
27 (1231)
12 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.

ÙÈÐÎ  ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

ÌÍÎÃÀß ÙÀÑËÈÂÈÕ Ë²Ò! Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Â ýòè ëåòíèå äíè îòìå-

÷àåò ñâîé 60-é þáèëåé-
íûé äåíü ðîæäåíèÿ

Àëåêñàíäð
Ôåäîðîâè÷

ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Îòåö è äåäóøêà!
Ïðèìè â ÷åñòü þáèëåÿ
Ñëîâ èñêðåííîñòü
                     è òåïëîòó ñåðäåö,
×òîáû è âïðåäü, äóøîþ íå ñòàðåÿ,
Òû áûë äëÿ íàñ âî ìíîãîì îáðàçåö.
Æåëàåì, ÷òîáû â ñèëå, ïðè çäîðîâüå
Òû è âòîðûå øåñòüäåñÿò îòìåòèë,
×òîá âíóêîâ áàëîâàë è ñîãðåâàë ëþáîâüþ,
×òîá äåíü ëþáîé áûë ïàìÿòåí è ñâåòåë.
Ïóñòü íå èçìåíèò íèêîãäà òåáå
Ãîòîâíîñòü ïîìîãàòü, áûòü íóæíûì ëþäÿì.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ â ñóäüáå,
Ìû òåáÿ öåíèì, óâàæàåì, ëþáèì!

Ñåìüÿ.

15 ëèïíÿ 2018 ðîêó â³äçíà-
÷àòèìå ñâ³é Äåíü íàðîä-
æåííÿ ÷àð³âíà, ìóäðà, äîá-
ðà, æèòòºðàä³ñíà æ³íêà, ïðå-

êðàñíà äðóæèíà ³ ëþáëÿ-
÷à òóðáîòëèâà ìàìà.

Åð³êà ²âàí³âíà
Á²ÄÇ²Ëß

Ìè âêëîíÿºìîñü íè-
çåíüêî, çà òå ùî íàñ äîáðà

íàâ÷àëè, çà òå, ùî Âè äëÿ íàñ çðîáèëè, çà
òå, ùî äîáðîì ç³ãð³âàºòå íàñ, çà òå, ùî â ùàñ-
ëèâó ³ ñêðóòíó õâèëèíó ìè ìîæåìî ñåðöåì
ñõèëèòèñü äî Òåáå. Ùèðî â³òàºìî, çäîðîâ'ÿ
ì³öíîãî áàæàºìî, äí³â ðàä³ñíèõ ùàñëèâèõ
áåç ë³êó ³ äîâãîãî, äîâãîãî â³êó.

Õàé áóäå æèòòÿ Òâîº ñõîæå íà êàçêó, Õàé
Áîã Òîá³ âñå, ùî òè õî÷åø äàº, Ñïàñèá³ çà
äóøó, ñïàñèá³ çà ëàñêó, Ñïàñèá³ çà òå, ùî Òè
ó íàñ º!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå –  ìàòè, ÷îëîâ³ê
²âàí, äîíüêà ßíà, ñèí Àíäð³é,

çÿòü Â³òàë³ê, äðóç³...

Ó äîøê³ëüíîìó ï³äðîçä³ë³ Ìóêà÷³âñüêîãî
ÍÂÊ ¹11 çàïðàöþâàëà ñîëÿíà ê³ìíàòà

Відтепер дітвора дошкільного закладу має змо�
гу покращити своє здоров’я, адже соляна терапія
(галотерапія) – є одним із кращих немедикамен�
тозних засобів терапії простудних захворювань,
хвороб дихальних шляхів, неврозів, стану тривож�
ності.

Вона переноситься дітьми дуже добре. Дошк�
ільнятам, що часто хворіють на ГРВІ, лор�патало�
гію, мають перенесені гострі бронхіти і пневмонії,
особливо показана галотерапія.

Нагадаємо, що у Мукачеві надалі облаштовують
соляні та фізіотерапевтичні кабінети.

Управління освіти, молоді та спорту
міськвиконкому

Ñüîãîäí³ ñâ³òëèé 65-
ð³÷íèé þâ³ëåé â³äçíà÷àº
íàø øàíîâíèé êîëåãà –
Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
Ìóêà÷åâà, êîëèøí³é ãîëî-
âà  ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ìó-
êà÷³âñüêèé  çàâîä «Òî÷-
ïðèëàä»

Ïåòðî ²âàíîâè÷
ÐÅÌ²ÍÅÖÜ,

ÿêîãî ìè çíàºìî  ÿê òàëàíîâèòîãî êåð³âíè-
êà, âèñîêîãî ïðîôåñ³îíàëà, òâîð÷ó ³ íåâòîì-
íó  ëþäèíó,  ÿêà áàãàòî êîðèñíîãî çðîáèëà
äëÿ íàøîãî ì³ñòà.

Â³ä óñ³º¿ äóø³  ïîçäîðîâëÿºìî ³ áàæàºìî íà-
øîìó þâ³ëÿðó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñâ³òëîãî,
îïòèì³ñòè÷íîãî íàñòðîþ, ÿêèé áè ïðè-
áàâëÿâ Âàì, Ïåòðå ²âàíîâè÷ó,
ñèë, ñíàãè ³ íàòõíåííÿ íà
äîáð³ ñïðàâè. Îñîáèñòîãî
Âàì ³ ðîäèííîãî ùàñòÿ íà
äîâã³-äîâã³ ðîêè.

Çà äîðó÷åííÿì êîëåã  –  Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
ì.Ìóêà÷åâà, Ìóêà÷åâà ªâãåí ÔÅÄ²Â –  ãîëîâà
ì³ñüêî¿ ðàäè ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà.

КИТАЙЦІ пропонують будувати в Україні  платні
автобани  і готові бути  у цій справі інвесторами.

МАЙЖЕ 47 тисяч учасників ЗНО з  цьогорічних
випускників (3 324 тисяч) провалили  екзамени з
української мови і літератури.

ЗА ПІДСУМКАМИ правозахисників, за час
збройного конфлікту на Сході України загинуло
понад 2 з половиною тисячі цивільних людей.

НА МІЖНАРОДНОМУ  шаховому  фестивалі  в
Італії турнір виборов чемпіон Європи хорват  Іван
Шаріч.  На фестивалі "народився" ще  один (най�
молодший на сьогодні) гросмейстер індієць Ра�
машбабу Прагнаналха, якому  всього 12 років.

ВЛАДА  запланувала  до осені  поремонтувати
купол Верховної рад – за 7, 5 млн. гривень

СТОЛИЧНИЙ  аеродром  Бориспіль  за міжна�
родною оцінкою визнано найгіршим  у Європі.

ДОНАЛЬД  Трамп  вимагає  вислати з Америки
всіх мігрантів негайно – без суда і судових роз�
слідувань.

У ЛОНДОНІ  у купі  побутового сміття виявили
раку з мощами  папи римського Климента І.

Міський голова Мукачева Андрій Балога з метою
впорядкування та покращення санітарного стану
кладовищ міста Мукачева, видав  розпорядження
№ 316 від 10 липня 2018 року, відповідно до якого
з 16 липня 2018 року по 16 серпня 2018 року у
місті Мукачево оголошується місячник з впоряд�
кування та покращення санітарного стану кладо�
вищ міста Мукачева та призначено п‘ятницю днем
санітарного очищення та впорядкування кладовищ
міста.

Підприємствам, організаціям, установам, зак�
ладам освіти, культури, медицини міста незалеж�
но від форм власності, громадським організаціям
та мешканцям міста  запропоновано долучитися
до участі у місячнику з впорядкування та санітар�
ної очистки міських кладовищ.

Управління міського господарства виконавчого
комітету Мукачівської міської ради (В.Гасинець)
здійснюватиме координацію з проведення місяч�
ника з впорядкування  та санітарної очистки
міських кладовищ, а Мукачівське комунальне
підприємство “Ремонтно�будівельне управління”
(М.Желізник) буде здійснювати вивіз сміття, за�
лишків від обрізки дерев, кущів  тощо з територій
прибирання.

Дане розпорядження спрямоване на те, щоб си�
лами комунальних підприємств та громадськості,
зробити місця останнього спочинку людей відпов�
ідними їхньому високому призначенню, щоб при�
вернути увагу кожного з нас про свою особисту
моральну та гуманну відповідальність перед пам�
‘яттю тих, кого вже немає з нами.

Відділ інфомаційно�аналітичних
комплексів виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

Òóðáîòà ïðî ì³ñöÿ îñòàííüîãî ñïî÷èíêó
ëþäåé º íàøèì ãëèáîêî ìîðàëüíèì

ëþäñüêèì îáîâ’ÿçêîì



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 12 ëèïíÿ  2018 ð.

¹ 27 (1231)¹ 27 (1231)¹ 27 (1231)¹ 27 (1231)¹ 27 (1231)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Íå øóêàé ùàñòÿ çà ìîðåì. (Ã. Ñêîâîðîäà)Íå øóêàé ùàñòÿ çà ìîðåì. (Ã. Ñêîâîðîäà)Íå øóêàé ùàñòÿ çà ìîðåì. (Ã. Ñêîâîðîäà)Íå øóêàé ùàñòÿ çà ìîðåì. (Ã. Ñêîâîðîäà)Íå øóêàé ùàñòÿ çà ìîðåì. (Ã. Ñêîâîðîäà)

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Перший заступник Му�
качівської районної дер�
жавної адміністрації
Андрій Данканич провів
нараду з керівниками
підзвітніх управлінь та
відділів райдержадмініст�
рації.

Під час літнього відпо�
чинку особливої актуаль�
ності набуває питання
розробки велосипедних
маршрутів, зазначив го�
ловний спеціаліст відділу
з питань європейської
інтеграції, зовнішньоеко�
номічних зв’язків та ту�
ризму Олександр Му�
щинко. Наголосив, що
на теперішній час розгля�
даються питання, щодо
розробки маршрутів по
околицях сіл Киндири�
шово, Кучава, Ділок,Ба�

Нарада при першому заступнику Мукачівської РДА.

ОБГОВОРЕНО  ЗЛОБОДЕННІ  ПИТАННЯ

бичі, Лицовиця, Бистри�
ця.

Ілля Йовбак, началь�
ник управління агропро�
мислового розвитку, по�
інформував про готовність
сільськогосподарських
підприємств Мукачівсько�
го району до збору вро�
жаю зернових.

Про проблемні питання
з ромським населення
Мукачівщини доповідав
Олександр Немйо, на�
чальник управління соц�
іального захисту насе�
лення Мукачівської РДА.

Вікторія Лані, головний
лікар Центру первинної
медико�санітарної допо�

моги району довела до
відома присутніх, що жи�
телі Мукачівського райо�
ну забезпеченні інсулі�
ном. 50 % коштів на за�
безпечення інсуліну виді�
лено з державного бюдже�
ту, а 50 % з місцевих бюд�
жетів. Крім того повідоми�
ла, що на Мукачівщині ак�
тивно проходить процес
декларування в ЄХЕЛС.
Станом на 2 липня 33,085
мешканців району уклали
договори з сімейними
лікарями. Це один з кра�
щих показників в області і
країні вцілому. Найкращі
показники в селах Барка�
сово, Дерцен, Залужжя,
Ключарки, Клячаново,
Макарьово, Н.Давидково,
Обава, Страбичово, Чомо�
нин.

В рамках виїздного прийому громадян голова Му�
качівської районної державної адміністрації Сергій
Гайдай відвідав село Бобовище, де поспілкувався з
його мешканцями. Жителів села звернулись з про�
блемою побудови мосту через струмок; вирішення
питань пенсійного забезпечення; виділення матері�
альної допомоги на лікування в рамках районної про�
грами «Турбата» та надання допомоги в врегулюванні
земелиних питань. З головою сільської ради Володи�
миром Козаком очільник району обговорили питання
підготовки до етнофестивалю «Червоне гроно», який
вже втретє проходитиме в Бобовищі.

Футбольні команди
Мукачівщини розіграли
Кубок району. У
фінальному поєдинку
серед дорослих зустр�
ілися ФК «В.Лучки» та
ФК «Ромочевиця».
Знаковий для команд
поєдинок приймав
стадіон у не менш фут�
больному селі Н.Да�
видково.

Матч розпочався за
комфортної футболь�
ної погоди та підтрим�
ки великої кількості
вболівальників, які
орга�нізовано прибули
на матч з В. Лучок, Залужжя та Ро�
мочевиці.

З перших хвилин гри ініціативу
взяли на себе «великолучківці», які
будували більшу кількість атак у
штрафному майданчику Ромоче�
виці, яка зосередилася на захисті.
Емоції та бажання відвести небез�
пеку від своїх воріт призвели до по�
милки гравців Ромочевиці, яка кош�
тувала призначення пенальті.

Удар з одинадцятиметрової по�
значки успішно реалізував Юрій
Варга, відкривши рахунок на 22 хви�
лині першого тайму.

Пропущений м’яч ніби перефор�
матував гру: Ромочевиці вдалося
згрупуватися та зосередитися на
побудові атак. Відтак, наприкінці
першої 45�ти хвилинки, рахунок
зрівнює тринадцятий номер Ромо�
чевиці Юрій Балога. На перерву
гравці пішли з рахунком: 1:1

У другому таймі гра велася на
рівних позиціях, вирівнялося і воло�
діння м’ячем. Якщо у першому
таймі шкіряним володіли 65/35% на
користь ФК «В.Лучки», то в другій
половині гри це співвідношення зба�

Володаря Кубку району з футболу
визначили на Мукачівщині

лансувалося: 50/50%
Продовжували наступати «вели�

колучківці», не давали «слабинку» і
гравці Ромочевиці. Було кілька не�
безпечних моментів, які не вдало�
ся реалізували нападникам обох
команд. Зокрема, гравець Ромоче�
виці, вийшовши один на один з во�
ротарем В.Лучок, обіграв кіпера,
але удар у ближню стійку виявився
не точним.

Наприкінці зустрічі природа вне�
сла свої корективи – розпочався
дощ, грати на мокрому газоні ста�
ло складніше, було кілька легких
травм, але футболісти продовжува�
ли гру на полі.

Зрештою, крапку з цій напруженій
та емоційній зустрічі поставив
сімнадцятий номер ФК «Ромочеви�
ця» Микола Печора, реалізувавши
переможній гол на 81 хвилині.

Володарем Кубку Мукачівського
району з футболу стала ФК «Ромо�
чевиця».

