про�
житкові мінімуми на дитину
відповідного віку, виплачу�
ють опікунам або піклуваль�
никам. Максимальний
розмір допомоги на дітей,
над якими встановлена опі�
ка або піклування: віком до
шести років — 3118 гривень
(було 2984), від шести до 18
років — 3888 (було 3720 Гри�
вень).

Якщо дитині призначена
пенсія, сти-пендія, аліменти,
державна допомога, розмір
виплати визначається
різницею між двома про�
житковими мінімумами для
дітей відповідного віку і роз�
міром пенсій, стипендій, ал�
іментів, держдопомоги, яку
отримують. Допомога при-�
значається опікунам або
піклувальникам терміном на
рік. При розрахунку сукупно�
го доходу сім’ї вона не зара�
ховується у дохід дитини.

Минулого року мінімаль�
ний розмір аліментів зріс з
30% до 50% прожитко-вого
мінімуму. З 1 липня на дити�

ну віком до шести років
мінімальний розмір алі�
ментів становитиме 779 гри�
вень  50 копійок (було 746),
на дитину віком від шес-ти
до 18 років — 972 гривні

(було 930). Макси�
мальний розмір —
десять прожиткових
мінімумів для дити�
ни відповідного віку:
до шести років — 15
тисяч 590 гривень
(було 14 тисяч 920),
від шести до 18 — 19
тисяч 440 гривень
(раніше — 18 тисяч
600).

Зростання про�
житкового мінімуму
вплине також на

розмір субсидій, який вира�
ховується за такою форму�
лою: середньомісячний
дохід сім’ї ділиться на
кількість зареєстрованих
мешканців. Результат своєю
чергою ділиться на розмір
прожиткового мінімуму (1777
гривень, а було 1700), далі
— на базовий коефіцієнт 2,
після чого множиться на
15%.

А ще від прожиткового
мінімуму вираховують дохід
тих, хто не має доходів. Якщо
людина, приміром, отримує
виплати з безробіття, до
уваги береться розмір цієї
допомоги. Якщо зареєстро�
вана у Службі зайнятості, але
виплат не отримує, дохід
вираховується у розмірі
прожиткового мінімуму для
працездатних осіб — у
розмірі 1841 гривня (було
1762). Такий самий прожит�
ковий мінімум застосовують
для студентів денної форми
навчання.

Якщо особа не працює і не
перебуває на обліку у Службі
зайнятості, її дохід визнача�
ють у розмірі двох прожит�
кових мінімумів

Власта КОЛОДИНСЬКА.

Температура повітря на високогір’ї
становила лише 0 – +4 градуси Цель�
сія. Сніг вкрив землю, дерева й кущі.
Його було стільки, що дехто зміг по�
кататися на сноуборді й зліпити сніго�
ву бабу.

Загалом кліматологи вважають сніг,
який випадає з травня до кінця верес�
ня, стихійним явищем, бо він нетиповий
для цього періоду.

“Та не раз сніг випадав високо в горах
у червні, а також у кінці серпня, – розпо�
відає Наталія Голеня, заступниця на�
чальника відділу метеопрогнозів Укргі�
дрометеоцентру. –  Щоправда, швидко
танув.

А от щодо кліматичних характеристик
червня, то в північних, східних, а також у
Рівненській та Дніпропетровській обла�
стях – абсолютний мінімум становив
мінус 1�3 градуси за Цельсієм. На ви�

сокогір’ї Карпат – до мінус 5 градусів:
таку температуру зафіксували на метео�
рологічній станції “Пожижевська” в Івано�
Франківській області 7 червня 1962 року.
У липні за роки спостережень не фіксу�
вали від’ємної температури”.

“Найхолоднішим за 150 років прове�
дення спостережень було літо у 1976�
му, – каже Олена Доніч, начальниця
відділу кліматології Центральної гео�
фізичної обсерваторії.  –  Середня тем�
пература повітря за три місяці станови�
ла +17,2 при кліматичній нормі +18,7. Ос�
танніми роками влітку в нас зазвичай
спостерігається перевищення цього по�
казника.

Червень найбільш холодним був у 1933
році. Тоді середньомісячна температу�
ра становила +15,7 при кліматичній
нормі +18,2".

Богданна МАРТИНИК

ЯК ВАМ ЗИМА У ЧЕРВНІ?
У Карпатах через стрімке похолодання випало

аж 15 сантиметрів снігу. Але це – не унікальний випадок,
стверджують кліматологи



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

26 (1230)26 (1230)26 (1230)26 (1230)26 (1230)
1010101010 5 ëèïíÿ 2018 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

×òî äåëàåòñÿ ñìåøíûì, íå ìîæåò áûòü îïàñíûì. (Âîëüòåð)×òî äåëàåòñÿ ñìåøíûì, íå ìîæåò áûòü îïàñíûì. (Âîëüòåð)×òî äåëàåòñÿ ñìåøíûì, íå ìîæåò áûòü îïàñíûì. (Âîëüòåð)×òî äåëàåòñÿ ñìåøíûì, íå ìîæåò áûòü îïàñíûì. (Âîëüòåð)×òî äåëàåòñÿ ñìåøíûì, íå ìîæåò áûòü îïàñíûì. (Âîëüòåð)

ÒÎÂ “Åíî Ìåáë³ ËÒÄ”
ìàº íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè

çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïî-
â³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè.

Àäðåñà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 89600, Çàêàðïàòñüêà îáë., ì.
Ìóêà÷åâî, âóë. Ñâàëÿâñüêà, 76. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº
ïåðåðîáêó äåðåâèíè ³ ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ âè-
ðîá³â ç äåðåâà. Äæåðåëàìè âèêèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðó º: òðóáè òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â, ùî âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ â îïàëþâàëüíèé ïåð³îä äëÿ îá³ãð³âó ïðèì³ùåí-
íÿ ³ ñóøêè äåðåâèíè òà ô³ëüòðóâàëüí³ óñòàíîâêè. Âíàñë³-
äîê âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ó àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ ïîòðàïëÿþòü ïðîäóêòè çãîðàííÿ äåðåâèíè òà ïèë
â ê³ëüêîñòÿõ, ùî íå ïåðåâèùóþòü âñòàíîâëåí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì íîðìàòèâè. Êîíòàêòíà îñîáà äëÿ çâåðíåíü
– Áëÿøèí Â.Ô. òåë.: (03131)-36624. Çàóâàæåííÿ òà ïðî-
ïîçèö³é ïðîõàííÿ íàäñèëàòè äî Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ 89600,
ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Ãîðüêîãî, 21 òåë.: (03131)-22400.

íà çàî÷íó ôîðìó íàâ÷àííÿ â 2018-2019
í.ð. çà  ñïåö³àëüí³ñòþ:

Ô²ÍÀÍÑÈ, ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÀ
ÑÏÐÀÂÀ ÒÀ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß

(íå áþäæåòíà ïðîïîçèö³ÿ)

Äëÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó îñ³á, ÿê³ íà îñíîâ³ ïî-
âíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè âñòóïàþòü äî Ñâà-
ëÿâñüêî¿ ô³ë³¿ ÒÍÅÓ äëÿ çäîáóòòÿ îñâ³òíüî-êâàë³-
ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ áàêàëàâðà çàðàõîâóþòüñÿ áàëè
ñåðòèô³êàòà Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ
ÿêîñò³ îñâ³òè ç òàêèõ ïðåäìåò³â:

1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà;
2. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè
3. Ìàòåìàòèêà àáî ãåîãðàô³ÿ.
Ïðèéîì íà íàâ÷àííÿ íà ïåðøèé êóðñ (ç³ ñêîðî-

÷åíèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ – 2-3 ðîêè), äðóãèé
(òðåò³é) êóðñ (ç íîðìàòèâíèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ)
îñ³á, ÿê³ çäîáóëè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü
ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é
îñíîâ³ çà ðåçóëüòàòàìè ôàõîâîãî âñòóïíîãî âèï-
ðîáóâàííÿ.