Вирували пристрасті й серед
юнацьких команд. У фіналі зустрі�
лися команди Ключарок та Ромо�
чевиці. Юнаки показали хороший,

результативний і яскра�
вий футбол. Матч завер�
шився з результатом:
ФК «Ключарки»: ФК
«Ромочевиця»:4:1

Володарем Кубку Му�
качівського району се�
ред юнаків стала ФК
«Ключарки».

Кращим гравцем виз�
начено:

Бабидорича Віталія
(ФК «Ромочевиця»)

Ходоровського Віталія
(ФК «Ключарки»)

Нагородження юнаків
та дорослих гравці про�
вели: голова Мукачівсь�

кої РДА Сергій Гайдай, голова Му�
качівської районної федерації фут�
болу Тарас Алмашій, начальник
відділу молоді й спорту Мукачівсь�
кої РДА Олександр Корж.

У номінації «Кращий гравець» се�
ред дорослих гравців перемогли:

Комлик Олександр (ФК «Ромоче�
виця»)

Варга Юрій (ФК «В.Лучки»)
Також Грамотами Мукачівської

РДА та формами нагородили й суд�
дівський склад:Проценко Руслана,
Мондик Івана, Куніну Любов.

Відзначили й тренерів та прези�
дентів команд, серед яких: Василь
Козар – наставник В.Лучки, Віталій
Богдан – тренер команди Ромоче�
виця, Ярослав Чоп – президент ко�
манди В.Лучки, Василь Симочко –
президент ФК «Ромочевиця».

Безперечно, найбільш хвилюю�
чим моментом стало вручення Куб�
ку його володарям – ФК «Ромоче�
виця». Приємною згадкою про
фінал Кубку Мукачівського району
з футболу також стануть загальні
фото кожної з команд.

Прийом громадян
у  Бобовищі

Перший заступник голови Мукачівської районної
державної адміністрації Адндрій Данканич провів на�
раду з перевізниками району. Предметом обговорен�
ня на нараді стало підняття тарифів на здійснення
пасажирських перевезень у напрямку Мукачево – В.
Визниця. Представники громади звернулися за роз’�
яснення причин подорожчання тарифів в громадсько�
му транспорті, та вимогою їх обґрунтування. Диспет�
чер диспетчерської служби ДП пасажирських переве�
зень Степан Хайнас зазначив, що відповідно до вне�
сених змін, Кабінет Міністрів України виключив із по�
вноважень органів виконавчої влади регулювання «та�
рифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами,
які працюють у звичайному режимі руху, в примісько�
му та міжміському внутріобласному сполученні». Та�
ким чином перевізники отримали змогу самотужки
встановлювати тарифи на проїзд у міському та
міжміському транспорті. Перевізник Василь Плеша,
в свою чергу, висловився, що підняття тарифу є об�
ґрунтованим, оскільки останнє підвищення тарифів на
даному маршруті не здійснювалось. Приватний
підприємець мотивує подорожчання тим, що останнім
часом піднялись в ціні паливно�мастильні матеріали
та комплектуючі, які через поганий стан доріг часто
виходять з ладу. Андрій Данканич повідомив, що роз�
порядженням голови Мукачівської райдержадмініст�
рації сільським та селищним радам рекомендовано
розробити програму щодо надання пільг у готівковій
формі з оплати проїзду усіма видами транспорту за�
гального користування на приміських маршрутах для
окремих категорій осіб.

Нарада з перевізниками
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Öüîãî äíÿ öåíòðàëüíèé
ïàðê â³äïî÷èíêó íàøîãî
ì³ñòà íàãàäóâàâ âåëèêó
ðîäèíó, ÿêà ç³áðàëàñÿ ðà-
çîì, ùîá ñêàçàòè îäèí îä-
íîìó ùèð³ òà òåïë³ ñëîâà,
ùîá ï³äòðèìàòè îäèí îä-
íîãî, çãàäàòè òèõ, êîãî
âæå íåìàº ç íàìè, ùîá ðà-
çîì ñëàâèòè Òâîðöÿ.

“Ñâÿòî ñ³ì’¿”, ³í³ö³àòîðà-
ìè òà îðãàí³çàòîðàìè ÿêî-
ãî ñòàëè ðåë³ã³éí³ ãðîìàäè
ªâàíãåëüñüêèõ Õðèñòèÿí
Áàïòèñò³â, ðîçïî÷àâñÿ  ç
Äóõîâíîãî ã³ìíó Óêðà¿íè
“Áîæå âåëèêèé, ºäèíèé!

ЯК  ВЕЛИКА  РОДИНА...

Íàì Óêðà¿íó õðàíè...”,  óðî-
÷èñòîãî ìîëåáíþ çà ñ³ì`þ
òà ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³, çà íàøó
äåðæàâó Óêðà¿íó.

Äóæå ÷óéíèìè áóëè ñëî-

âà íà àäðåñó òèõ, õòî âæå
íå ïîâåðíåòüñÿ äî ñâî¿õ ðî-
äèí, ÷èº æèòòÿ îá³ðâàëîñÿ
ï³ä ÷àñ â³éñüêîâèõ íàâ÷àíü
íà Ð³âíåíñüêîìó ïîë³ãîí³,

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â 128-
îêðåìî¿ ã³ðñüêî-øòóðìîâî¿
áðèãàäè – Äìèòðà Âëàñîâà,
Þð³ÿ Ïèøêàðÿ òà Âàëåð³ÿ
Òèõîíîâñüêîãî, ïàì‘ÿòü
ÿêèõ ó÷àñíèêè âøàíóâàëè
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ.

Âèñîêèé ìîðàëüíèé äóõ
òà ï³äíåñåííÿ, ÿê³ çàïàíóâà-
ëè íà ñàìîìó ïî÷àòêó ñâÿ-
òà ïðîäîâæóâàëèñÿ ³ íàäàë³
ó õâèëþþ÷èõ ìóçè÷íèõ âè-
ñòóïàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ áàòü-
êàì òà ä³òÿì, íàøèì ðîäè-
íàì.

Ïðî ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³ òà
¿õíþ ðîëü ó æèòò³ êîæíî¿
ðîäèíè òà îêðåìî¿ ëþäèíè

ãîâîðèâ ó ñâîºìó âèñòóï³
òà â³òàíí³ íà àäðåñó ïðè-
ñóòí³õ òà âñ³õ ìóêà÷³âö³â
ñåêðåòàð Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ²âàí Ìàíÿê.

Êîæåí, õòî öüîãî äíÿ
â³äâ³äàâ ì³ñüêèé ïàðê
â³äïî÷èíêó ìàâ ìîæ-
ëèâ³ñòü íå ò³ëüêè â³äïî÷è-
òè â³ä ùîäåííèõ ñïðàâ, àëå
é çáàãàòèòèñÿ ìîðàëüíî òà
äóõîâíî, ó ÷åðãîâèèé ðàç
çàäóìàòèñÿ íàä âàæëèâ³-
ñòþ òà ãëèáèíîþ á³áë³éíèõ
ö³ííîñòåé äëÿ êîæíî¿ ëþ-
äèíè ³ âçÿòè ÷àñòî÷êó ÷î-
ãîñü âàæëèâîãî äëÿ ñåáå
îñîáèñòî.

Минулого тижня на зборах мешканців багатоповер�
хівки по вулиця Свято�Михайлівська, 35 вирішено
створити організацію співвласників багатоповерхо�
вого будинку. Це вже 43 за числом ОСББ створена в
Мукачеві. Керівником новоствореної організації об�
рано голову спілки ОСББ «Мукачево» Ігора Капітана.

«Більшістю голосів було створене нове об’єднан�
ня. Був на зборах, мене обрали управителем, хоча
спочатку мова йшла про приєднання, але прийшлось
багато зважити за і проти, обрали створення нового
ОСББ. Чесно скажу, багато був присутнім на таких
зборах, але такого бажання і рішучості не було.
Успіхів нам», – звернувся до присутніх на зборах Ігор
Капітан.

В Мукачеві в багатоповерхівці
на Свято!Михайлівській

створили ОСББ

В Мукачеві продовжуються роботи з капітального
ремонту покрівлі багатоповерхівки на вулиці Коопе�
ративній, 36. Ремонт даху обійдеться міському бюд�
жету в 542 тис. гривень. Підрядною організацією буде
замінено рубероїдне по�
криття, замінять покрит�
тя з листової сталі пара�
петів та каналів, ремон�
туватимуть вентиляційні
канали, влаштують аера�
тори. Також будуть замі�
нені водостічні труби та
двері дахового виходу.
Загальна площа покрівлі,
яку замінять – 883 метри
квадратних.

Íà Êîîïåðàòèâí³é ðåìîíòóþòü
äàõ áàãàòîïîâåðõ³âêè

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü íàñòóïèòü íåìèíó÷å, –
Ì³íðåã³îí ïðî ïåðåïîíè íà øëÿõó ôîðìóâàííÿ ãðîìàä

Îô³ö³éíèé óðÿäîâèé
ñàéò ç ïèòàíü äåöåíòðà-
ë³çàö³¿ çàçíà÷àº: ó Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³ ÷è-
íèòüñÿ òèñê ç áîêó ðàé-
îííî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
íà ãðîìàäè, ÿê³ ³í³ö³þâà-
ëè ïðèºäíàííÿ äî Ìóêà-
÷åâà. “Ò³, õòî ÷èíèòü ïå-
ðåïîíè, ñâ³äîìî ÷è íå-
ñâ³äîìî ïîðóøóº çàêîí ³
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öå
ìàº íàñòàòè íåìèíó÷å»,
– ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóà-
ö³þ ïåðøèé çàñòóïíèê
Ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà
ÆÊÃ Â’ÿ÷åñëàâ Íåãî-
äà.

Ìàéæå ó âîñüìè äå-
ñÿòêàõ ì³ñò îáëàñíîãî
çíà÷åííÿ ïðîòÿãîì îñ-
òàíí³õ äâîõ ì³ñÿö³â
â³äáóëèñÿ êîíñóëüòàö³¿ ç
ïèòàíü ïðèºäíàííÿ
ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ òå-
ðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä äî
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åí-
íÿ.  Ïðî öå ïîâ³äîìèëè
â Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè.
Òàêó ðîáîòó ðîçïî÷àëè
ÿê ò³ëüêè ïî÷àâ ä³ÿòè
Çàêîí, ÿêèé ñïðîùóº

ïðîöåäóðó ïðèºäíàííÿ
ñóì³æíèõ ãðîìàä äî
ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åí-
íÿ.

Çà äàíèìè Àñîö³àö³¿,
5 òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà-
÷åííÿ: Á³ëÿ¿âêà, Õì³ëü-
íèê, Ëîçîâà, Êîëîìèÿ
òà Âîçíåñåíñüê âæå
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî
íàäàííÿ çãîäè íà äîá-
ðîâ³ëüíå ïðèºäíàííÿ äî
íèõ ñóì³æíèõ ñ³ëüñüêèõ
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.

Îäíàê, ÿê ïîâ³äîìè-
ëè â  ÀÌÓ, ÷àñòèíà
òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä íå ìàþòü ìîæëè-
âîñò³ çàâåðøèòè ïðî-
öåäóðó ïðèºäíàííÿ,
îñê³ëüêè äî öüîãî
÷àñó ïåðñïåêòèâíèìè
ïëàíàìè ôîðìóâàííÿ
òåðèòîð³é ãðîìàä
â³äïîâ³äíèõ îáëàñòåé
òàêå ïðèºäíàííÿ íå
ïåðåäáà÷åíî âçàãàë³
àáî íå  â  ïîâíîìó
ñêëàä³. Òàêèõ íà ñüî-
ãîäí³ íàë³÷óºòüñÿ 87.

«Äëÿ çàâåðøåííÿ ïðî-
öåñó ïðèºäíàííÿ â³äïî-
â³äíèõ òåðèòîð³àëüíèõ

ãðîìàä ñ³ë, ñåëèù äî
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åí-
íÿ íåîáõ³äíî íåâ³äêëàä-
íî âíåñòè íà ðîçãëÿä
Óðÿäó ïðîåêòè â³äïîâ³-
äíèõ ðîçïîðÿäæåíü ç
óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîáðîâ³ëüíå îá’ºäíàííÿ
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä»
ùîäî äîáðîâ³ëüíîãî ïðè-
ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä ñ³ë, ñåëèù äî
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
ì³ñò ðåñïóáë³êàíñüêîãî
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè
Êðèì, îáëàñíîãî çíà-
÷åííÿ», – ïîÿñíèëè â
Àñîö³àö³¿.

²íø³ äæåðåëà ïîâ³äî-
ìèëè «Äåöåíòðàë³çàö³¿»,
ùî ó Çàêàðïàòñüê³é îá-
ëàñò³  ÷èíèòüñÿ òèñê ç
áîêó ðàéîííî¿ âèêîíàâ÷î¿
âëàäè íà ãðîìàäè, ÿê³
³í³ö³þâàëè ïðèºäíàííÿ
äî Ìóêà÷åâà. À â ×åð-
í³âåöüê³é îáëàñò³, çà
ñïðèÿííÿ ðàéîííî¿ ðàäè,
âñóïåðå÷ ïåðñïåêòèâíî-
ìó ïëàíó äîâêîëà ì³ñòà
Íîâîäí³ñòðîâñüêà óòâî-
ðþºòüñÿ îá’ºäíàíà òå-
ðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ó
ñêëàä³ äâîõ ñ³ëüñüêèõ
ðàä.

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³-
âíèöòâà òà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Óêðà¿íè çàñòåð³ãà-
þòü â³ä ïîðóøåííÿ ÷èí-
íîãî çàêîíîäàâñòâà, íà-

ãàäóþ÷è, ùî â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü íàñòóïèòü íå-
ìèíó÷å.

«Äåðæàâà ïðîâîäèòü
ðåôîðìó í³ äëÿ ÷èíîâ-
íèê³â, í³ ïðîòè íèõ. Ðå-
ôîðìà ïðîâîäèòüñÿ äëÿ
òîãî,  àáè çàáåçïå÷èòè
ÿê³ñíèé ð³âåíü æèòòÿ
ãðîìàäÿí íà êîæí³é òå-
ðèòîð³¿ – ñ³ëüñüê³é, ñå-
ëèùí³é ÷è ì³ñüê³é. Õòî
ç ÷èíîâíèê³â ïðîòè öüî-
ãî – º áàãàòî íàïðÿìê³â
³íøèõ, äå âîíè ìîæóòü
ñïðîáóâàòè ñâî¿ íàâèêè
³ çíàííÿ. À çàâäàííÿ ðå-
ôîðìè ñï³ëüíî ç ãðîìà-
äàìè ìàþòü ðåàë³çîâó-
âàòè ò³ ÷èíîâíèêè, ÿê³
ñïðàâä³ çäàòí³ ñëóæèòè
ëþäÿì. Ò³, õòî ÷èíèòü
ïåðåïîíè, ñâ³äîìî ÷è
íåñâ³äîìî ïîðóøóº çà-
êîí ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
öå ìàº íàñòàòè íåìèíó-
÷å», – ïðîêîìåíòóâàâ
ïåðøèé çàñòóïíèê
Ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà
òà ÆÊÃ Â’ÿ÷åñëàâ
Íåãîäà.

Â³í çàêëèêàâ ðåã³îíè
íå ãàÿòè ÷àñó ³ óñóíóòè
ïåðåøêîäè íà øëÿõó
ôîðìóâàííÿ îá’ºäíàíèõ
ãðîìàä ç öåíòðàìè ó
ì³ñòàõ îáëàñíîãî çíà-
÷åííÿ.

https://decentralization.
gov.ua/news/9141
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ÄÎÐÎÃ² ÄÐÓÇ²!

Ùèðî â³òàþ âñ³õ ïàðò³éö³â, ç ÿêè-
ìè âïðîäîâæ óñüîãî öüîãî ÷àñó
ñï³ëüíîþ äîðîãîþ ìè éäåìî ïë³÷-
î-ïë³÷ .

Ìè – çãóðòîâàíà êîìàíäà îäíî-
äóìö³â, êîòðà ïðàãíå çì³íèòè Óê-
ðà¿íó íà êðàùå. "Áàòüê³âùèíà"
çàâæäè áóëà íåçðó÷íîþ äëÿ âëà-
äè, áî ð³øó÷å âèìàãàëà ñïðàâåä-
ëèâîñò³, ïðîçîðîñò³ é ïîðÿäíîñò³.
Çà öå íàñ õîò³ëè âèäàâèòè ç ïîë-
³òèêè, öüêóâàëè "Áåðêóòîì" ³ êè-
äàëè äî â'ÿçíèöü. Ìè ã³äíî ïðîé-
øëè ÷åðåç ðåïðåñ³¿, áðóäí³ ³íôîð-
ìàö³éí³ êàìïàí³¿, àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé òèñê ³ çàëÿêóâàííÿ. Öå ëèøå
çðîáèëî íàñ ñèëüí³øèìè.

Çàâäÿêè ñâî¿é íåïîõèòíîñò³ é íà-
ïîëåãëèâ³é áîðîòüá³ çà ïðàâäó,
íàøà êîìàíäà çäîáóëà àâòîðèòåò
ñåðåä ïðîñòèõ ãðîìàäÿí, ìè ñòà-
ëè ïàðò³ºþ íîìåð îäèí â Óêðà¿í³.

Íàø³ ö³ííîñò³ – íåçì³íí³ ïðîòÿ-
ãîì 19 ðîê³â: äåìîêðàòè÷íèé øëÿõ
ðîçâèòêó, äóõîâíå é åêîíîì³÷íå
â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè, ñîö³àëüíà
äåðæàâà é ð³âí³ñòü óñ³õ ïåðåä çà-
êîíîì, ºâðîïåéñüê³ ïðàâà ³ ñâîáî-
äè äëÿ ãðîìàäÿí. Ìè í³ íà éîòó
íå â³äñòóïèëèñÿ â³ä ñâî¿õ ö³ííîñ-

Ïàðò³¿ "Áàòüê³âùèíà" - 19 ðîê³â
òåé ³ ðîáèìî âñå, ùîá
âò³ëèòè ¿õ ó æèòòÿ.

Íèí³øí³é ÷àñ ñòà-
âèòü ïåðåä íàøîþ
äåðæàâîþ íîâ³ âèêëè-
êè. Äëÿ òîãî, ùîá ¿õ
ïîäîëàòè, "Áàòüê³â-
ùèíà" ðîçðîáèëà é
âèíåñëà íà âñåíàðîä-
íå îáãîâîðåííÿ ñòðà-
òåã³÷íó ïðîãðàìó
"Íîâèé êóðñ Óêðà¿íè". ̄ ¿ îñíîâà –
íîâèé ñóñï³ëüíèé äîãîâ³ð, òîáòî
íîâà Êîíñòèòóö³ÿ, áåç ÿêî¿ íå
ìîæå áóòè öèâ³ë³çîâàíî¿ é ìîãóò-
íüî¿ Óêðà¿íè.

Äîâ³ðà ëþäåé ïîêëàäàº íà íàñ
âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ìè ìàº-
ìî âçÿòè íà ñåáå íàäçâè÷àéíî
âàæëèâå çàâäàííÿ, êîòðå âèÿâèëî-
ñÿ íå äî ñíàãè ïîïåðåäí³ì ïîë³òè-
êàì.

Ëþäè äîâãî ÷åêàëè, àëå òåïåð
çðîçóì³ëî âñ³ì: í³õòî, îêð³ì "Áàòü-
ê³âùèíè", íå çðîáèòü Óêðà¿íó
ñèëüíîþ, à óêðà¿íö³â – ùàñëèâè-
ìè. Çàðó÷èâøèñü ï³äòðèìêîþ óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó, ìè çäàòí³ âè-
êîíàòè öþ ì³ñ³þ.

Ïèøàþñÿ êîæíèì ïàðò³éöåì
"Áàòüê³âùèíè". ß äîâ³ðÿþ âàì, ÿê
ñàì³é ñîá³. Ïîïåðåäó â íàñ ùå áà-

ãàòî âèñíàæëèâî¿ ïðàö³ çàäëÿ Óê-
ðà¿íè é óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàä-
ëÿ íàøèõ áàòüê³â ³ íàøèõ ä³òåé.

Ùèðî âàøà – Þë³ÿ Òèìîøåíêî

Ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ –
Î. Ïåðåñòà – ïðèºäíóºòüñÿ äî
â³òàíü ç íàãîäè 19-ð³÷÷ÿ ïàðò³¿
³ â³ä óñ³º¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âèñ-
ëîâëþº âäÿ÷í³ñòü ë³äåðó ïàðò³¿
Þ. Òèìîøåíêî çà íåçì³íí³ñòü
ïîçèö³¿, çà âèñîêèé ïàòð³îòèçì,
çà ìóæí³ñòü ³ íåâòîìíó ïðàöþ
íà áëàãî Óêðà¿íè. Âïåâíåíèé,
ùî ò³ëüêè îá'ºäíàâøèñü íàâêî-
ëî ïîë³òèêà òàêîãî ð³âíÿ ³ òàêî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³, â Óêðà¿í³ çà-
ïàíóº ìèð ³ äîñòîéíå æèòòÿ
êîæíîãî óêðà¿íöÿ.

Ïðåñ-ñëóæáà ïàðò³¿
"Áàòüê³âùèíà"

 Про це під час пресбри
фінгу повідомив директор
Департаменту грошового
обігу Національного банку
України Віктор Зайвенко.

 “Національний банк Ук
раїни упевнений, що прави
ла заокруглення застосову
ватимуться справедливо і
прозоро для обох сторін
розрахунків, – наголосив він.
– Застосування правил за
округлення загальних сум
розрахунків готівкою спрос
тить щоденні розрахунки
громадян та дасть мож
ливість скоротити витрати
держави на карбування і за
безпечення грошового обігу
на понад 90 млн гривень на
ріко.

Такий ефект вдасться до
сягти завдяки припиненню
з 01 липня 2018 року карбу
вання та випуску у готівко
вий обіг монет номіналами
1, 2, 5 і 25 копійок і продов
ження карбування та випус
ку лише монет номіналами
10 і 50 копійок.

 Монети номіналами 1, 2,
5 і 25 копійок, уведені в обіг
раніше, і надалі  використо
вуватимуться як засіб плате
жу (грошова одиниця Украї
ни – гривня і надалі дорів
нюватиме 100 копійкам). На
ціональний банк спеціально
не вилучатиме з обігу ці мо
нети, і вони перебуватимуть
в обігу необмежений період
часу до окремого рішення
Правління Національного
банку.

З 1 липня 2018 року застосовуватиметься
заокруглення загальних сум розрахунків готівкою

 Заокруглення буде за�
стосовуватися лише у ви�
падку відсутності монет
дрібних номіналів при роз�
рахунках готівкою. У разі
наявності в покупця монет
дрібних номіналів, він і на
далі може ними розрахову
ватися, а в разі наявності
таких монет у продавця, він
може видати покупцеві реш
ту цими номіналами. Лише у
разі відсутності монет заз
начених номіналів і у покуп
ця, і у продавця застосову
ватиметься правило заок
руглення загальної суми по
купки в чеку.

 “Банки повинні приймати
у громадян монети дрібних
номіналів без будьяких об
межень, обмінювати на мо
нети та банкноти інших ном
іналів, а також видавати
клієнтам монети дрібних но
міналів за наявності їх у за
лишку операційної касио, –
додав Віктор Зайвенко.

 При цьому, заокруглен�
ня не здійснюватиметься

під час безготівкових роз�
рахунків.

 Заокруглення стосува�
тиметься тільки загаль�
них сум розрахунків готів
кою у чеку та розрахунків в
акті про видачу коштів чи
іншому документі, що офор
мляється під час повернен
ня коштів у разі повернення
товару[1].

ЗАОКРУГЛЕННЯ ВІДБУ�
ВАТИМЕТЬСЯ ЗА ТАКИМИ
МАТЕМАТИЧНИМИ ПРАВИ�
ЛАМИ:

 1) сума, що закінчується
від 1 до 4 копійок, заокруг
люється в бік зменшення до
найближчої суми, яка закін
чується на 0 копійок;

2) сума, що закінчується
від 5 до 9 копійок, заокруг
люється в бік збільшення до
найближчої суми, яка закін

чується на 0 копійок.
 У свою чергу

підприємства торгівлі
та сфери послуг, що
застосовують реєст
ратори розрахункових
операцій, під час про
ведення готівкових
розрахунків мають
зазначати в чеках за
гальні суми до заок
руглення та після заок
руглення. Заокруглен
ня не є знижкою або

надбавкою, рекламою або
стимулюванням продажу то
варів (робіт, послуг) у зна
ченні цих термінів, визначе
них законодавством України.

 Також Віктор Зайвенко
розповів, що Національний
банк провів попередні кон
сультації та обговорення
цього питання з державни
ми органами (Міністерство
економічного розвитку і

торгівлі, Міністерство
фінансів України, Державна
фіскальна служба, Міністер
ство інфраструктури Украї
ни, Міністерство соціальної
політики України, Міністер
ство юстиції України, Пенс
ійний фонд) та банками,
представниками сфери
торгівлі та послуг, іншою
діловою спільнотою та гро
мадськістю, які позитивно
поставилися до застосуван
ня подібних правил заокруг
лення.

 Він зауважив, що Націо
нальний банк зацікавлений,
щоб застосування правил
заокруглення під час готів
кових розрахунків відбувало
ся комфортно як для спожи
вачів, так і для  суб’єктів гос
подарювання.

Розуміючи, що на початку
у суб’єктів господарювання
можуть виникнути побою
вання стосовно правильності
застосування  правил заок
руглення, Національний
банк України звернувся до
Міністерства фінансів та
Державної фіскальної служ
би з проханням надати де
тальні роз’яснення щодо пи
тань, які можуть виникнути
під час впровадження меха
нізму заокруглення та не за
стосувати до бізнесу
штрафних санкцій за прове
дення касових операцій, по
в’язаних із заокругленням.

Нагадаємо, Голова Націо
нального банку України Яків
Смолій оголосив про таке
рішення регулятора в рам
ках продовження політики
оптимізації готівкового обігу
14 березня 2018 року під час
презентації нових обігових
монет.

З 1 липня 2018 року підприємства торгівлі та
сфери послуг у випадку відсутності монет
дрібних номіналів будуть проводити заокруг�
лення загальних у чеку сум розрахунків готів�
кою за товари (роботи, послуги).

Родина мукачівця, військовослужбовця 128ї бригади,
який зазнав важких та серйозних поранень під час нещо
давнього вибуху на Рівненському полігоні отримає матері
альну допомогу. Таке рішення було прийнято під час сьо
годнішнього засідання виконавчого комітету Мукачівської
міської ради. Кошти,в розмірі 30 тисяч гривень, виділено
за рахунок Програми «Додаткового соціальномедичного
захисту мукачівців на 20182021 рр». Нагадаємо, 6 липня
2018 року під час навчань на Рівненському полігоні розір
вався міномет – троє військових загинули, дев’ятеро пора
нені.

Â³éñüêîâîñëóæáîâåöü ç Ìóêà÷åâà
îòðèìàº 30 òèñ. ãðí. íà ë³êóâàííÿ

Вчора відбулося нагородження переможців міжна
родного шахового фестивалю ”Мукачівське літо”. Цьо
горічний призовий фонд турніру – 150 тисяч гривень.
За шаховими дошками у місті над Латорицею  змага
лися 409 шахістів з Білорусі, Польщі, Німеччини,
Швеції, Росії та 23 областей України.

Серед учасників 2 міжнародні гросмейстери та
близько 40 міжнародних, національних та ФІДЕ
майстрів.

Вітав переможців шахового фестивалю і заступник
міського голови, керуючий справами виконкому Олек
сандр Галай.

В групі А, в головній групі перемогу здобув Віктор
Матвіїшен, В групі B – Владислав Тарасенко, в групі С
– Іван Омельченко, в групі D –Даніїл Поляков.

Â Ìóêà÷åâ³ íàãîðîäèëè ïåðåìîæö³â
øàõîâîãî ôåñòèâàëþ ”Ìóêà÷³âñüêå ë³òî”

У червні фахівці комунального підприємства «Мукачевоп
роект» отримали позитивний експертний звіт по робочому
проекту: «Реконструкція скверу із створенням мультиспор
тивних майданчиків по вул. Валенберга у м. Мукачево». Уп
равління міського господарства вже оголосило тендер на
реалізацію проект. Це один з проектів бюджету громадсь
ких ініціатив поданих минулоріч Сергієм Альохіним.

Проектом передбачено влаштування велопарковок, осві
тлення та благоустрою даної території.

Запроектовано влаштування майданчику для скейтборд
інгу, занять з воркаутстріту та дитячий ігровий майданчик
з відповідним обладнанням.  По території скверу обладну
ються доріжки з покриттям з плитки ФЕМ. Запроектовано
технологічний проїзд, шириною три метри вздовж тери
торії скверу з покриттям з асфальтобетону. Головний вхід
до скверу передбачено з вул. Валенберга,а також безпосе
редньо з набережної.