Ïðèéîì äîêóìåíò³â ïðîâîäèòüñÿ:
Âñòóïíèêè íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿

îñâ³òè íà çàî÷íî-äèñòàíö³éíó ôîðìó íàâ÷àííÿ:
äëÿ îñ³á, ÿê³ íå ñêëàäàþòü âñòóïíèõ âèïðîáó-

âàíü  (íà îñíîâ³ ÇÍÎ) –  ç 12 ëèïíÿ äî 26 ëèïíÿ
2018 ðîêó.  (íà êîíòðàêòíèõ óìîâàõ).

Âñòóïíèêè íà îñíîâ³ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî
ð³âíÿ  ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò.  – ç 2 ëèïíÿ äî 13
ñåðïíÿ 2018 ðîêó (íà êîíòðàêòíèõ óìîâàõ – îñ-
íîâíà ñåñ³ÿ)

 Àäðåñà ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿
Ñâàëÿâñüêî¿ ô³ë³¿ ÒÍÅÓ:

 ì. Ñâàëÿâà, âóë. Âåðõîâèíñüêà, 89
 òåë.(0233)2-22-52

ÑÂÀËßÂÑÜÊÀ Ô²Ë²ß
Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî

åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
 (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä

23.12.2016 ð. ¹1513 ë)

ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÍÀÁ²Ð
ÀÁ²ÒÓÐ²ªÍÒ²Â

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè
âèñëîâëþº ùèðå ñï³â÷óòòÿ ÷ëåíó âåòåðàí-

ñüêî¿ ðàäè Ìèõàéëó Äìèòðîâè÷ó ÐÅÌÅÒ²
òà ðîäèí³ ç ïðèâîäó ðàïòîâî¿ ñìåðò³ äðó-
æèíè, ìàòåð³, â÷èòåëüêè-ïåíñ³îíåðêè â³ä

Áîãà  Ìàãäàëèíè Þð³¿âíè,
ÿêà íàñòóïèëà 28 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó.

Áëàæåííèé ñïîê³é ³ â³÷íàÿ ¿é ïàì’ÿòü.

².Ä. Êà÷óð, Â.Â.Ãîíàê, Â.Â.Ãîíàê, Ä.².Êåëüìàí,
Ì.Â.Äåëåãàí, ª.².Ãîðâàò, ².Ï. Ìèõàéëî, Â.Þ.
Ëàí³, Î.Â.Ðåøåòàð, ².Â.×îð³, Â.².Óäóò – ÷ëåíè
ïðåçèä³¿ âåòåðàíñüêî¿ ðàäè.

"Ãîí". 10.15 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 10.40 Òåëåïðîäàæ. 11.00
Ä/ô "Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè".
12.00 Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿".
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 Ò/ñ
"Ãðàíä ãîòåëü" (12+). 16.50,
22.40 Ò/ñ "Çà ñëóæáîâèì îáî-
â'ÿçêîì" (16+).  18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
Ä/ñ "Äåøåâèé â³äïî÷èíîê".
19.25 Ä/ñ "Àôðèêà. Íåáåçïå÷-
íà ðåàëüí³ñòü" (12+). 20.30,
2.05 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 21.25,
3.20 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.45 Ä/ñ
"ßê ïðàöþþòü ìàøèíè".
23.50, 4.05 #Á³áë³îFUN ç Ðîñ-
òèñëàâîì Ñåìê³âèì. 1.10
Ñâ³òëî. 2.30 Äî ñïðàâè. 3.40
Òåìà äíÿ. 4.30 Ôîëüê-music

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". 10.40,
12.20 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
13.40, 15.10 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå æèòòÿ".
19.20, 4.50 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 20.15, 21.15 Äðàìà "Æèò-
òÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.15 Òðèëåð
"Ïîðî÷í³ ³ãðè". 0.10 Äðàìà
"Ë³íêîëüí"

IÍÒÅÐ
5.55 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".
10.15, 12.25 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(12+).  12.40 Õ/ô "Öèãàíêà
Àçà". 14.50, 15.40, 16.40 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.00, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
20.50 "×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóò-
áîëó FIFA 2018"? ô³íàëó.
23.55 Ò/ñ "Íàë³ò 4" (18+). 2.40
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 4.45
"Top Shop"

ICTV
5.35,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.10 Ñòîï-5. 12.10, 13.20
Õ/ô "Áåçäîãàííà ðåïóòàö³ÿ".
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
15.00, 16.20 Õ/ô "Áîæåâ³ëü-
íÿ". 17.20 "Íà òðüîõ" (16+).
17.25, 21.35 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò"
(16+).  18.45,  21.15 Ôàêòè.
Âå÷³ð .  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 22.50, 3.00 Ò/ñ "Âèíè-
ùóâà÷³" (12+). 0.40 Ò/ñ "Íåâèï-
ðàâí³" (16+). 2.25 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí"
(16+). 4.10 Ñêàðá íàö³¿. 4.20
Åâðèêà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí.  4 .30 Ôàêòè.  4 .50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
4.55, 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+). 6.50
Çà æèâå! (16+). 9.20 Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!".
13.10 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×î-
ëîâ³êè ïðîòè æ³íîê (16+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/ô
"Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 20.00
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+). 22.45 Õ/ô "ß òåáå êîõàþ"

 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 - 2" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð
- 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Çà-
áóäü ³ çãàäàé" 5, 6 ñ. (16+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òåëåìà-
ãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Òðè
ïåðà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Íàéêðàùèé ðå-
ñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì.
13.00, 21.00 Ò/ñ "Êàíäèäàò".
14.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 17.00
Êðà¿íà Ó. 19.00, 20.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 19.30, 20.30 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00
Ðÿò³âíèêè. 23.00 ËàâËàâÑar.
0.00 Ò/ñ "Ïîìñòà" (16+). 1.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê.
5.50 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 -