Також на території парку буде встановлено два телекспо
пічних обмежувачів руху та 22 металевих обмежувачів руху.
Проект передбачає влаштування  обладнання для майдан
чиків згідно з проектом громадських ініціатив.

За ініціативи громадської організації «Закарпаттяспорт»
коштом меценатів на цій території буде облаштовано пол
іфункцікональний спортивний майданчик для дітей та до
рослих для заняття різними видами спорту.

Ó ñêâåð³-ïàðêó íà Âàëåíáåðãà 
îáëàøòóþòü ìóëüòèñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè



Для участі в конкурсі претенденти надають таку
конкурсну документацію:

� заяву на участь у конкурсі за формою;
� копії установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оцінювачів,

які працюють та будуть залучені до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку;

� письмові згоди оцінювачів, яких буде залу�
чено претендентом до проведення робіт з оцінки
землі, підписання звіту про оцінку землі, завірені
їхніми особистими підписами;

�копії сертифікатів та ліцензій на право
здійснення оціночної діяльності, виданих відпов�
ідними органами;

� інформацію про претендента (резюме).
Копії документів мають бути завірені в уста�

новленому порядку.
Конкурсні пропозиції претендентів подаються

в запечатаних конвертах (окремий конверт для
кожної пропозиції) і мають містити пропозиції
щодо вартості робіт (калькуляції витрат) та терм�
іна виконання робіт. Конкурсні пропозиції особи�
сто подаються до Центру надання адміністратив�
них послуг виконавчого комітету Мукачівської
міської ради або надсилаються на адресу Мука�
чівської міської ради поштою (просимо учасників
конкурсу врахувати час на доставку поштового
відправлення адресату та направити свої кон�
курсні пропозиції завчасно).

Термін подання заяв на конкурс – до 27.07.2018р.
включно.

Конкурс відбудеться 31.07.2018р. о 13.00
в малому сесійному залі Мукачівського

міськвиконкому, пл. Духновича Олександ�
ра, 2. Тел. для довідок: 050�968�54�30.

№ 
п/п 

Назва 
юридичної 
особи/ 

прізвище  
та ініціали 

фізичної особи 

Адреса 
земельної 
ділянки, 

м. Мукачево 

Площа 
земельно
ї ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної  ділянки 

1. Євстратьєв Р.Р . вул. Данила 
Галицького, 91 0,1601 

Для будівництва та 
обслуговування об'єктів фізичної 

культури і спорту 

2. Машико Я.П.  вул. Ярослава 
Мудрого, 111/2 0,0033 Для будівництва та 

обслуговування будівель  торгівлі 

3. Музика В.В. вул. Лермонтова 
Михайла,18 0,0775 

Для розміщення  та експлуатації  
основних, підсобних  і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної , машинобудівної та 

іншої промисловості 

4. ТОВ «РУКБАТ» 
 

вул. Небесної  
Сотні,33 0,1746 

Для будівництва та 
обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

5. Пеца А.А.  вул. Ужгородська, 
165Д 0,2347 Для будівництва та 

обслуговування будівель  торгівлі 

6. Кудімов В.М. вул. Митрополита 
Володимира,  33 0,2299 

Для  будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової  

інфраструктури 

7. Садварі В.В.  вул.  
Пряшівська, 9Г  0,6749 

Для розміщення  та експлуатації  
основних, підсобних  і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної , машинобудівної та 

іншої промисловості 

8. Гайдар Є.В. 
вул. Ярослава 
Мудрого, 52 
прим. 2А 

0,0104 Для будівництва та 
обслуговування будівель  торгівлі 

Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради інформує про оголошення
конкурсу з проведення експертної оцінки земельних ділянок, що підлягають передачі у власність шляхом викупу:

УВАГА – КОНКУРС

Сьогоднішня наша роз�
повідь про кандидата тех�
нічних наук, доцента Му�
качівського державного
університету Василя Фе�
доровича Лазаря. Для
цього у нас є ще одна при�
ємна нагода: 14 липня
шановному ювіляру ви�
повнюється 70 років від
Дня народження. Літа
прожиті у вирі наукової
діяльності і сповнені при�
кладу для наслідування
молодому поколінню. Бо,
як сказав Великий Пушкін:
« Наука скорочує нам дос�
лідження швидкоплинно�
го життя». Там, де високо
стоїть наука, високо
стоїть і людина…

Народився Василь Федо�
рович у селі Зубівка, що на
Мукачівщині у селянській
родині. Змалку відчув соло�
ний труд хліборобської
праці. Батьки наставляли:
«Якщо хочеш чогось в житті
досягти, добре вчися і при�
слухайся до людських по�
рад». Так і зробив. Добре за�
кінчив Зубівську початкову
школу, а з часом — із «золо�
тою медаллю»  Залужанську
середню школу. Ця обстави�
на стала визначальною у по�
дальших сходинках життє�
вою дорогою.

У школярські роки йому
легко давалися точні науки і,
як шкільний «медаліст», він
успішно склав вступні іспити
і поступив на навчання на ма�
тематичний факультет Ужго�
родського державного уні�

верситету. А далі юнак із
сільської глибинки успішно
підкорював нові вершини: по
закінчені УжДУ здобув спец�
іальності математика і мате�
матика�обчислювальника,
які вдало пригодилися при
роботі в Мукачівському ав�
тотранспортному підпри�
ємстві 06061 на посаді на�
чальника машинолічильного
бюро. Робота подобалася,
але після двомісячної праці
Василь Лазар знову повер�
тається в Ужгородський
державний університет, по�
ступає в аспірантуру на ка�
федру обчислювальної ма�
тематики. За три роки на�
вчання здобув авторитет і
повагу серед професорсько�
викладацького й студентсь�
кого колективів навчального
закладу й був обраний
звільненим заступником го�
лови профкому працівників
та студентів УжДУ.

А відтак, з 1976�го року для
Василя Федоровича розпо�
чалася плідна наукова робо�
та. До неї його стимулювала
дружина Любов Василівна–
відмінник народної освіти
працювала старшим викла�
дачем іноземної мови
(німецької) чарівна мила
жінка, доброзичлива чуйна
людина, любляча і турботли�

ва дружина, матуся і бабу�
ся. Зараз на пенсії. Її хобі –
це квіти, квіти і ще раз квіти.
відмінник народної освіти
працювала ст. викладачем
іноземної мови  Я наведу
тільки його участь у двох
стратегічних, на мій погляд,
розробках. З групою колег
кафедри обчислювальної
математики молодий науко�
вець брав якнайактивнішу
участь у розробці автомати�
зованої системи управління
(АСУ) ходу складання найпо�
тужнішого у світі вітчизняно�
го літака «Мрія». І хто б в ті
часи міг собі уявити, що про�
стий селянський юнак із
села Зубівки, братиме
участь у зборці вузлів по�
вітряного лайнера «Мрія»? А
це відбулося. Цим досягнен�
ням односельця Василя Ла�
заря пишаються всі меш�
канці Зубівки.

Ще про одну наукову роз�
робку молодого науковця з
селянської глибинки. У 1978�
1979 роках він, знову ж таки,
разом з колегами «винай�
шов» автоматизовану систе�
му управління готелем «За�
карпаття», пакет якої можна
використовувати для ефек�
тивного управління будь�
якого готелю. Це дало ваго�
му економічну вигоду і

зручність керування готель�
ними комплексами України.

Далі його, як науковця і
патріота Закарпаття, турбу�
ють невідкладні проблеми
викидів і скидів шкідливих
речовин. Щоб ці проблеми
зняти, Василь Федорович
опрацьовує комплекс про�
грам, які дістали назву «Еко�
логічна карта Закарпатської
області» та «Екологічний пас�
порт підприємства», що дало
можливість різко зменшити
викиди та скиди шкідливих
речовин в нашій області. Ус�
пішний науковець В. Ф. Ла�
зар розробив програмне
забезпечення, яке допома�
гає  в прийнятті рішень з
розташування будівництва
нових підприємств з точки
зору їх екологічності.

Ось уже 23 роки в Мукачі�
вському держуніверситеті
плідно, з повною віддачею
сил успішно трудиться
скромний науковець, нада�
рований вродженим Божим
даром доцент кафедри інже�
нерно�технічних дисциплін
та інформаційних технологій
Василь Федорович Лазар.
Він є автором 140 наукових і
навчально�методичних
праць. Я назву тільки дві
найдостойніші монографії:
«Міцність, тріщиностійкість

і довговічність бетонних та
залізобетонних конструкцій
на засадах механіки руйну�
вання» й «Технології отри�
мання та особливості
сплавів синтезованих комб�
інованими процесами». В.Ф.
Лазар  –  автор багатьох на�
вчальних посібників, реко�
мендованих Міністерством
освіти і науки. В їх числі –
«Технологія машинобудуван�
ня…», «Інженерна екологія»,
«Методика викладання інже�
нерних дисциплін». У колах
науковців знають Василя
Федоровича ще і як вправ�
ного рецензента моно�
графій, підручників, по�
сібників та іншої наукової
продукції провідних вчених
України. Він неодноразово
обирався  головою Держав�
ної екзаменаційної комісії на
математичному факультеті
УжНУ з спеціальності «При�
кладна математика».

За плідну наукову працю
В.Ф. Лазар нагороджений
грамотами ЦК Профспілки
працівників  освіти та науки,
Закарпатської облдержадм�
іністрації, обласної Ради та
Мукачівського міськвиконко�
му. Користується авторите�
том не тільки серед колег та
студентів університету, а й
має повагу і визнання серед

науковців України та Європи.
Отож, побажаймо шановно�
му ювіляру ще довгих і
плідних років життя на нау�
ковому просторі  Закарпаття
й  України.

А нашу розмову про люди�
ну, сповна віддану науковим
пошукам, якою є Василь Фе�
дорович Лазар хочеться за�
вершити його ж словами: «
Яку б високу посаду науко�
вий працівник не займав, він
не повинен задаватися ме�
тою зробити відкриття. Його
завдання – глибоке і все�
бічне дослідження…  Від�
криття виникає як побічний
продукт дослідження». Хай
множаться нові відкриття і
винаходи!

І. КОПЧА, член Націо�
нальної спілки жур�

налістів України.

Разом з дружиною Любою Василівною, невісткою
Оксаною та внуком Віктором

Разом з проф. Й. Й. Лучком у науковій бібліо�
теці МДУ на презентації першої монографії

Монографії та підручники
В. Ф. Лазара

В. Ф. ЛАЗАР

МПП «Колосок» м.Мукачево,
вул.Матросова, 9 має намір от�
римати дозвіл на викиди забруд�
нюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел.

Зауваження та пропозиції від
громадян та громадських орга�
нізацій можуть надсилатися на
адресу: Мукачівський Міськви�
конком протягом 30  календар�
них днів від дати опублікування
оголошення.

ФОП  Кабацій В. І., який
здійснює виробничу діяльність за
адресою: м. Мукачево, вул.
І. Зріні, 2  та вул. Берегівська, 42,
має намір  отримати дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в
атмосферу від  стаціонарних
джерел.

Зауваження та пропозиції від
громадян та громадських орган�
ізацій можуть надсилатися  на ад�
ресу : Мукачівський  міськвикон�
ком м. Мукачево. вул.Пушкіна, 2
протягом  30 календарних днів
від дати опублікування цього ого�
лошення.

Фірма “Інтер�Каштан” має
намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмос�
ферне повітря згідно діючого
Природоохоронного Законодав�
ства України. Зауваження, скар�
ги від організацій та окремих гро�
мадян надавати за адресою: Му�
качівська РДА, м. Мукачево, вул.
Штефана Августина, 21. Тел. 2�
14�83 протягом 30 днів з дня пуб�
лікації цього повідомлення.

ПОВІДОМЛЯЄМО

ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ ²Ç Ñ²ËÜÑÜÊÎ¯ ÃËÈÁÈÍÊÈ

З сином Олегом в родинному
будинку

Íå ïðîùàé ñîá³, ³ òîá³ ëåãêî áóäå ïðîñòèòè ³íøèì. (Òàëìóä)Íå ïðîùàé ñîá³, ³ òîá³ ëåãêî áóäå ïðîñòèòè ³íøèì. (Òàëìóä)Íå ïðîùàé ñîá³, ³ òîá³ ëåãêî áóäå ïðîñòèòè ³íøèì. (Òàëìóä)Íå ïðîùàé ñîá³, ³ òîá³ ëåãêî áóäå ïðîñòèòè ³íøèì. (Òàëìóä)Íå ïðîùàé ñîá³, ³ òîá³ ëåãêî áóäå ïðîñòèòè ³íøèì. (Òàëìóä)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555512 ëèïíÿ  2018 ð.

27 (1231)27 (1231)27 (1231)27 (1231)27 (1231)

ñò.



Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß !
Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ç îñîáëèâî âàæ-

ëèâèõ ñïðàâ ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, çàñëóæåíîãî þðèñòà Óêðà¿íè

²âàíà Ìèõàéëîâè÷à ÊÀÌÏÎÂÀ.
Áàæàºìî êîìïåòåíòíîìó ôàõ³âöåâ³, çíàþ÷îìó ³ ìóäðîìó ñïåö³àë³ñòîâ³ ïðîêó-

ðàòóðè, ÿê³é â³í â³ääàâ áàãàòî ðîê³â ñâîãî æèòòÿ, ëþäèí³ âèñîêèõ ïîìèñë³â,
ùèðî¿ äóø³, ïðèíöèïîâîãî ³ òâåðäîãî õàðàêòåðó, ãàðòîâàíîìó ùå ç ÷àñ³â ó
ôîðìóâàííÿõ çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â
æèòòÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â ùå íà ìíîãàÿ áëàãàÿ ë³ò!

Æèçíü êîðîòêà, íå çàáûâàéòå,
È ãîðüêî, ðàäîñòíî ëè Âàì,
Íå ãîäû ê æèçíè ïðèáàâëÿéòå,
À ïðèáàâëÿéòå æèçíü ê ãîäàì.
Æåëàåì æèòü Âàì äîëãî – äîëãî,
È áûòü âñåãäà ñàìèì ñîáîé,
Îðèãèíàëüíûì, ìóäðèì, ñòðîãèì,
Äóøåâíûì, äîáðûì è ïðîñòûì!

ÑÂ²ÒËÎ¯  ÐÀÄÎÑÒ²
Â²Ä  ÆÈÒÒß  ÁÀÆÀªÌÎ!

Ïðî öå íà áðèô³íãó ðîçïîâ³â
äèðåêòîð Çàêàðïàòñüêîãî îá-
ëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³
Þð³é Ôóùè÷.

 Îñíîâí³ âåêòîðè ä³ÿëüíîñò³
ñëóæáè çàéíÿòîñò³, ñïðÿìîâàí³
íà ïîäîëàííÿ äèñáàëàíñó íà
ðèíêó ïðàö³ ì³æ ïîïèòîì òà
ïðîïîçèö³ºþ ðîáî÷î¿ ñèëè öå
– ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà ç
øê³ëüíîþ ìîëîääþ; íàâ÷àííÿ
òà ïåðåíàâ÷àííÿ áåçðîá³òíèõ
äëÿ ï³äòðèìàííÿ êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæíîñò³ íà ðèíêó ïðàö³;
äîïîìîãà ó â³äêðèòò³ âëàñíî¿
ñïðàâè, ñï³âïðàöÿ ç îðãàíàìè
âëàäè, íàâ÷àëüíèìè çàêëàäà-
ìè, ðîáîòîäàâöÿìè; ³ííîâàö³¿ ó
ðîáîò³ ñëóæáè çàéíÿòîñò³.

«Ñüîãîäí³ íà ðèíêó ïðàö³ Çà-
êàðïàòòÿ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïîçè-
òèâí³ òåíäåíö³¿. Çàâäÿêè àê-
òèâí³é ñï³âïðàö³ ñëóæáè çàéíÿ-
òîñò³ ç ðîáîòîäàâöÿìè êðàþ
çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é
íà ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³, ùî
âåäå äî ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ íà
ðèíêó ïðàö³. Íàëàãîäæåíà ïðî-
ôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà ç ìîëîä-
äþ, ÿêà òàêîæ ïîâèííà äàòè
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò», – ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð îáëàñíîãî öåí-
òðó çàéíÿòîñò³ Þð³é Ôóùè÷.
«Òàê, ó ñ³÷í³-òðàâí³ 2018 ðîêó 3
òèñ. ðîáîòîäàâö³â îáëàñò³ çàÿ-
âèëè ïðî 11 òèñ. âàêàíñ³é. Ïî-
ð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³î-
äîì ìèíóëîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü
ðîáîòîäàâö³â, ÿê³ ñï³âïðàöþâà-
ëè ³ç öåíòðàìè çàéíÿòîñò³ îá-
ëàñò³ çðîñëà íà 10,5%. Çá³ëüøè-
ëàñü íà 11,8 % ³ ê³ëüê³ñòü çàðåº-
ñòðîâàíèõ âàêàíñ³é ïî Çàêàð-
ïàòòþ. Óïðîäîâæ 5 ì³ñÿö³â ïî-
òî÷íîãî ðîêó ïîñëóãàìè ñëóæ-
áè çàéíÿòîñò³ ñêîðèñòàëèñÿ ïî-
íàä 17 òèñ. îñ³á. Ñòàòóñ çàðåº-
ñòðîâàíîãî áåçðîá³òíîãî ìàëè
10,3 òèñ. îñ³á, ïðàöåâëàøòîâàí³
8,8 òèñ. îñ³á», – äîäàâ â³í.

Çà ñëîâàìè Þð³ÿ ²âàíîâè÷à,

ЯРМАРОК  ВАКАНСІЙ
äåðæàâíà ñëóæáà çàéíÿòîñò³
îíîâëþºòüñÿ òà ìîäåðí³çóºòü-
ñÿ. Çàñòîñîâóþòüñÿ íîâ³ ³ííî-
âàö³éí³ ï³äõîäè äî ïîøóêó ðî-
áîòè. Ñåðåä íèõ – â³äåî-âà-
êàíñ³¿ òà â³äåî-ðåçþìå. Áåç-
ðîá³òí³ ìàþòü çìîãó îçíàéîìè-
òèñü ç àêòóàëüíèìè âàêàíñ³ÿìè
òà â³äåî-âàêàíñ³ÿìè â³ä ðîáîòî-
äàâö³â, ïðàöåäàâö³ – ï³äøóêà-
òè ñîá³ ïðàö³âíèêà, ïåðåãëÿ-
íóâøè áàçó ç â³äåî-ðåçþìå ó
áóäü-ÿêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³
îáëàñò³.

«²ííîâàö³éí³ ìåòîäè ðîáîòè
ñëóæáè çàéíÿòîñò³ âæå äàþòü
ãàðíèé ðåçóëüòàò. Òàê, ñåðåä
ïðàöåâëàøòîâàíèõ êë³ºíò³â
ñëóæáè çàéíÿòîñò³ 70,4 % îò-
ðèìàëè ðîáîòó äî íàäàííÿ ñòà-
òóñó áåçðîá³òíîãî, ùî º â³ðíîþ
îçíàêîþ øâèäêîãî ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ. Ñòåðåîòèïè çì³íþ-
þòüñÿ. Íàñ ñïðèéìàþòü ÿê íàä-
³éíîãî ïàðòíåðà, íàì äîâ³ðÿ-
þòü», – ï³äêðåñëèâ Þð³é Ôó-
ùè÷.

Îäíàê ðîáîòîäàâö³ êðàþ âñå
æ â³ä÷óâàþòü êàäðîâèé ãîëîä.
Ïðîàíàë³çóâàâøè ðèíîê ïðàö³
ñóñ³äí³õ êðà¿í ñòàº çðîçóì³ëî
÷îìó òàê â³äáóâàºòüñÿ. Âèðîá-
íè÷³ ïëîùàäêè ï³äïðèºìñòâ,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â Óãîðùèí³,
Ñëîâà÷÷èí³, Ïîëüù³, ³íøèõ
áëèæí³õ êðà¿íàõ, ïðîïîíóþòü
íà ïîðÿäîê âèùó çàðîá³òíó ïëà-
òó í³æ àíàëîã³÷í³ ï³äïðèºìñòâà,
ÿê³ çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³. Øëÿõ çà-
ïîá³ãàííÿ â³äòîêó òðóäîâèõ ðå-
ñóðñ³â ïðîïîíóþòü ó ñëóæá³
çàéíÿòîñò³.

«Öå, íàñàìïåðåä, ñï³âïðàöÿ
òà êîíñòðóêòèâíà âçàºìîä³ÿ
ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ç îðãàíàìè
âëàäè, ðîáîòîäàâöÿìè, íà-
â÷àëüíèìè çàêëàäàìè.
Ñï³âïðàöþþ÷è ðàçîì, â îäíî-
ìó íàïðÿìêó, ìîæíà çáåðåãòè
êàäðîâèé ïîòåíö³àë. Äëÿ öüî-

ãî ñëóæáîþ  çàéíÿòîñò³  îáëàñò³
ïðîâîäÿòüñÿ  ìàñøòàáí³  çàõî-
äè  ç  çàëó÷åííÿì ñîö³àëüíèõ
ïàðòíåð³â, ïðåäñòàâíèê³â ðèí-
êîóòâîðþþ÷èõ ï³äïðèºìñòâ,
âèùèõ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Öå
ßðìàðêè êàð'ºðè, ÿê³ ïðîéøëè
öüîãî ð³÷ ìàéæå ó êîæíîìó
ðàéîí³ íàøî¿ îáëàñò³, ßðìàðêè
âàêàíñ³é, Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé,
âè¿çí³ àêö³¿, òîùî. Ãîëîâíà ¿õ
ìåòà – ïîêàçàòè, ùî ðîáîòà â
Óêðà¿í³ º», – ï³äêðåñëèâ Þð³é
Ôóùè÷.

Ñëóæáîþ çàéíÿòîñò³ âåäåòü-
ñÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà ç
øê³ëüíîþ ìîëîääþ, ÿêà ñüî-
ãîäí³ çäåá³ëüøîãî ïðàãíå îòðè-
ìàòè âèùó îñâ³òó, à ðèíîê ïðàö³
ïîòðåáóº ïðîôåñ³éíèõ âèðîá-
íè÷èõ êàäð³â. Ó ñ³÷í³-òðàâí³
2018 ðîêó ïðîôîð³ºíòàö³éíèìè
ïîñëóãàìè ñëóæáè çàéíÿòîñò³
ñêîðèñòàëîñÿ 35,2 òèñ. ìîëî-
äèõ îñ³á, ÿê³ çäîáóâàëè îñâ³òó ó
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îáëàñò³ ç
íèõ 32,6òèñ. ó÷í³ ÇÍÇ.

«Ïðîôîð³ºíòàö³ÿ ìîëîä³ ñüî-
ãîäí³ º ïð³îðèòåòíèì íàïðÿì-
êîì ðîáîòè ñëóæáè çàéíÿòîñò³.
Ìè êîíñóëüòóºìî, ïðîôä³àãíî-
ñòóºìî, äàºìî ïîðàäè ùîäî âè-
áîðó ïðîôåñ³¿, çíàéîìèìî ç òåí-
äåíö³ÿìè íà ðèíêó ïðàö³. Àäæå
âàæëèâî, ùîá ïðîôåñ³ÿ íå
ò³ëüêè ïîäîáàëàñü, àëå é ïðè-
íîñèëà äîõ³ä òà áóëà çàòðåáóâà-
íîþ íà ð³äí³é çåìë³», – ðåçþ-
ìóâàâ Þð³é Ôóùè÷.

Ó áðèô³íãó âçÿëè ó÷àñòü æóð-
íàë³ñòè òåëåêàíàëó «8³ã³èç» òà
êîðåñïîíäåíòè ì³ñöåâèõ äðóêî-
âàíèõ ÇÌ².

Â³ää³ë îðãàí³çàö³éíî-³íôîð-
ìàö³éíî¿ ðîáîòè òà àðõ³âíî¿
ñïðàâè Çàêàðïàòñüêîãî îá-
ëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³
âóë. Íîâàêà, 45 ì. Óæãîðîä,
Óêðà-¿íà Ëàðèñà Äîâãàíè÷,
òåë: (0231)-64-98-06; ìîá. 095-
874-55-43

Â³ä ³ìåí³ êîëèøí³õ âî¿í³â – ãâàðä³¿
ï³äïîëêîâíèê Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ, ãî-
ëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿, âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê,
ð³äí³, äðóç³...

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс

на  заміщення  тимчасово вакантної  посади:

� Головний спеціаліст відділу інфраструктури
та благоустрою міста  управління міського гос�
подарства  виконавчого комітету Мукачівської
міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство Украї�
ни, вільне володіння українською мовою, по�
вна вища освіта відповідного спрямування за
освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста
або магістра, стаж роботи за фахом на службі
в органах місцевого самоврядування або дер�
жавній службі на посаді провідного спеціалі�
ста 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 відповідни�

ми додатками, автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками,

підвищення кваліфікації, присвоєння вченого
звання, присудження наукового ступеня;

�копію документа, який посвідчує особу;
3копію військового квитка (для військо3

вослужбовців або військвозобов’язаних);
�електронну декларацію особи, уповноваже�

ної на виконання функцій держави або місце�
вого самоврядування, за минулий рік (згідно
Закону України “Про запобігання корупції”), за
встановленою формою, що визначається На�
ціональним 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 допо�
могою власного електронного цифрового
підпису (ЕЦП).

3довідку про допуск до державної таєм3
ниці (у разі його наявності).

�дві фотокартки розміром 4х6 см.
Особи  можуть  подавати  додаткову  інфор�

мацію  стосовно  своєї освіти,  досвіду
роботи, професійного рівня і репутації (харак�
теристики, рекомендації, наукові публі�
кації тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі
приймаються   протягом 30 календарних днів
з дня опублікування в газеті “Мукачево”   за ад�
ресою:  м.Мукачево пл.Духновича 2,  каб.№ 34.

Глибоко сумуємо з приводу неочікуваної

смерті  ШИЙРА Ендре Андрійовича
і висловлюємо щирі співчуття дружині по3
кійного Ірині Михайлівні, всім рідним і близь3
ким покійного

Сім’я Горват та друзі3мисливці.
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Ùèðî â³òàºìî ç ÷óäîâèì  äíåì íàðîäæåí-
íÿ  íàøèõ øàíîâíèõ êîëå ãèíü, ïðàö³âíèöü
Ìóêà-÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

Îêñàíó Îíóôð³¿âíó ÔÅªØ òà
Ñâ³òëàíó Ãðèãîð³âíó

ÊÎÒËÓÁÀÉ.
Áàæàºìî ¿ì  çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî,

ñâ³òëî¿  ðàäîñò³ â³ä æèòòÿ íà êî-
æåí äåíü ³ äîâã³-äîâã³ âåñåëêîâ³
ðîêè, áåçìåæíî¿ ëþáîâ³ â ñ³ì’¿,
ðîäèííîãî çàòèøêó, äîáðîáóòó,
íåâòîìíîñò³ ó ïðàö³, ìèðó â äóø³
³ â íàø³é êðà¿í³.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿
øâåéíî¿ ôàáðèêè.
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Першу дубову церкву Архі�
стратига Михаїла віруючі
с.Н.Давидково побудували у
1577 році. Є і інші дані. З тих
далеких часів у селі храмове
свято церква відзначає щоро�
ку у листопаді в день Собору
Архістратига Михаїла. Але
починаючи з кінця ХІХ�го по�
чатку XX � го століття, коли на�
стоятелем храму був відомий
богослов і письменник
І.Сільвай і в церкві на іконос�
тасі було встановлено копію
чудотворної ікони Марії�По�
вчанської Божої матері, на
свято пророка Іллі, саме до
чудотворної ікони з молитва�
ми про зцілення і її Покров
почали приходити прочани з
павколищних сіл з священни�

ками. Віруючі переконані, що ікона дає паломникам щедрі
дари помочі. Старожили вважають, що чудотворна ікона
Марії�Повч Божої Матері оберігає село від усякої скверни.
Згодом

, 
2 серпня у Новому Давидкові на свято Святого про�

рока Іллі виникла традиція відзначати День села. У цьому
році це свято збігається з 620�ю річницею заснування села.
Традиційно, в цей день до своїх родичів приїжджають
вихідці села й численні гості.

Після церковної відправи усі збираються родинами за
урочисто накритими столами.

В тій чи іншій формі кожен з присутніх ділиться спогада�
ми про історію села та його людей.

Нами, з допомогою ентузіастів зібрано чимало матері�
алів про село та його мешканців. З нагоди річниці села,
ретельно проаналізувавши їх, окремі з них оприлюднюємо.

Заснування села та його мешканці.
Нове Давидково (англ. – Nove Davydkovo, óãîð. –

Ujdavidhaza), село Мукачівського району, центр сільської
ради. Розташоване на лівому березі річки Латориці, захід�
ніше міста Мукачева.