2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 17.00
Êðà¿íà Ó. 19.00, 20.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 19.30, 20.30 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00
Ò/ñ "Êàíäèäàò". 22.00 Ðÿò³âíè-
êè. 23.00 ËàâËàâÑar. 0.00 Ò/ñ
"Ïîìñòà" (16+). 1.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê. 5.50 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, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 6.00 Ò/ñ "Êîáðà" (16+).
7.59, 9.09 Kids Time. 8.00 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 9.10
Ì/ñ "Êóõíÿ" (16+). 11.20 Ì/ô
"Ìîíñòðè íà êàí³êóëàõ 2".
13.00 Õ/ô "Ãðîìîá³é". 15.10 Õ/
ô "Ì³ñòåð Êðóòèé" (16+). 17.00
Õ/ô "Îáëàäóíêè Áîãà. Ó ïîøó-
êàõ ñêàðá³â". 19.00 Ðåâ³çîð.
21.50 Ñòðàñò³ çà ðåâ³çîðîì.
0.10 Ò/ñ "Êë³í³êà" (16+). 2.05
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 10 ËÈÏÍß
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
"Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè". 12.00
Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 12.25 Ä/
ô "Ñìàêè Êóëüòóð".  13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.40, 15.10 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55, 2.05 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.20 Ò/ñ  "Ãðàíä ãîòåëü"
(12+). 16.50, 22.40 Ò/ñ "Çà
ñëóæáîâèì îáîâ'ÿçêîì" (16+).
18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
19.25 Ä/ñ "Àôðèêà. Íåáåç-
ïå÷íà ðåàëüí³ñòü"  (12+) .
20.30 Íàø³ ãðîø³. 21.25, 3.20
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.45 Ä/ñ "ßê
ïðàöþþòü ìàøèíè". 23.50,
4.05 #K³íîWALL ç Ñåðã³ºì
Òðèìáà÷åì. 1.10 Ñâ³òëî. 2.30
Äî ñïðàâè. 3.40 Òåìà äíÿ.
4.30 Ôîëüê-music. 5.35 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó"

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". 10.45
"Ñ³ì`ÿ". 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 13.40, 15.10 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå
æèòòÿ". 19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 20.15, 21.15 Äðàìà
"Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.15,
4.05 Õ/ô "Ñàíêòóì". 0.20 Äðà-
ìà "²íøà çåìëÿ"

IÍÒÅÐ
5.55 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".
10.15, 12.25 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(12+). 12.30 Õ/ô "Ì³ñüêèé ðî-
ìàíñ".  14.50, 15.40, 16.40
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.50, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
20.50 "×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóò-
áîëó FIFA 2018"? ô³íàëó.
23.55 Ò/ñ "Íàë³ò 4" (18+). 2.30
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 3.55
"Ñêåïòèê". 4.20 "Êîä äîñòóïó".
4.45 "Top Shop"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Áàãà÷-Á³äíÿê. Ðå-
àë³ò³-øîó. 11.10, 13.20 Ñòîï-5.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.00, 16.20 Õ/ô "Ñîííà ëîùè-
íà" (16+). 16.40 "Íà òðüîõ"
(16+). 17.30, 21.30 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+). 18.45, 21.10 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 22.50, 3.05 Ò/ñ "Âè-
íèùóâà÷³" (12+). 0.40 Ò/ñ "Íå-
âèïðàâí³" (16+). 2.25 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëå-
àí" (16+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.10
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
5.40, 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+). 7.35
Çà æèâå! (16+). 8.55 Õ/ô "Æå-
ðåá äîë³". 13.10 Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê (16+). 17.30, 22.00 Â³êíà-
Íîâèíè. 18.00 Õ/ô "Ïðîâ³äíè-
öÿ" (12+). 20.00 Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè (16+). 22.45
Õ/ô "ß òåáå êîõàþ". 0.55 Õ/ô
"Zolushka. ru"

  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 - 2" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð - 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Çàáóäü ³ çãàäàé" 3, 4 ñ. (16+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òåëåìàãà-
çèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ê³ò ó
÷îáîòÿõ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00 Íàéêðàùèé
ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê-
³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ "Êàí-
äèäàò". 14.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.00 Êðà¿íà Ó. 19.00, 20.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  19.30,
20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.00 Ðÿò³âíèêè. 23.00
ËàâËàâÑar. 0.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00
ÁàðÄàê. 5.50 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, 1.50 Çîíà íî÷³. 3.50 Àá-
çàö. 5.30 Ò/ñ "Êîáðà" (16+).
7.29, 8.49 Kids Time. 7.30 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.50
Ì/ñ "Êóõíÿ" (16+). 10.50 Êîõàí-
íÿ íà âèæèâàííÿ (16+). 12.40
Çàðîá³ò÷àíè. 19.00 ªâðîïà çà
êîï³éêè. 22.10 Õ/ô "Ãðîø³ âèð-
³øóþòü âñå" (16+). 0.00 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 11 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 9.50 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30 Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðèðî-
äà". 7.25, 8.00, 9.00, 21.00,
3.00 Íîâèíè. 7.30 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³  õðîí³êè".  7.40 Ä/ô
"Øóêà÷³ ÷óäåñ". 8.05, 12.25 Ä/
ô "Ñìàêè Êóëüòóð". 9.05, 5.35
Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 9.35 Ì/ñ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 9 ËÈÏÍß

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 "Íåçâè÷àéí³ êóëü-
òóðè" .  12 .00  Ä /ô "Ñìà÷í ³
³ ñ òîð ³ ¿ " .  12 .25  Ä /ô "Ñìàêè
Êóëüòóð". 13.00, 15.00 Íîâè-
íè  ( ³ ç  ñóðäîïåðåêëàäîì) .
13 .10  Ðàä ³îÄåíü .  13 .40 ,
15.20 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
13.55 Ïåðøà øïàëüòà. 14.30
Ðàä ³î .  Äåíü .  15 .35  Ò /ñ
"Ãðàíä ãîòåëü" (12+).  16.50,
22 .40  Ò /ñ  "Çà  ñëóæáîâèì
îáîâ'ÿçêîì" (16+). 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
19.40, 2.30 Äî ñïðàâè. 20.15
Â³éíà ³  ìèð. 21.25, 3.20 Íî-
âèíè .  Ñïîðò.  21 .40  Ä /ñ  "ßê
ïðàöþþòü  ì ³ñòà " .  23 .50 ,
4.05 #ÌóçLove ç Ëþáîþ Ìî-
ðîçîâîþ.  1 .10  Ñâ ³òëî.  2 .05
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 3.40 Òåìà
äíÿ. 4.30 Ôîëüê-music.  5.35
Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó"

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, 5.30 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.45
"Ñ³ì`ÿ". 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  13.40,  15.10 "Ì³íÿþ
æ³íêó".  17.10 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå
æèòòÿ". 19.20, 5.10 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 20.15, 21.15 Äðà-
ìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.15
"Ãðîø³ 2018". 23.30 Êîìåä³ÿ
"Äîñèòü ñë³â" .  1.20 Êîìåä³ÿ
"Ôàëüøèâ³ çàðó÷èíè". .