Відстань від будинку сільської ради до міської ратуші

Село і люди благословенні Богом
Новому Давидкову – 620

становить 8,4 км, а до найближчої залізничної станції Клю�
чарки � 3 км. Загальна площа села �620,24 га. Має 27 вулиць
протяжністю 7,8 км.

На даний час у селі налічується 1250 дворогосподарств, у
яких проживає понад 4200 чоловік, більшість з яких етнічні
українці.

Із загальної кількості мешканців 9 сімей є змішаними,
угорськоукраїнськими та одна родина ромів.

У Новому Давидкові виявлено поселення періоду бронзи
(2 тисячоліття до н. э.).

Вчений А. Паллас у «Великому лексиконі» 1893 р. пише:
«Перші згадки про с. Н. Давидково за архівними матері�

алами є у творах Михаїла і відносяться до 1398 року.
Давидково (Нове Давидково) мале село у Березькій жупі

Мукачівського району (1891 р.) має 1583 душі населення. У
XIV столітті село належало до дворянської сім’ї Давідгази».

У списку населених пунктів країн мадярського королів�
ства (1893 р.) наведені такі дані про село:

«Село називалось Давидково (Уй) Давідгаза (Уй). Нале�
жало в 1875 році до Австро�Угорщини, Березька жупа, роз�
ташоване на лівому березі р. Латориця. Має 202 будинки,
1262 чоловік � мадяри і русини.

Має 781 кадастровий гольд землі 1309 квадратів».
Першими поселенцями Нового Давидкова були вихідці

із Старого Давидкова, села, що розташоване на правому
березі р. Латориця. С непрямі докази про те, що серед
перших поселенців Нового Давидкова були дружинники
князя Федора Корятовича, який поселився з ними у краї в
1360 році.

«Земледільчеський календар на год 1944» друкує матер�
іали Івана Сільвая, який посилається на записи в метрич�
них книгах, що в кінні 1790 року в Новому Давидкові прожи�
вало 506 душ, було приблизно 50 дворів, а тепер числить�
ся, тобто 19 червня 1899 року, � 1542 греко�католики, 3 римо�
католики, 75 реформатів і 80 євреїв. А в 1910 році в селі
стало проживати 2042 чоловіка (з яких 1799 греко�католиків,
77 реформатів та 160 євреїв).

Весною 1944 року в селі сталася велика трагедія. Ма�
дярські жандарми провели масове виселення євреїв, яких
проживало тут 20 багатодітних сімей. Після закінчення
війни, з концтаборів повернулися в село одиниці.

Продовження читайте в наступному номері

Перелік закладів загальної середньої освіти кому�
нальної власності м.Мукачева Закарпатської області:
� Загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 1 ім.О.С.Пушк�
іна
� Загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 2 ім.Т.Г.Шев�
ченка
� Спеціалізована школа І�ІІІ ступенів № 3 ім.Ф.Ракоці ІІ
з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
� Спеціалізована школа І�ІІІ ступенів № 4 з поглибле�
ним вивченням окремих предметів та курсів
� Навчально�виховний комплекс "Загальноосвітня шко�
ла І�ІІІ ступенів�дошкільний навчальний заклад "Гар�
монія""
� Навчально�виховний комплекс "Загальноосвітня шко�
ла І�ІІІ ступенів�дошкільний навчальний заклад"
№ 6
� Загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 7
� Навчально�виховний комплекс "Загальноосвітня шко�
ла І�ІІ ступенів�дошкільний навчальний заклад "Пер�
воцвіт"
� Навчально�виховний комплекс "Загальноосвітня шко�
ла І�ІІІ ступенів�дошкільний навчальний заклад" № 10
� Навчально�виховний комплекс "Загальноосвітня шко�
ла І�ІІІ ступенів�дошкільний навчальний заклад" № 11
� Загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 13
� Загальноосвітня школа І�ІІ ступенів № 14
�Навчально�виховний комплекс "Загальноосвітня шко�
ла І�ІІІ ступенів�дошкільний навчальний заклад" № 15
� Спеціалізована школа І�ІІІ ступенів № 16 з поглибле�
ним вивченням окремих предметів та курсів
� Загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 20 ім.О.Духно�
вича
�Навчально�виховний комплекс "Дошкільний навчаль�
ний заклад – загальноосвітня школа І ступеня – гімна�
зія"
� Мукачівський ліцей

Кваліфікаційні вимоги:
� громадянство України;
� вільне володіння державною мовою;
� вища педагогічна освіта;
� стаж роботи за фахом не менше як три роки;
� високі моральні якості та стан здоров"я, що дає змогу
виконувати професійні обов’язки.

Для участі в конкурсі необхідно подати
такі документи:

� заява про участь у конкурсі;
� особову картку або особовий листок з обліку кадрів,
автобіографію;
� копію диплома про освіту;
� копію трудової книжки;
� копію довідки про присвоєння ідентифікаційного но�
мера;
� копію паспорту;
� копію військового квитка;
� згоду кандидата на збір і обробку персональних да�
них;
� декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язан�
ня фінансового характеру за минулий рік за формою,
передбаченою Законом України "Про засади  запобі�
гання і протидії корупції";
� пропозиції кандидата щодо подальшого розвитку зак�
ладу загальної середньої освіти, викладені у довільній
формі;
� фотокартку розміром 4х6 см.

Особи можуть подавати додаткову інформацію сто�
совно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня
і репутації (характеристики, рекомендації, документи
про підвищення кваліфікації).

Відповідальність за достовірність поданих документів
несе заявник.

Всі документи подаються державною мовою.

Інформація щодо  проведення конкурсного
відбору надається  управлінням освіти, молоді та
спорту виконавчого комітету Мукачівської міської
ради: м.Мукачево, площа Духновича Олександ*

ра, 2, каб. 13*14, тел. 21367, e*mail:
u.osv@mukachevo*rada.gov.ua

Документи для участі у конкурсному відборі
приймаються протягом 30 календарних днів  з дня

опублікування оголошення у газеті "Мукачево"
від 12 липня 2018 року за адресою: м.Мукачево,
площа Духновича Олександра, 2,  каб.13*14.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ
ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД КЕРІВНИКІВ

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КОМУ*
НАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.МУКАЧЕВА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У зв’язку з можливими
випадками загибелі бджіл
через порушення регла�
ментів застосування пести�
цидів, та з метою запобіган�
ня таких випадків, слід при�
ділити особливу увагу дот�
риманню вимог законодав�
ства при обробітках інсекти�
цидами медоносних рослин.
При проведенні захисних
заходів цих культур необхі�
дно застосовувати виключ�
но препарати, дозволені до
використання в Україні, ре�
комендовані для цих культур
у рекомендованих нормах
внесення.

Відповідно до ст.37 Зако�
ну України «Про бджільниц�
тво», фізичні та  юридичні
особи,  які застосовують за�
соби захисту рослин для
обробки медоносних рос�
лин,  зобов’язані не пізніше
ніж за  три  доби  до  почат�
ку обробки через засоби
масової інформації попере�
дити про це пасічників,  па�
сіки яких знаходяться на
відстані до десяти кіло�
метрів   від   оброблюваних
площ.   При  цьому повідом�
ляється дата обробки,  на�
зва препарату, ступінь і
строк дії токсичності препа�
рату. На тарних етикетках
пестицидів і агрохімікатів в
обов’язковому порядку по�
винні бути указані номери
державної реєстрації цих
засобів, а також інформація
про клас небезпечності для
бджіл («небезпечний для
бджіл» або «безпечний для
бджіл»).

Разом з тим, необхідно
враховувати, що відповідно
до ст.13 вищевказаного за�
кону, кожна пасіка підлягає
реєстрації  за  місцем  про�
живання  фізичної особи  або
за  місцезнаходженням
юридичної особи,  яка зай�
мається бджільництвом, у
місцевих державних адмін�
істраціях або сільських, се�

Ïðî äîòðèìàííÿ ðåãëàìåíò³â çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â
лищних,  міських  радах  у
порядку,  встановленому
центральним органом  вико�
навчої  влади.

Неповідомлення (прихову�
вання) або надання неправ�
дивої інфор�
мації про ви�
н и к н е н н я
з а г р о з и
бджолам при
застосуванні
засобів захи�
сту рослин, а
також пору�
шення техно�
логії вирощу�
вання рослин
сільськогос�
подарського
та  іншого
призначення, що призвело
до погіршення умов у ареа�
лах розселення бджіл, є по�
рушенням законодавства
відповідно до ст.38 Закону
України «Про бджільництво»,
що тягне за собою дисцип�
лінарну, адміністративну,
цивільно�правову або крим�
інальну відповідальність
згідно з законодавством Ук�
раїни.

Крім того, нагадуємо, що
відповідно до Державних
санітарних правил «Транс�
портування, зберігання та
застосування пестицидів у
народному господарстві»
(ДСанПіН 8.8.1.2.001�98) до
всіх видів робіт, пов’язаних
із застосуванням пести�
цидів, робітники повинні
допускатися по наряду при
наявності посвідчення про
спеціальну підготовку, до�
пуску на право здійснення
робіт з пестицидами і агро�
хімікатами та медичної книж�
ки встановленого зразка на
право робіт із пестицидами.
Всі роботи з пестицидами і
протруєним насінневим  ма�
теріалом  обов’язково реє�
струються в спеціальних
журналах.

Всі роботи з пестицида�

ми слід проводити в ранні
ранкові (до 10) і вечірні го�
дини при мінімальних вихі�
дних повітряних потоках. Як
виняток, допускається про�
ведення обробок у денні го�

дини у похмурі і прохолодні
дні з температурою навко�
лишнього повітря нижче
+10oС. Обприскування вен�
тиляторними і штанговими
обприскувачами допус�
кається при швидкості вітру
до 3 м/с (дрібнокрапельне) і
4 м/с (крупнокрапельне).

Адміністрація господар�
ства повинна забезпечувати
працюючих із пестицидами
засобами індивідуального
захисту, спецодягом.

Звертаємо увагу на те, що
згідно з інформацією, нада�
ною Державною авіаційною
службою України (лист від
06.04.2018 № 1.14�4126�18),
у відповідності до п.2 ст. 108
розділу XIV Повітряного ко�
дексу України суб’єкт госпо�
дарювання для виконання
авіаційно�хімічних робіт по�
винен мати чинний Серти�
фікат експлуатанта відпові�
дно до Правил сертифікації
експлуатантів, затверджених
наказом Державної служби
з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації від
20.09.2005 № 684, зареєст�
рованих в Міністерстві юс�
тиції України 22.12.2005 за №
1545/11825.

Перелік авіакомпаній, які

мають Сертифікат експлуа�
танта з експлуатаційними
специфікаціями на виконан�
ня авіаційно�хімічних робіт,
зазначено на офіційному
сайті Державної авіаційної
служби України (http://
avia.gov.ua).

Під час виконання авіац�
ійно�хімічних робіт суб’єкт
господарювання повинен
дотримуватись вимог Пра�
вил організації та виконан�
ня хімічних робіт у сільсько�
му та лісовому господарстві,
затверджених наказом
Мінтрансзв’язку України від
22.12.2006 № 1179, зареєст�
рованих в Міністерстві юс�
тиції України 28.03.2007 за
№ 286/13533.

Виконання авіаційних
робіт по застосуванню пес�
тицидів у сільському і лісо�
вому господарстві повинно
здійснюватися у відповід�
ності до вимог “Державних
санітарних правил авіацій�
ного застосування пести�
цидів і агрохімікатів у на�
родному господарстві Украї�
ни”, ДСП 382�96, затвердже�
них наказом МОЗ України
від 18.12.96 р. № 382.

Дотримання вимог зако�
нодавства, регламентів зас�
тосування пестицидів суб�
’єктами господарювання
при здійсненні захисних за�
ходів забезпечить недопу�
щення пошкодження
сільськогосподарських рос�
лин, погіршення їх стану та
забруднення продукції рос�
линного походження і довкі�
лля засобами захисту рос�
лин.

 Шкріба Ірина, Слюсар*
чук Тамара, Рошко Ганна*
державні інспектори  уп*
равління фітосанітарної
безпеки Головного управ*
ління Держпродспоживс*
лужби в Закарпатській
області

Колектив Мукачівської ЦРЛ висловлює
глибоке співчуття завідуючому хірургічним
відділенням КОСТРУБУ  Василю  Васи*
льовичу, у зв’язку зі смертю мами Коструб
Олени Іванівни. Хай господь прийме її душу.
Вічна пам'ять.

Іван Дмитрович
 КАЧУР

ГЛИБОКО СУМУЄМО
З приводу передчасної смерті  КОГУТИ*

ЧА  Дезидерія Івановича і висловлюємо
щирі співчуття  рідним і близьким  покійно*
го.                                             Родина Когутичів.



 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).

     Оголошення!
Здається в оренду сектор
в с. Дийда, вул. Дачна
132. Розташований на бе�
резі озера з прямим вихо�
дом до води,зручним для
дітей. Звертайтесь за те�
лефоном: 0990550628

     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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Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó

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. Петричко Марина Михайлівна – 1987 р.н.
2. Сидоренко Олександр Сергійович – 1953 р.н.
3. Данильченко Віра Федорівна – 1934  р.н.
4. Шаповаленко Діана Юріївна – 1980  р.н.
5. Шаміна Зінаїда Іванівна –1947  р.н.
6. Нахман Неля Омелянівна – 1966  р.н.
7. Шкірта Павло Юрійович – 1950  р.н.
8. Тимракевич Роман Йосипович – 1943  р.н.
9. Танчинець Степан Степанович – 1932  р.н.
10. Коструб Олена Іванівна – 1937  р.н.
11. Кенез Терезія Іржіївна – 1938  р.н.
12. Феньвеші Ласло Йосипович – 1949  р.н.

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

з 2.07.2018 р.  по  8.07.2018 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.

ПОТРІБЕН НА  роботу ПРОДАВЕЦЬ
у магазин продовольчих товарів

в мікрорайоні “Росвигово” по вул. Ужгородській.
Тел.: 050 678 23 71

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.

Ліцензія Міністерства праці та соціальної політики України, серія АВ
№ 389098

ËÅÃÀËÜÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

×ÅÕ²ß òà ÏÎËÜÙÀ
� чоловіки, жінки та сімейні пари на фабрики
  та заводи
� будівельники на м’ясокомбінати
� швачки, повари, пекарі, опікуни
� робітники на меблеві фабрики
� зварювальники
� різноробочі

Допомога в отриманні робочої візи, оформлення
документів та страховка

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3 (2 пов.),
тел.: (097) 55�00�127, (050) 135�73�73

     Втрачену Книгу обліку доходві і витрат податкової
звітності, затверджену Мукачівською ОДПІ на ім’я Байса В.В.
ід.код 3185000314, вважати недійсною.