IÍÒÅÐ
3.20, 3.55 "Ñêåïòèê". 3.45, 2.30
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 5.00,
4.45 "Top Shop". 5.30, 20.00,
1.50, 5.15 "Ïîäðîáèö³".  6.00
Ì/ô. 6.15 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì". 10.20 Õ/ô "Âèïàäêî-
âèé çàïèñ" (16+).  12.25 Ò/ñ
"Ôàòàëüíà ï³ñíÿ" (12+). 16.10
"Æäè ìåíÿ. Óêðà¿íà". 18.00,
19.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.40 Õ/ô "²äåàëü-
íå âáèâñòâî" (16+). 23.00 Ä/ï
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 23.50 Ò/ñ "Íàë³ò
4" (18+). 4.20 "Êîä äîñòóïó"

 ICTV
5.35, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.10
Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.15 Àíòè-
çîìá³. 11.25 Ñòîï-5. 12.35,
13.20 Õ/ô "Áåçäîãàííà ðåïó-
òàö³ÿ". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.15, 16.20 Õ/ô "Êàðà-
òå-ïàöàí" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Áàãà÷-
Á³äíÿê. Ðåàë³ò³-øîó. 21.25 Ò/
ñ "Ìåíòàë³ñò"  (16+).  22.45
Ñâîáîäà ñëîâà. 1.00 Ò/ñ "Îïå-
ðàö³ÿ "Ãîðãîíà" (16+). 4.10
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
5.50, 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+). 7.45
Çà æèâå! (16+).  9.00 Õ/ô
"Ò³ëüêè íå â³äïóñêàé ìåíå"
(16+). 13.15 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê
(16+). 17.30, 22.00 Â³êíà-Íî-
âèíè. 18.00 Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ"
(12+). 19.55 Õàòà íà òàòà (12+).
22.45 Õ/ô "ß òåáå êîõàþ". 0.55
Õ/ô "Êîëè öâ³òå áóçîê"

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, 3.00 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð - 2" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð
- 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Çà-
áóäü ³ çãàäàé" 1, 2 ñ. (16+). 23.30
Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â 2: Ñõîä-
æåííÿ âî¿íà" (16+). 1.45 Òåëå-
ìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Ìà-
ëåíüêèé ë³êàð - ñåêðåòíà ì³ñ³ÿ
Áîä³íàóòà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00 Íàéêðàùèé
ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³-
íèì. 13.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ.
14.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00,
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(9.07.2018 - 15.07.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(12+). 12.40 Õ/ô "Íå æóðèñÿ!".
14.50, 15.40, 16.40, 1.40 "Ðå÷-
äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 23.50 Õ/ô "Ñòàì-
áóëüñüêèé òðàíçèò". 3.50 "Êîä
äîñòóïó". 4.15 Ä/ï "Ëàéìà -
ëàòèñüêîþ "ùàñòÿ". 4.55 "Óê-
ðà¿íà âðàæàº"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.

8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.10 Ñòîï-5.
12.10, 13.25 Õ/ô "Ñ³÷íåâà
ëþäèíà" (16+).  12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.50, 16.20 Õ/
ô "Ç æèòòÿ òàºìíèõ àãåíò³â".
17.15, 21.35 "Íà òðüîõ" (16+).
17.25 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+).
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Àíòèçîìá³. 1.20 Ò/ñ "Íå-
âèïðàâí³" (16+). 2.50 Ôàêòè.
3.00 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Íîâèé Îðëåàí" (16+). 4.05 Ò/
ñ "Âèíèùóâà÷³" (12+)

ÑÒÁ
7.00 Õ/ô "Òîðêíóòèñÿ íåáà" (16+).
8.55 Õ/ô "Íàâ÷àþ ãð³ íà ã³òàð³".
12.40 Õ/ô "Ïîä³ëèñü ùàñòÿì
ñâî¿ì". 17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
18.05 Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+).
20.05 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà òà íàéï-
ðèâàáëèâ³øà". 22.45 Äàâàé ïîãî-
âîðèìî 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, 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50
Ò/ñ "Êðèâå äçåðêàëî äóø³"
(16+). 14.30 Ò/ñ "Ìîº íîâå
æèòòÿ" 1, 2 ñ.. 15.30 Ò/ñ "Ìîº
íîâå æèòòÿ". 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Çàáóäü ³ çãàäàé" 9, 10 ñ. (16+).
23.20 Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ "Çà-
áóäü ³  ïðèãàäàé" (16+). 1.45
Òåëåìàãàçèí. 2.15 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 3.50 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Âåçóí-
÷èê".  11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Íàéêðàùèé ðå-
ñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì.
13.00 Ò/ñ "Êàíäèäàò". 14.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00, 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 17.00 Êðà¿íà Ó.
19.00, 20.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 19.30, 20.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Ì/ô
"Ì³ñòåð Ï³áîä³ òà Øåðìàí".
22.45 Õ/ô "Äóæå ñòðàøíå
ê³íî" (18+). 0.30 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 1.30 ÁàðÄàê. 5.50 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè

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

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

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05, 4.15 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.45 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.15,
11.20, 12.30 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
8". 13.40 Ìåëîäðàìà "Àðòèñ-
òêà". 17.30, 21.00 Ìåëîäðà-
ìà "Òàíåöü ìåòåëèêà". 19.30,
5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 23.00
"Ë³ãà ñì³õó". 0.50 "Àðãóìåíò
êiíî". 1.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Âóñàòèé
íÿíü". 8.00 "Óäà÷íèé ïðîåêò".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñå-
çîí". 11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà".
13.00 Õ/ô "Ïðèáîðêàííÿ íî-
ðîâëèâîãî". 14.50 Õ/ô "Äæåí-
òëüìåíè óäà÷³". 16.40, 20.40
"Âåëèêà Ãðà". 17.30 "×åìï³î-
íàò ñâ³òó ç ôóòáîëó FIFA 2018.
Öåðåìîí³ÿ çàêðèòòÿ". 17.50
"×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó FIFA
2018" Ô³íàë. 21.30 "Ïîäðî-
áèö³". 22.00 Õ/ô "Â³çüìè ìåíå
øòóðìîì" (12+). 0.10 "Ðå÷äîê".
2.45 Ïîäðîáèö³

 ICTV
5.05 Ôàêòè. 5.30 Ñòîï-5. 7.25
Ò/ñ "Íåâèïðàâí³" (16+). 9.20 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 12.15 "Íà
òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00 Õ/ô "Äèêèé, äèêèé
Âåñò" (16+). 15.00 Õ/ô "Åëåêò-
ðà" (16+). 16.55 Õ/ô "Åîí
Ôëàêñ" (16+). 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Åê-
â³ë³áð³óì" (16+). 22.50 Õ/ô "Çå-
ëåíèé øåðøåíü" (16+). 1.05 Õ/
ô "Ñóäíà í³÷" (18+). 2.35 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëå-
àí" (16+). 3.20 Ò/ñ "Âèíèùóâà÷³"
(12+). 4.10 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.45 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 7.55 Ïëà-
íåòà çåìëÿ. 8.55 Âñå áóäå
ñìà÷íî!. 9.55 Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³. 10.55 Âàã³òíà ó 16 (16+).
12.00 Äî÷êè-Ìàòåð³ .  13.05
Õàòà íà òàòà (12+). 15.05 Õ/ô
"Áóëî ó áàòüêà äâà ñèíè".
19.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 23.00 ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà (18+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.00 Ò/ñ "Çàáóäü ³
ïðèãàäàé" (16+). 13.25 Ò/ñ
"×îëîâ³ê íà ãîäèíó". 17.00 Ò/ñ
"Äàøà" 1, 2 ñ.. 19.00 Ïîä³¿.
19.40 Ò/ñ "Äàøà". 21.45 Ò/ñ
"Çîâñ³ì ³íøå æèòòÿ". 1.30
Òåëåìàãàçèí. 2.00 Õ/ô
"Òàºìíèöÿ â ¿õ î÷àõ" (16+). 3.50
Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
5.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 12.15 Ì/ô "Ìàâ-
ïè â êîñìîñ³ - 2: Óäàð ó
â³äïîâ³äü". 13.30 ×îòèðè âåñ³-
ëëÿ. 14.30 Ò/ñ "Êàíäèäàò".
16.30, 19.45, 22.15 Êðà¿íà Ó.
18.00 Ì/ô "Ì³ñòåð Ï³áîä³ òà
Øåðìàí". 20.45 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 23.45 Õ/ô
"Äóæå ñòðàøíå ê³íî" (18+). 1.30
Òåîð³ÿ çðàäè. 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëüêà. 5.50
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, 1.05 Çîíà íî÷³. 4.15 Ñòåí-
äàï-øîó. 5.10 Ò/ñ "Êîáðà" (16+).
6.59, 8.19 Kids Time. 7.00 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.20
Õ/ô "Êîïè íà ï³äõâàò³" (16+).
10.50 Õ/ô "Ìåòðî" (16+). 13.00
Õ/ô "Ãðîø³ âèð³øóþòü âñå"
(16+). 15.00 Õ/ô "Ê³ëåðè" (16+).
17.00 Õ/ô "Çàâæäè êàæè "Òàê"
(16+). 19.00 Õ/ô "Òóïèé òà ùå
òóï³øèé" (16+). 21.00 Õ/ô "Òó-
ïèé òà ùå òóï³øèé 2" (16+).
23.10 Õ/ô "Ïóñòóí" (16+)

Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ" (16+). 16.40
Õ/ô "Äèêèé, äèêèé Âåñò"
(16+).  18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Åîí
Ôëàêñ" (16+). 21.55 Õ/ô "Åëåê-
òðà" (16+). 23.50 Õ/ô "Ñóäíà
í³÷" (18+). 1.30 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+).
2.10 Ò/ñ "Âèíèùóâà÷³" (12+).
2.55 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
8.10 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³. 9.10
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 10.10 Õ/ô
"Òîðêíóòèñÿ íåáà" (16+). 12.05
Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 17.10
Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðè-
âàáëèâ³øà". 19.00 Õ/ô "Áóëî ó
áàòüêà äâà ñèíè". 22.50 ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 4.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.00 Ò/ñ "Çàáóäü ³ çãà-
äàé" 1, 6 ñ. (16+). 13.30 Ò/ñ
"Çîâñ³ì ³íøå æèòòÿ" 1, 2 ñ..
15.20 Ò/ñ "Çîâñ³ì ³íøå æèò-
òÿ". 17.45 Ò/ñ "×îëîâ³ê íà ãî-
äèíó" 1, 2 ñ.. 19.40 Ò/ñ "×î-
ëîâ³ê íà ãîäèíó". 22.10 Ò/ñ
"ßêáè ÿ áóëà öàðèöÿ" (16+).
2.00 Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 11.15 Ì/ô "Åí-
÷àíò³ìàëñ: Ð³äíèé ä³ì". 12.15
Õ/ô "Òðè ïåðà". 13.30 ×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ. 14.30 Ò/ñ "Êàíäè-
äàò". 16.30 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 18.30 Êàçêè Ó. 20.00, 22.30
Êðà¿íà Ó. 21.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 17+. 2.00 ÁàðÄàê.
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20
Â³òàëüêà.  5 .50 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.00 Çîíà íî÷³. 5.59, 7.59
Kids Time. 6.00 Ì/ñ "Ëóíòèê ³
éîãî äðóç³". 8.00 Ò/ñ "Êîáðà"
(16+). 10.10 Õòî çâåðõó? (12+).
19.00 Õ/ô "Ê³ëåðè" (16+). 21.00
Õ/ô "Çàâæäè êàæè "Òàê" (16+).
23.00 Õ/ô "×îëîâ³êè çà ðîáî-
òîþ"

ÍÅÄ²Ëß, 15 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
16.25, 21.25 Ä/ô "Íåïîâòîð-
íà ïðèðîäà". 7.25, 8.00, 9.00,
21.00, 23.30, 3.00 Íîâèíè.
7.30,  11.25 Ä/ñ  "Äåøåâèé
â³äïî÷èíîê". 8.05, 12.40 Åíå¿-
äà. 9.05 Ä/ô "Ñìàêè Êóëüòóð".
9.40 Õ/ô "Íåçàéìàíà êîðîëå-
âà" 1 ñ. (12+). 12.10 Ïåðøèé
íà ñåë³. 13.35, 23.55 Ä/ô "Êè-
òàéñüêèé æèâîïèñ" .  14.00
Òåëåïðîäàæ. 14.20 Ôîëüê-
music. 15.25 Ä/ô "Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè". 17.00 Ò/ñ "Ãðàíä
ãîòåëü" (12+). 19.55 Ä/ñ "Äè-
âîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó". 22.15,
1.35 Áóêîãîë³êè.  22.45
Âå÷³ðíº øîó ç Þð³ºì Ìàð÷åí-
êîì (16+). 0.15 Ä/ô "Çóñòð³÷
Ëóâðó òà Çàáîðîíåíîãî
ì³ñòà". 1.10 Êóëüòóðíà àô³øà
çäîðîâî¿ ëþäèíè. 2.10 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.30 Ïîñò-
òðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì. 4.00
Â³éíà ³ ìèð. 4.40 Ðîçñåêðå-
÷åíà ³ñòîð³ÿ. 5.35 Ä/ô "Ïë³÷-
î-ïë³÷"

19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.25 Çîíà íî÷³. 3.55 Àá-
çàö. 5.40 Ò/ñ "Êîáðà" (16+).
7.39, 8.49 Kids Time. 7.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.50

Ì/ñ "Êóõíÿ" (16+). 11.00 Çàðîá-
³ò÷àíè. 19.00 ªâðîïà çà êîï³é-
êè. 22.10 Õ/ô "Ìåòðî" (16+).
0.30 Ò/ñ "Êë³í³êà" (16+). 2.20

Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 14 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30
Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðèðîäà".
7.25, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
3.00 Íîâèíè. 7.30 Ä/ñ "Äåøåâèé
â³äïî÷èíîê". 8.05 Åíå¿äà. 9.05
Ä/ô "Ñìàêè Êóëüòóð". 9.35 Ì/ñ
"Ãîí". 9.50 Äîäîëèêè. 10.05
Ñèëüíà äîëÿ. 11.00 Ä/ñ
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
12.00 Õ/ô "Íåçàéìàíà
êîðîëåâà" 1 ñ. (12+). 14.00
Òåëåïðîäàæ. 14.20 Ä/ô
"Ôåñòèâàë³ ïëàíåòè". 15.20 Ä/
ô "Çóñòð³÷ Ëóâðó òà
Çàáîðîíåíîãî ì³ñòà". 16.20 Ä/
ô "Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè". 16.55
Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+). 20.00
Ä/ñ "Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó".
21.25 Âå÷³ðíº øîó ç Þð³ºì
Ìàð÷åíêîì (16+). 22.05
Þâ³ëåéíèé êîíöåðò ãóðòó
"Ï³êêàðä³éñüêà òåðö³ÿ". 22.50
Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 23.50
Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 0.15 Ä/ô
"Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 1.10 Ä/ô
"Íà¿âíå ìàëÿðñòâî Ìèõàéëà
Îíàöüêà". 2.10 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 3.30
Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
4.00 Â³éíà ³ ìèð. 4.40
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 5.35 Ä/
ô "Ïë³÷-î-ïë³÷". ð³ÿ. 5.30
#ÂÓÊÐÀ¯Í².