     Втрачену Книгу обліку доходві і витрат податкової
звітності, затверджену Мукачівською ОДПІ на ім’я Байса В.В.
ід.код 3118400518, вважати недійсною.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю “Надежда � Закар�

паття” (юридична адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р�
н, с. Горонда, вул. Елеваторна, 9), має намір отримати дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних
джерел для автомобільного газозаправного пункту, що знахо�
диться за адресою: м. Мукачево, вул. Об’їзна, 96. Всі заяви, скар�
ги та пропозиції від громадян чи громадських організацій прий�
маються Мукачівською РДА за адресою: м. Мукачево, вул. Ште�
фана Августина, 21.
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Òîãî äíÿ ðÿòóâàëüíè-
êè ïîñï³øàëè íà íå-
çâè÷íèé âèêëèê: ó çà-
êàðïàòñüêîìó ñåë³ ö³ëó
ðîäèíó âçÿâ ó çàðó÷íè-
êè ð³é îñ. ¥àçäà âèÿâèâ
ó ù³ëèí³ í³æ ñò³íàìè
ë³òíüî¿ êóõí³ ãí³çäî êî-
ìàõ ³ çðóéíóâàâ éîãî. Íà
ñâîþ á³äó! Îñè ñïåðøó
íàêèíóëèñÿ íà êðèâä-
íèêà, âæàëèëè éîãî, à
äàë³ ðîçëåò³ëèñÿ ó áó-
äèíêó, çàãíàëè ï³ä êîâ-
äðè óñþ ñ³ì’þ.

Ôàõ³âö³ âèêóðèëè êî-
ìàõ, ìåäèêè íàäàëè ïî-
ñòðàæäàëèì íåîáõ³äíó äî-
ïîìîãó. À ñóñ³äè íåîáà÷-
íîãî ñåëÿíèíà âçÿëèñÿ
ïåðåâ³ðÿòè ñâî¿ õàòè.
Ëþäè øîêîâàí³: ðàí³øå
îñè íå ñåëèëèñÿ àæ òàê
áëèçüêî äî ëþäèíè. Ùî
çìóøóº öèõ òâàðèí
çì³íþâàòè ïðàâèëà? ² ÷èì
íåáåçïå÷íå äëÿ ëþäèíè
òàêå ñóñ³äñòâî?

–  Ñïðàâä³, îñòàíí³ì ÷à-
ñîì îñ äîñèòü ÷àñòî ìîæ-
íà ïîáà÷èòè íå ëèøå ïî-
áëèçó ñ³ëüñüêèõ áóäèíê³â,
à é ó ì³ñüêèõ êâàðòèðàõ,
– ðîçïîâ³äàº Êàòåðèíà

Атакують оси!
Дедалі частіше ці хижі комахи будують гнізда близько до людей: фахівці пояснюють чому,

а також як позбутися крилатих агресорів

Ìàðòèíîâà, êàíäèäàòêà
á³îëîã³÷íèõ íàóê, çîîëî-
ãèíÿ. – ßêùî ðàí³øå ö³
êîìàõè áóäóâàëè ãí³çäà
ïåðåâàæíî íà äàõàõ, ãî-
ðèùàõ, òî òåïåð óñå çì³íè-
ëîñÿ. Øïàðèíêè íà áàëêî-
íàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â,
ñïîðóäè íà äèòÿ÷èõ ìàé-
äàí÷èêàõ, äóïëà äåðåâ,
òâåðä³ ñòåáëà áàãàòîð³÷íèõ
òðàâ ó ì³ñüêèõ ïàðêàõ —
óñ³ ö³ ì³ñöÿ îñè âèêîðèñ-
òîâóþòü ÿê “ÿñëà” äëÿ
ñâî¿õ ëè÷èíîê. ×îìó?
Ì³ñöü ó äèê³é ïðèðîä³, äå
âîíè ìîãëè á ïî÷óâàòèñÿ
êîìôîðòíî, ìàéæå íå çà-
ëèøèëîñÿ, òîæ îñè ïðè-
ñòîñîâóþòüñÿ äî æèòòÿ
ïîðÿä ³ç ëþäüìè.

–  ×îìó ñàìå òåïåð
îñè òàê³ àêòèâí³?

–  Òðàâåíü – ³äåàëüíèé
÷àñ äëÿ öèõ êîìàõ. Íàä-
âîð³ òåïëî, âñþäè ïîâíî
¿æ³ – ìóõ, æóê³â, ìåòå-
ëèê³â, ïàâóê³â. Çàêëîïî--
òàí³ âèâåäåííÿì ïîòîì-
ñòâà, îñè äóæå íåãàòèâíî
ñïðèéìàþòü ÷èþñü ïðè-
ñóòí³ñòü ïîáëèçó ãí³çäà.
Âîíè çà ïðèðîäîþ – õè-
æàêè, îòæå, âîéîâíè÷³.
ßêùî âá’ºòå ëèøå îäíó

îñó, íàâ³òü íåíàâìèñíî,
ïîðÿä ³ç ãí³çäîì, òî íà çà-
ïàõ  (ó ò³ë³ êîìàõè ì³ñòÿòü-
ñÿ ñïåöèô³÷í³ ëåòê³ õ³ì³÷í³
ðå÷îâèíè) ìîæå çëåò³òèñÿ

ö³ëèé ð³é. Á³ëüø³ñòü îñ –
ñóñï³ëüí³ êîìàõè, âîíè
æèâóòü ³ çàõèùàþòüñÿ ãðî-
ìàäîþ.

– ßê æå òîä³ ïðîòèñ-
òîÿòè öèì íåáåçïå÷íèì
ñóñ³äàì?

– Ðàäæó çàçäàëåã³äü çà-
ë³ïèòè øïàðèíêè íà áàë-
êîíàõ ³ ó â³êîííèõ ðàìàõ
(öå óëþáëåíå ì³ñöå
ãí³çäóâàííÿ îñ), ïîâ³ñèòè
íà â³êíà ñ³òêè, ó ñàäàõ
ïðèêðèòè äóïëà äåðåâ.

– Êîëè íàóêîâö³ çáèðà-
þòü ç ãí³çäà âç³ðö³ îñ äëÿ
äîñë³äæåíü, òî âèêîðèñòî-

âóþòü òàêèé ìåòîä: áåðóòü
âåëèêèé ù³ëüíèé ïàêåò,
íàêèäàþòü éîãî íà ãí³çäî,
îáåðåæíî çí³ìàþòü ç ïî-
âåðõí³ (ìîæíà çðîáèòè öå

çà äîïîìîãîþ íîæà), –
êàæå Îëåñÿ Ô³ðìàí, á³î-
ëîãèíÿ, äîñë³äíèöÿ ïîâå-
ä³íêè êîìàõ, – Ïîò³ì àêó-
ðàòíî áðèçêàþòü óñåðåäè-
íó ïàêåòà ç áàëîíà ³íñåê-
òèöèä – òàêèé ìîæíà êó-
ïèòè â ìàãàçèí³. ² ì³öíî
çàâ’ÿçóþòü ïàêåò. Îï³ñëÿ
âèíîñÿòü éîãî. Ìåòîä
ìîæíà çàñòîñóâàòè ³ òèì,
õòî õî÷å ñàìîñò³éíî ïîç-
áóòèñÿ öèõ êîìàõ.

– ßê³ ïðàâèëà ïåðøî¿
äîïîìîãè?

–  Ðå÷îâèíà, ÿêó âïîðñ-
êóþòü ï³ä ÷àñ óêóñó îñè,

ìàéæå ó âñ³õ ëþäåé âèê-
ëèêàº á³ëü ³ ïî÷åðâîí³ííÿ,
— çàñòåð³ãàº Àí³ç³ÿ Áàí-
äð³âñüêà, àëåðãîëîãèíÿ.
— Öå íîðìàëüíà ðåàêö³ÿ
îðãàí³çìó. Àëå â äåÿêèõ
îñ³á, îñîáëèâî òèõ, ÿê³
âæå ïîòåðïàþòü â³ä àëåðã³¿
íà ïèëîê ðîñëèí ÷è áäæî-
ëîïðîäóêòè, öÿ ðå÷îâèíà
ìîæå ñïðîâîêóâàòè àëåð-
ã³÷íó ðåàêö³þ.

Ñë³ä ðåòåëüíî ïðîìèòè
ì³ñöå óêóñó, ïðîäåç³íô³-
êóâàòè éîãî, âèäàëèòè
æàëî, ÿêùî öå ìîæëèâî.
Ùîá çàïîá³ãòè íàáðÿêó,
ìîæíà ïðèêëàñòè äî ðàí-
êè êóáèê ëüîäó. Çàì³ñòü
ëüîäó ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè ðóøíèê, çìî÷åíèé
ó õîëîäí³é âîä³. Îï³ñëÿ
ñë³ä âæèòè àíòèã³ñòà-
ì³ííèé ïðåïàðàò.

ßêùî êîìàõà âæàëèëà,
íàïðèêëàä, â ÿçèê, îáëè÷-
÷ÿ ÷è øèþ, ìîæå ðîçâè-
íóòèñÿ íåáåçïå÷íèé äëÿ
æèòòÿ íàáðÿê ãîðòàí³, ïðè-
÷îìó äîâîë³ øâèäêî. Ó
òàêîìó âèïàäêó ñë³ä íå-
ãàéíî çâåðòàòèñÿ äî ìå-
äè÷íîãî çàêëàäó.

²ðèíà ÊÎÍÒÎÐÑÜÊÈÕ

Àêòóàëüíî

Ñìà÷íîãî

ЖЕНЬШЕНЬ ПРИ
КОРОТКОЗОРОСТІ

ЯГІДНО4
АПЕЛЬСИНОВЙ

МІКС «ВІТАМІННИЙ»

6 склянок смородини,
2 склянки малини, 2
склянки порічок, 2 великі
апельсини, 13 склянок
цукру.

Ягоди помити і пере�
брати, все змолоти на
м'ясорубці. Апельсини
помити і разом із
шкіркою теж змолоти на
м'ясорубці. Засипати
все цукром і варити 5 хв.
після закипання. Відра�
зу ж розкласти у просте�
рилізовані банки і закри�
ти прокип'яченими криш�
ками.

Заважання можна до�
дати по склянці суниць і
чорниць (або інших ягід
– до смаку), але тоді вси�
пати ще 2 склянки цукру.
Вітамінне желе взимку
можна розводити водою
і вживати як напій, або
подавати на десерт до
чаю, млинців, змащува�
ти коржі для пляцків.

ДИВОВИЖНИЙ
ВИШНЕВИЙ ДЖЕМ

1 літрова банка ви�
шень без  кісточок, 4
склянки цукру.

У глибоку каструлю ви�
сипати вишні і 1 склянку
цукру. Довести до кипін�
ня і варити на великому
вогні 5 хв.

Потім всипати другу
склянку цукру, довести до
кипіння і варити ще 5 хв.

Так само вчинити з
третьою і четвертою
склянками цукру – вси�
пати і варити по 5 хв.

Розлити гарячий джем
у простерилізовані бан�
ки і закрити.

У перший день джем
досить рідкий, але дуже
швидко загусає. Бук�
вально через добу – дуже
густий. Вишеньки вихо�
дять ніби в'яленими, і
потопають у смачному
сиропі�мармеладі. Джем
потрібно варити лише на
одну порцію. Якщо змен�
шувати або збільшувати
кількість продуктів, тако�
го смаку і ефекту не буде.

Готувала
Роксоляна ГЕЛЕЙ.

Звісно, женьшень —
не українська росли�
на, але використання
його чудодійного коре�
ня давно увійшло в
практику нашої народ�
ної медицини.

При короткозорості (у
дорослих!) готують таку
настоянку:

50 г подрібненого ко�
реня женьшеню залити
горілкою – 0,5 л. Скляний
посуд герметично зак�
рити! Настояти упро�
довж трьох тижнів. Пити
по 5 крапель (не більше!)
з піпетки тричі на день
за 20 хвилин до вживан�
ня їжі.

Êàâóíè  ëþáëÿòü óñ³ ³ äîðîñë³
³ ä³òè. Â³í ñìà÷íèé, ïðåêðàñíî
âòàìîâóº ñïðàãó, ìàº êóïó  êî-
ðèñíèõ  ðå÷îâèí, à òàêîæ  öå
ä³ºòè÷íèé   ïðîäóêò   ùî ðåêî-
ìåíäóºòüñÿ â ë³êóâàëüíîìó
õàð÷óâàíí³. Êàâóí íèçüêîêàëî-
ð³éíèé (27 ê³ëîêàëîð³é   íà  100
ãð.  ïëîäó), áàãàòèé  íà  ôðóê-
òîçó,  ì³êðîåëåìåíòè, ïåêòèíîâ³
ðå÷îâèíè, ôîë³ºâó êèñëîòó. Âå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü êë³òêîâèíè â êà-
âóí³ äîïîìàãàº ïðàâèëüí³é ðî-
áîò³  êèøê³âíèêà, ïîë³ïøóº
òðàâëåííÿ. Êàâóí ìàº ñå÷îã³íí³
³ æîâ÷îã³íí³ âëàñòèâîñò³, ðåêî-
ìåíäîâàíèé ïðè õâîðîáàõ  ïå-
÷³íêè   òà  æîâ÷íîãî ì³õóðà, º
ïðèðîäíèì  àíòèîêñèäàíòîì,
ìàº  ïðîòèïóõëèííó    ä³þ.