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
10.05 "Æèòòÿ áåç îáìàíó".
11.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 13.10
"Êîíöåðò Î.Ïîíîìàðüîâà "ß
ËÞÁËÞ ÒÅÁÅ...". 14.30 "Ë³ãà
ñì³õó". 16.35, 21.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30, 5.30 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà". 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 23.15 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018". 0.15, 1.55 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.40 "Æäè ìåíÿ. Óêðà¿íà". 6.55
Ì/ô. 7.30 Õ/ô "Íà çîëîòîìó
ãàíêó ñèä³ëè". 9.00 Õ/ô "Ñîë-
äàò ²âàí Áðîâê³í". 11.00 Õ/ô
"²âàí Áðîâê³í íà ö³ëèí³". 13.00
Õ/ô "Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³".
14.50 Õ/ô "Ï³âçàõèñíèê" (12+).
16.50 "×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóò-
áîëó FIFA 2018" ìàò÷ çà 3-òº
ì³ñöå. 19.00 "Âåëèêà Ãðà".
20.00, 2.45 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Õ/ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³" .
22.20 Õ/ô "²äåàëüíå âáèâ-
ñòâî" (16+). 0.20 Õ/ô "Â Ïà-
ðèæ!" (16+). 3.15 "Êîä äîñòó-
ïó". 3.40 Ä/ï "Âàõòàíã Ê³êàá³-
äçå: òàºìíèö³ òá³ë³ñüêîãî õó-
ë³ãàíà". 4.30 Õ/ô "Öèãàíêà
Àçà"

ICTV
5.00, 4.50 Ñêàðá íàö³¿. 5.10,
4.55 Åâðèêà!. 5.15 Ôàêòè. 5.35
Ñòîï-5. 7.30 ß çíÿâ!. 9.30 Äè-
çåëü-øîó (12+). 10.55, 11.45

ÑÒÁ
5.00, 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+). 6.55
Çà æèâå! (16+). 9.25 Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!".  13.10 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê
(16+). 17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâè-
íè. 18.00 Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ"
(12+). 20.00 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà (16+). 22.45 Õ/ô "ß òåáå
êîõàþ". 0.55 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà (18+)

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,  3.00 Çîðÿíèé øëÿõ.
10.30, 4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
12.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð - 2"
(12+). 14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð - 2" (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Çàáóäü ³ çãàäàé" 7, 8 ñ.
(16+). 23.20 Êîíòðîëåð. 0.00
Ò/ñ "CSI.  Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+). 1.45 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ñïëÿ-
÷à êðàñóíÿ".  11.00 Ò/ñ "Óñ ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñå-
í³÷ê ³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ
"Êàíäèäàò".  14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 17.00 Êðà¿íà Ó.
19.00, 20.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 19.30, 20.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00 Ðÿò³âíè-
êè. 23.00 ËàâËàâÑar. 1.00 Ò/ñ
"Ïîìñòà" (16+). 2.00 ÁàðÄàê.
5.50 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, 2.15 Çîíà íî÷³. 3.50 Àá-
çàö. 5.30 Ò/ñ "Êîáðà" (16+).
7.29, 8.49 Kids Time. 7.30 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.50
Ì/ñ "Êóõíÿ" (16+). 10.50 Çàðî-
á³ò÷àíè. 19.00 ªâðîïà çà êîï-
³éêè.  22.00 Õ/ô "Êîïè íà
ï³äõâàò³"  (16+).  0.20 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 2.10 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 13 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 9.50 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30 Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðèðî-
äà". 7.25, 8.00, 9.00, 21.00,
3.00 Íîâèíè. 7.30 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³ õðîí³êè". 7.45 Ä/ô "Øó-
êà÷³ ÷óäåñ". 8.05, 12.25, 16.15
Ä/ô "Ñìàêè Êóëüòóð". 9.05,
22.50 Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
9.35 Ì/ñ "Ãîí". 10.15 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.40 Òåëåïðîäàæ.
11.00, 5.30 Ä/ô "Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè". 12.00 Åíå¿äà. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.40, 15.20 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55 Ñõåìè. Êîðóï-
ö³ÿ â äåòàëÿõ. 14.30 Ðàä³î.
Äåíü. 15.30 Êðà¿íà íà ñìàê.
16.45, 4.30 Ôîëüê-music. 18.00,
0.15 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 Áóêîãîë³êè. 19.25 Ä/ñ
"1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè". 20.30
Ïåðøà øïàëüòà. 21.25, 3.20
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40 Ñèëüíà
äîëÿ. 23.50, 4.05 ßê äèâèòèñÿ
ê³íî. 1.10 52 â³êåíäè. 1.30 Ðîç-
äÿãàëêà. 2.05 Ñêëàäíà ðîçìî-
âà. 2.30 Äî ñïðàâè. 3.40 Òåìà
äíÿ

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". 10.40, 12.20
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 13.40,
15.10 "Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ò/ñ
"Ìîº ÷óæå æèòòÿ". 19.20 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15, 22.10
"Ë³ãà ñì³õó". 0.00, 4.45 "²ãðè
ïðèêîë³â". 1.00 "Âå÷³ðí³é Êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.10, 22.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,

Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -  Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.45 Çîíà íî÷³. 3.50 Àá-
çàö. 5.40 Ò/ñ "Êîáðà" (16+).
7.39, 8.49 Kids Time. 7.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.50
Ì/ñ "Êóõíÿ" (16+). 11.00 Êîõàí-
íÿ íà âèæèâàííÿ (16+). 13.00
Çàðîá³ò÷àíè. 19.00 ªâðîïà çà
êîï³éêè. 21.50 Õ/ô "Øîó ïî÷è-
íàºòüñÿ". 23.50 Ò/ñ "Êë³í³êà"
(16+). 1.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 12 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 9.50 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30 Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðèðî-
äà". 7.25, 8.00, 9.00, 21.00,
3.00 Íîâèíè. 7.30 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³  õðîí³êè".  7.40 Ä/ô
"Øóêà÷³ ÷óäåñ". 8.05, 12.25 Ä/
ô "Ñìàêè Êóëüòóð". 9.05 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó".  9.35 Ì/ñ
"Ãîí". 10.15 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?.  10.40 Òåëåïðîäàæ.
11.00, 5.30 Ä/ô "Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè".  12.00 Åíå¿äà.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.40, 15.20 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 13.55, 2.30 Äî
ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.30 Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+).
16.50, 22.40 Ò/ñ "Çà ñëóæáî-
âèì îáîâ'ÿçêîì" (16+). 18.00,
0.15 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í². 19.25 Ä/ñ
"1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè". 20.30
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
21.25, 3.20 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.45 Ä/ñ "ßê ïðàöþþòü ìà-
øèíè". 23.50, 4.05 #NeoÑöåíà
ç Îëåãîì Âåðãåë³ñîì. 1.10
Ñâ³òëî. 2.05 Ñêëàäíà ðîçìî-
âà. 3.40 Òåìà äíÿ. 4.30 Ôîëüê-
music

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.45, 12.20
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 13.40,
15.10 "Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ò/ñ
"Ìîº ÷óæå æèòòÿ". 19.20 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15, 21.15
Äðàìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ".
22.15 "Ïðàâî íà âëàäó 2018".
0.10 Òðèëåð "Ïîðî÷í³ ³ãðè". 2.05
Äðàìà "²íøà çåìëÿ".

IÍÒÅÐ
5.55,  5 .15 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".
10.15,  12.25 Ò/ñ  "Ñïîêóñà"
(12+) .  12.40 Õ/ô "Ïîêëè÷
ìåíå ó ñâ³òëó äàëèíó". 14.50,
15.40, 16.40 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4 .00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.05
"Ïîäðîáèö³" .  20.40 Õ/ô
"Ï³âçàõèñíèê" (12+). 23.50 Ò/
ñ "Íàë³ò 4" (18+). 2.45 "Îðåë
³  Ðåøêà.  Øîï³íã" .  4 .45 "Top
Shop" .

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.15 Ñòîï-
5. 12.15, 13.25 Õ/ô "Áîæåâ³ëü-
íÿ". 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.45, 16.20 Õ/ô "Ñ³÷íåâà ëþ-
äèíà" (16+). 17.15 "Íà òðüîõ"
(16+). 17.40, 21.30 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+). 18.45, 21.10 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
22.50, 2.40 Ò/ñ "Âèíèùóâà÷³"
(12+). 0.40 Ò/ñ "Íåâèïðàâí³"
(16+). 2.25 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+). 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)
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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 7
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 2
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 9 ïàð.
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ÈÈÈÈÈ

9.07.2018 –  15.07.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

☺ ☺ ☺

– ×òî ýòî çà óæàñ-
íûé âîé, Õîëìñ,  ñîáàêà
Áàñêåðâèëåé?

–   Íåò, ýòî ñýðà Ãåí-
ðè êîðìÿò îâñÿíêîé...

– Ì-äà.... Àëêîãîëèçì
íåïîáåäèì.

– À ïî÷åìó?
– À çà÷åì?

– Ý-ýõ, ñêó÷íî ìíå, õî-
÷åòñÿ êîìïàíèè... Íå-
ôòÿíîé!

– Ïðèâåäèòå ïðèìåð
åäèíñòâà è áîðüáû
ïðîòèâîïîëîæíîñòåé.

– Ïðîêóðîð-âçÿòî÷-
íèê.

– Çíà÷èò âû âèäåëè,
êàê ïðåñòóïíèê çàäó-
øèë âàøó òåùó?

– Âèäåë, ãîñïîäèí ñó-
äüÿ.

– Ïî÷åìó æå âû íå
áðîñèëèñü íà ïîìîùü?

–  ß õîòåë, íî êîãäà
óâèäåë, ÷òî îí è ñàì
ñïðàâèòñÿ, ðåøèë íå
âìåøèâàòüñÿ.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ТОВ “АВЕ
Мукачево”

ПРОВОДИТЬ
НАБІР  НА РОБОТУ

ПРАЦІВНИКІВ:

1. Водії автотранспор#
тних засобів категорії
С, Е.

2. Водії автотранспор#
тних засобів з по#
свідченням кранівника.

3. Вантажники для збо#
ру твердих побутових
відходів.

4. Тракторист.

5. Бухгалтер з досвідом
роботи не менше 3#х
років. Знання програми
1С.

6. Менеджер зі збуту.

За детальною
інформацією зверта�

тися за адресою:
м. Мукачево,

вул. Тімірязєва, 78,
Т.: 050�337�83�71.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

6 ëèïíÿ ñâÿòêóº ñâ³é  þâ³ëåéíèé  Äåíü íàðîäæåí-
íÿ äóæå ãàðíà,ìèëà æ³íêà, ïðåêðàñíà ìàòè, êîõàíà
äðóæèíà, îäíà ç íàéêðàùèõ ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ
êëàñ³â Ìóêà÷³âñüêî¿  ÇÎØ ¹ 20 ³ì. Î. Äóõíîâè÷à

ªâà  ²âàí³âíà  ÃÀÐÀÃÎÍÈ×
Øàíîâíà íàøà þâ³ëÿðêî, õàé äîëÿ çàâæäè áóäå

ùåäðîþ äî Âàñ òà çáåðåæå ì³öíå çäîðîâ’ÿ, äàðóº
áåçìåæíå ëþäñüêå ùàñòÿ, íåâè÷åðïíó åíåðã³þ, æèò-
òºâå äîâãîë³òòÿ.   Âàøå æèòòÿ – ÿñêðàâèé ïðèêëàä
òîãî, ÿê  òðåáà ëþáèòè ä³òåé, ïðàöþâàòè ç íèìè. Âàì
º ÷èì ïèøàòèñÿ. Ñóìë³ííîþ ïðàöåþ, ïðîôåñ³îíàë-
³çìîì, òâîð÷èìè óñï³õàìè, äîáðîçè÷ëèâèìè ñòîñóí-
êàìè ç êîëåãàìè, ñâîºþ ëþáîâ’þ äî ä³òåé. Âè æ³íêà,
ÿêà ñâîþ òîëåðàíòí³ñòþ, æèòòºâèì äîñâ³äîì ³ âèñî-
êîþ äóõîâí³ñòþ çàâæäè ñòâîðþº ïîçèòèâíó ³ òåïëó
àóðó. Ìàáóòü ïðî  Âàñ ñêàçàíî,ùî â÷èòåëü – êðèíè-
öÿ,ùî ïî¿òü æèòòºäàéíîþ âîëîãîþ ñïðàãëó äèòÿ÷ó
äóøó, ó÷èòåëü – âîãíèùå, ùî çàïàëþº â äóøàõ ä³òåé
³ñêðó ìóäðîñò³. Âè ùàñëèâà ëþäèíà, áî çàéìàºòåñü
ñïðàâîþ,ÿêó íàéá³ëüøå ëþáèòå. Ëþáîâ äî ä³òåé éäå
ç íàéïîòàºìí³øèõ êóòî÷ê³â Âàøî¿ âåëèêî¿ äóø³. Ïðè-
âèâàºòå ä³òêàì æàãó äî çíàíü ³ áàæàííÿ â÷èòèñÿ, æèòè,
íàñîëîäæóâàòèñü æèòòÿì . Ìè ãîðäèìîñÿ Âàìè ³
ùèðî âäÿ÷í³ çà òâîð÷³  ïåäàãîã³÷í³ ïîøóêè, çà  âñå  òå
äîáðå, ñâÿòå ³ â³÷íå, ùî Âè â³ä ñâîãî âåëèêîãî ñåðöÿ
â³ääàºòå ä³òÿì.

Ïðèéì³òü â³ä êîëåêòèâó â öåé ñâÿòêîâèé ³ ðàä³ñíèé
äåíü â³òàííÿ ³ç óñì³øîê, êâ³ò³â, ï³ñåíü. Áàæàºìî íå-
çàáóòíüîãî ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó,ÿñêðàâèõ äí³â,ïðåê-
ðàñíèõ ìèòòºâîñòåé, ùàñëèâèõ ³ ðàä³ñíèõ ïîäîðîæåé.
Õàé Âàøå æèòòÿ áóäå, ÿê ë³òíÿ ïîðà – ùåäðå, áàãàòå,
êâ³òó÷å, âðîæàéíå. Íåõàé ñèíî÷îê Àíäð³éêî ðàäóº
Âàñ ñâî¿ìè æèòòºâèìè óñï³õàìè. Â ñ³ì’¿ õàé ïàíóº
ðîçóì³ííÿ, ëþáîâ,ðàä³ñòü ³ äîáðî. Õàé ë³òí³ì òåï-
ëîì ³ Áîæîþ áëàãîäàòòþ áóäå ç³ãð³òà Âàøà äóøà íà
ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Íåõàé ðîçêâ³òàþòü äóìêè é ïî÷óòòÿ,
Ï³ä ñîíå÷êîì ë³òí³ì õàé ñåðöå ðàä³º,
Ïðåêðàñíèì ³ ùåäðèì õàé áóäå æèòòÿ,
Äàðóº íàòõíåííÿ ³ çä³éñíþº ìð³¿!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ äèðåêö³ÿ, ïðîôêîì ³ âåñü
ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 20

³ì. Î. Äóõíîâè÷à.

ÄÎÐÎÃÀ Â×ÈÒÅËß ÂÑß
ÂÈÒÊÀÍÀ Ç ËÞÁÎÂ²!

Отримання витягу про
земельну ділянку – найпо�
пулярніша послуга у сфері
земельних відносин.

Надання витягів запро�
ваджено задля зручності
громадян, адже це значно
зекономить час та кошти
людей. Не потрібно двічі
звертатись до адміністра�
тора, як це було раніше. За

схемою: адміністратор прийняв пакет документів від
заявника ��> передавав кадастровому реєстратору �
�> результат послуги повертався адміністратору для
видачі заявнику. Відтепер заявник може отримати до�
кумент в день звернення безпосередньо в ЦНАПі.

Вартість послуги з надання витягу з Державного
земельного кадастру становить – 88 гривень. 10 коп.

Всі отримані кошти спрямовуються до місцевого
бюджету.

Мукачівська міськрада

Âèòÿã ç Äåðæãåîêàäàñòðó ìîæíà
îòðèìàòè çà îäèí äåíü ó ÖÍÀÏ³

КУЛЬТУРНО#МИСТЕЦЬКІ
ПОДІЇ ЛИПНЯ

5 ЛИПНЯ, ЧЕТВЕР
11.00 год. – Народознавча година «Ой, на Івана,

ой на Купала» з циклу «Немає переводу добрим
звичаям народу» /Мукачівська міська бібліотека
для дітей/

6 ЛИПНЯ, П’ЯТНИЦЯ
21.30 год. – Вистава вистава Мукачівського дра�

матичного театру «Князь Корятович» /верхній двір
замку «Паланок»/

7 ЛИПНЯ, СУБОТА
16.00 год. – Літературний монолог Олександра

Дулішковича «Натхнення творчого джерела» з цик�
лу «Літературні вікенд читання» /Центральна
міська бібліотека ім. О. Духновича/

8 ЛИПНЯ, НЕДІЛЯ
12.00 год. – Дитяча вистава Мукачівського дра�

матичного театру «Спасибі, Барбі!» /зала театру/
19.00 год.– Вистава «Майстер і Маргарита» у

головній ролі – народна артистка України Ольга
Сумська /Мукачівський драматичний театр/

14 ЛИПНЯ, СУБОТА
18.00 год. – Концертна програма за участі цир�

ку «Дружба» та зразкової естрадної студії місько�
го Будинку культури /двір Мукачівської дитячої ху�
дожньої школи ім. М.Мункачі/

15 ЛИПНЯ, НЕДІЛЯ
12.00 год. – Дитяча вистава Мукачівського дра�

матичного театру «Найкращий тато» /зала теат�
ру/

18.00 год.– Вистава Мукачівського драматично�
го театру «Украдене щастя» /зала театру/

19 ЛИПНЯ, ЧЕТВЕР
11.00 год. – Літературне кіно для дітей «Приго�

ди ведмежати Падінгтона» з циклу «Книга в кадрі»
/Мукачівська міська бібліотека для дітей/

26 ЛИПНЯ, ЧЕТВЕР
15.00 год. – Історична хвилина та перегляд віде�

оролика «Хрещення Русі. Володимир Великий» з
нагоди річниці Хрещення Київської Русі /Цент�
ральна міська бібліотека ім. О. Духновича/

28 ЛИПНЯ, СУБОТА
18.00 год. – Концертна програма за участі фоль�

клорного колективу «Руснаки» міського Будинку
культури /двір Мукачівської дитячої художньої шко�
ли ім. М. Мункачі/

У програмі заходів можливі зміни і доповнення,
які, відповідно, вноситимуться до даного плану.

Запрошуємо стати активними учасниками куль�
турно�мистецьких акцій!

Відділ культури виконавчого комітету
Мукачівської міської ради

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ОВЕН (21.03#20.
04). Тиждень підви�
щеної рухливості, у
тому числі  інтелекту�

альної. Знайдуться вдалі і
спритні рішення у важких си�
туаціях, в потрібний час ви
опиняєтеся в потрібному
місці.

ТЕЛЕЦЬ (21.04#
21.05). Енергійний і
цікавий тиждень, по�
вний нових облич і но�

вих ідей. Ви здатні приймати
нестандартні і несподівані
для навколишніх рішення.

БЛИЗНЮКИ (22.05
#21.06). Від�решить�
ся від старого миру і
обтрусіться від  при�

крих і перешкод, що заважа�
ють вам. Робота дасть не
тільки можливість  заробити
на життя, але й зробить
приємність, дасть можливість
виявити себе в новій якості.

РАК. Будьте зав�
бачливі при спілку�
ванні з начальством,
ваші знання і компе�

тентність не повинні занадто
різати око начальству. Підйом
вашої працездатності дозво�
лить вам розв'язати багато
проблем.

ЛЕВ (24.07#23.
08). Тиждень сприят�
ливий для початку
кардинальних змін на

роботі. Можна почути неспо�
дівані і досить привабливі нові
пропозиції. В  особистій
сфері ви одержуєте мож�
ливість зміцнити свої позиції і
домогтися більшої поваги.

ДІВА (24.08#23.
09). Гарний тиждень
для тих, хто схильний
використати дипло�

матію і гнучкість у рішенні
складних питань. Уміло про�
ведені переговори піднімуть
на якісно інший рівень ваш
імідж і реальні доходи.

ТЕРЕЗИ (24.09#
23.10).  Спостері�
гається тенденція до
поліпшення умов
праці одночасно зі

зростаючими вимогами до
вас. Видимо, даремно плати�
ти гроші вам ніхто не зби�
рається.

СКОРПІОН (24.10
# 22.11). Тиждень
обіцяє винятково
сприятливі можли�

вості  для тих, хто настроєний
щось змінити в особистому
житті. Можна сподіватися на
спонтанне знайомство, але
для більшої впевненості не

сидіть в куті, а дійте.
СТРІЛЕЦЬ (23.11#

21.12). Прийдеться
ворушитися і бути роз�
торопним, щоб не

упустити свій шанс. Приготуй�
теся, про всяк випадок, до
можливості повороту вашого
життя в більш активне русло.

КОЗЕРІГ (22.12#
20.01). Поточна ро�
бота поглине вас без
залишку. Це буде сто�

суватися і професійної
діяльності і домашніх справ.

ВОДОЛІЙ (21.01#
19.02).  Імовірна
тимчасова напруга,
це може торкнутися

роботи і доходів від неї. Ви
здатні самотужки вирішити
нагромадження проблем,
при цьому можете розрахову�
вати на лояльне відношення
вищестоящих і на підтримку з
боку партнера.

РИБИ (20.02#
20.03). Відносинам
на роботі і питанням
поточної трудової

діяльності буде присвячена
значна частина вашого часу.
Також прислухайтеся до дум�
ки навколишніх, але не всі
вони будуть об'єктивні і доб�
розичливі.