Çà îñòàíí³é  ÷àñ  â³äíîøåííÿ
äî  êàâóíà  ó  ñïîæèâà÷³â  çì³íè-
ëîñÿ  ³  íå áåçï³äñòàâíî. Çà  ïåâ-
íèõ  óìîâ  ïðè  ³íòåíñèâíîìó
âèêîðèñòàíí³    àçîòíèõ  äîáðèâ
(í³òðàò³â) ìîæíà  ïðèìóäðèòè-
ñÿ  ç³áðàòè  íå îäèí óðîæàé çà
ñåçîí. Âíåñåííÿ  í³òðàò³â  ó
ãðóíò   ñóïðîâîäæóºòüñÿ  íàêî-
ïè÷åííÿì  ¿õ ó ì’ÿêîò³ ðîñëèíè.
Çðîáèòè  êàâóí  íåáåçïå÷íèì
äëÿ  çäîðîâ’ÿ ìîæóòü ³ íåïðà-

âèëüí³ óìîâè çáåð³ãàííÿ  òà  ïî-
ðóøåííÿ  ïðàâèë òîðã³âë³. Ì³ñöå
òîðã³âë³ ìàº  áóòè    ï³ä    íà-
â³ñîì,  îãîðîäæåíå.  Êàâóíè
ðîçêëàäàþòü  íà  òîâàðíèõ  ëîò-
êàõ,   ó   íåäáàëî  íàêèäàíèõ
êàâóíàõ  ç’ÿâëÿþòüñÿ  ì³êðîò-

ð³ùèíè  ÷åðåç  ÿê³ çäàòí³ ïðîíè-
êàòè õâîðîáîòâîðí³  áàêòåð³¿. Ó
ïðîäàâö³â  ïîâèíåí  áóòè  ñïå-
öîäÿã, îñîáîâà  ìåäè÷íà  êíè-
ãà, ñåðòèô³êàò  ùî ïîñâ³ä÷óº  ïî-
õîäæåííÿ êàâóíà òà â³ä-
ïîâ³äí³ñòü éîãî âèìîãàì ñòàí-
äàðòó.

Â  áàãàòüîõ  âèïàäêàõ  ïðè-
÷èíîþ  íåïðèºìíèõ  íàñë³äê³â
â³ä âæèâàííÿ êàâóíà áóâàºìî
ìè ñàì³. Íà øê³ðö³ êàâóíà çáå-
ð³ãàþòüñÿ  ÷àñòî÷êè  ãðóíòó,

ïèëó, ð³çí³  ì³êðîîðãàí³çìè, òîìó
íåðåòåëüíî âèìèòèé  êàâóí
ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ êèøêî-
âèõ ³íôåêö³é. Áàêòåð³¿ øâèäêî
ðîçìíîæóþòüñÿ íà ñîëîäê³é
ïîâåðõí³  ïîøêîäæåíîãî  ïëîäó
³  ïðè  âæèâàíí³  ìîæóòü  âèê-

ëèêàòè øëóíêîâî-êèøêîâ³
ðîçëàäè.

Äîáðîÿê³ñí³ñòü   êàâóíà
ñüîãîäí³   ìîæíà   ãàðàíòó-
âàòè  ëèøå  â   òîìó    âè-
ïàäêó ÿêùî  âè  âèðîñòèëè
éîãî ñàì³. Îñê³ëüêè  íà-
ñë³äêè  â³ä  âæèâàííÿ íåÿê-
³ñíîãî ïðîäóêòó ñåðéîçí³  íå
ñë³ä äàâàòè  éîãî ä³òÿì  ìî-
ëîäøîãî  â³êó,    ÿê³ ìåíø
çàõèùåí³ â³ä íåñïðèÿòëèâî-

ãî âïëèâó ì³êðîá³â, í³òðàò³â,
òîêñèí³â. Çîâí³øí³ ïðîÿâè ðîç-
ëàä³â: ñëàáê³ñòü, ìëÿâ³ñòü, ãî-
ëîâíèé á³ëü, ï³äâèùåííÿ òåìïå-
ðàòóðè, ðîçëàä  âèïîðîæíåííÿ,
ùî ìîæå  ïðèçâåñòè  äî çíåâîä-
íåííÿ îðãàí³çìó.  Ùå  äî  ïðè-
õîäó  ë³êàðÿ  äèòèí³  íåîáõ³äíî
íàäàòè  ñîðáåíòè – ñìåêòà,
åíòåðîñãåëü;  ïðè  áîëÿõ  ó
æèâîò³ –  ïàïàâåðèí,  íîøïà,  ³
ÿê íàéá³ëüøå âîäè.

Îòæå ïåðåä ðîçð³çàííÿì êà-

âóí òðåáà ðåòåëüíî ïîìèòè ç
ìèëîì òåïëîþ âîäîþ.  Ðîçð³-
çàíèé  êàâóí  çáåð³ãàòè ò³ëüêè
â  õîëîäèëüíèêó. Äîñë³äæåííÿ
ïîêàçóþòü,  ùî íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü í³òðàò³â ì³ñòèòü  ì’ÿ-
êîòü  á³ëÿ  øê³ðêè çàâòîâøêè
ïðèáëèçíî 3 ñì. òîìó äèòèí³
êðàùå  äàòè òó ÷àñòèíó , ùî
áëèùå   äî ñåðöåâèíè.

 Í³òðàòíèé  êàâóí  äåìîí-
ñòðóº:

- ³íòåíñèâíèé ÷åðâîíèé êîë³ð
ì’ÿêîò³ ç íåâåëèêèì ô³îëåòî-
âèì â³äò³íêîì;

- âîëîêíà, ùî éäóòü â³ä ñåð-
öåâèíè äî ñêîðèíêè íå á³ë³ à ç
æîâòèì â³äò³íêîì;

- ó «íåïðàâèëüíîãî» êàâóíà
ïîâåðõíÿ çð³çó ãëÿíñîâà ãëàäêà,
à ó «ïðàâèëüíîãî»  ³ñêðèòüñÿ
êðóïèíêàìè.

Ó ðàíí³õ êàâóíàõ í³òðàò³â  çàç-
âè÷àé ì³ñòèòüñÿ á³ëüøå í³æ íà-
ïðèê³íö³ ë³òà, àáî âîñåíè, õî÷à
öå çàëåæèòü íå  ò³ëüêè â³ä ñå-
çîíó, à é â³ä ïîëèâó òà óìîâ âè-
ðîùóâàííÿ. Äîïóñòèìà íîðìà
í³òðàò³â ó êàâóíàõ –  60ìã/íà êã.

ß.  ÒÎÂÒÈÍ
çàâ. â³ää³ëåííÿì

Ìóêà÷³âñüêî¿  ì³ñüêðàéîííî¿
 ô³ë³¿ ÄÓ «ÇÎËÖ  ÌÎÇÓ»

ÓÂÀÃÀ! Í²ÒÐÀÒÍ² ÊÀÂÓÍÈ. ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒÈ ÏÎÏÅÐÅÄÆÀÞÒÜ
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21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05,
8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.35 Ì/ñ "Ãîí". 10.15 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.40 Òåëåïðî-
äàæ. 11.00, 5.30 Ä/ô "Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè". 12.00 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 12.25 Ä/ô
"Ñìàêè Êóëüòóð". 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 15.20
Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+).
16.50, 22.45 Ò/ñ "Çà ñëóæáî-
âèì îáîâ'ÿçêîì" (16+). 18.00,
0.15 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ô "Äåøåâèé â³äïî÷è-
íîê". 19.25 Ä/ô "1000 äí³â äëÿ
ïëàíåòè". 20.30, 2.05 Ñêëàä-
íà ðîçìîâà. 21.25, 3.20 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 21.45 Ä/ô "ßê ïðà-
öþþòü ìàøèíè". 23.50, 4.05
#Á³áë³îFUN ç Ðîñòèñëàâîì
Ñåìê³âèì. 1.10 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 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,
19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30, 10.55
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.20,
14.00, 15.20 "Ì³íÿþ æ³íêó".
16.50 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå æèòòÿ".
20.15, 21.20 Ìåëîäðàìà "Õà-
çÿéêà". 22.20, 23.00, 4.45 Êî-
ìåä³ÿ "Íåäîòóðêàí³". 23.25,
0.00,  2.25 Êîìåä³ÿ "Áàéêè
Ì³òÿÿ". 0.25 Êîìåä³ÿ "Ïåðåìà-
ãàé"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 6.10 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.15 Ò/ñ
"Ñïîêóñà" (12+). 12.25, 20.40
Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí" (16+).
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.15 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.50 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Ôåñ-
òèâàëü "Ñëîâ'ÿíñüêèé áàçàð ó
Â³òåáñüêó". 1.05 Õ/ô "Âë³òêó
ÿ íàäàþ ïåðåâàãó âåñ³ëëþ"
(16+). 3.40 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 5.00 "Top Shop". 5.30
Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêî-
ãî. Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà

ICTV
5.35,  10.00 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.00 Ñòîï-5. 12.00, 13.20
Õ/ô "Òðîº àì³ãîñ" .  12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  14.50,
16.20 Õ/ô "²ãðàøêîâ³ ñîëäà-
òèêè" (16+). 17.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 17.35, 21.35 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+).  18.45, 21.15
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 22.40, 3.05 Ò/ñ
"Âèíèùóâà÷³" (12+). 0.35 Ò/ñ
"Íåâèïðàâí³" (16+). 2.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îð-
ëåàí" (16+). 4.10 Ñêàðá íàö³¿.
4.20 Åâðèêà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.50 Çà æèâå! (16+). 9.25 Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó Òàíöþþòü
âñ³!. 13.05 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì (16+). 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/ô "Ïðî-
â³äíèöÿ" (12+). 20.00 Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè (16+).
22.45 Õ/ô "Äîãëÿäàëüíèöÿ"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.10 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, 15.25 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð
- 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Äî-
ðîãà â ïîðîæíå÷ó" 5, 6 ñ.
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 Ì/ô "Ìàâ-
ïè â êîñìîñ³ -  2: Óäàð ó
â³äïîâ³äü". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00 Áèòâà ñàëîí³â.
13.00, 21.00 Ò/ñ "Êàíäèäàò".
14.00, 19.30, 20.30 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 17.00 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 18.00, 19.00, 20.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 18.30 Êðà¿íà Ó.
22.00 Âå÷³ðêà. 23.00
ËàâËàâÑar. 0.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00
ÁàðÄàê. 5.50 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè.

 ÄÎ ÓÂÀÃÈ ØÓÊÀ×²Â ÐÎÁÎÒÈ!
²íôîðìóº Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé

öåíòð çàéíÿòîñò³

2.Ñòàíîì íà 10.07.2018ðîêó íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ

ì. Ìóêà÷åâà º òàê³ â³ëüí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ:
-áóõãàëòåð;
-³íæåíåð-ã³äðîòåõí³ê;
-êîíòðîëåð-êàñèð;
-êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó;
-êîíòðîëåð âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà;
-êîíòðîëåð ÿêîñò³;
-ñåêðåòàð-äðóêàðêà;
-îïåðàòîð ç óâåäåííÿ äàíèõ â ÅÎÌ (ÎÌ);
-âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
-ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â;
-ñîðòóâàëüíèê âèðîá³â ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â;
-ñêëàäàëüíèê;
-åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ

àïàðàòóðè òà ïðèñòðî¿â çâ’ÿçêó;
-åëåêòðîìåõàí³ê åëåêòðîçâ’ÿçêó;
-ìåõàí³ê ç ðåìîíòó óñòàòêóâàííÿ;
-ñëþñàð-ñêëàäàëüíèê ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðà-

òóðè òà ïðèëàä³â;
-â’ÿçàëüíèê ñõåìíèõ äæãóò³â, êàáåë³â òà øíóð³â;
-øâà÷êà;
-îõîðîííèê;
-ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà (áóä³âåëüí³ ðîáîòè);
-ôîðìóâàëüíèê çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â òà êîí-

ñòðóêö³é;
-ñëþñàð-ñàíòåõí³ê;
-ïðèáèðàëüíèê òåðèòîð³é;
-ïðèáèðàëüíèê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü;
-ï³äñîáíèé ðîá³òíèê;
Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ
äî Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ çà

àäðåñîþ ì. Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó,73

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

×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00, 19.30,
20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00, 19.00, 20.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 18.30 Êðà¿íà Ó.
21.00 Ò/ñ "Êàíäèäàò". 22.00
Âå÷³ðêà. 23.00 ËàâËàâÑar. 0.00
Ò/ñ "Ïîìñòà" (16+). 1.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê. 5.50
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.25 Çîíà íî÷³. 4.20 Àá-
çàö. 6.15 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 9.00 Õ/ô "×îëîâ³êè
çà ðîáîòîþ". 11.00 Õ/ô "Òóïèé
³ ùå òóï³øèé" (16+). 13.10 Õ/ô
"Òóïèé ³ ùå òóï³øèé 2" (16+).
15.20 Õ/ô "Í³êê³, äèÿâîë-ìî-
ëîäøèé" (16+). 17.10 Õ/ô "Ïó-
ñòóí" (16+). 19.00 Ðåâ³çîð.
21.20 Ïðèñòðàñò³ ïî ðåâ³çîðó.
23.30 Ò/ñ "Êë³í³êà" (16+). 1.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 17 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 9.50 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, 5.30
Ä/ô "Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè".
12.00 Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿".
12.25 Ä/ô "Ñìàêè Êóëüòóð".
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55, 2.05 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.15 Ò/ñ  "Ãðàíä ãîòåëü"
(12+). 16.50, 22.45 Ò/ñ "Çà
ñëóæáîâèì îáîâ'ÿçêîì" (16+).
18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
19.25 Ä/ô "1000 äí³â äëÿ ïëà-
íåòè" .  20.30 Íàø³  ãðîø³ .
21.25, 3.20 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.45 Ä/ô "ßê ïðàöþþòü ìà-
øèíè" .  23.50,  4 .05
#K³íîWALL ç Ñåðã³ºì Òðèì-
áà÷åì. 1.10 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 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,
19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30, 11.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.20,
13.55, 15.30 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.00 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå æèòòÿ".
20.15, 21.20 Ìåëîäðàìà "Õà-
çÿéêà". 22.20, 23.00, 4.45 Êî-
ìåä³ÿ "Íåäîòóðêàí³". 23.25,
0.00, 2.15 Êîìåä³ÿ "Áàéêè
Ì³òÿÿ". 0.30 Êîìåä³ÿ "Ëþáîâ ç
ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.15 Ò/ñ
"Ñïîêóñà" (12+). 12.25, 20.40
Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí" (16+). 14.50,
15.45, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.50 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.30 Ôåñòèâàëü "Ñëî-
â'ÿíñüêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó"
Ïðåì'ºðà. 1.10 Õ/ô "Ïðèáîð-
êàííÿ íîðîâëèâîãî". 3.30
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 4.55
"Top Shop". 5.25 "Øêîëà äîê-

òîðà Êîìàðîâñüêîãî. Íå-
â³äêëàäíà äîïîìîãà"

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. 9.55 Áàãà÷-Á³äíÿê. Ðåàë³ò³-
øîó. 11.00 Ñòîï-5. 12.00, 13.20
Õ/ô "Ç æèòòÿ òàºìíèõ àãåíò³â".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.25, 16.20 Õ/ô "Òðîº àì³ãîñ".
17.20 "Íà òðüîõ" (16+). 17.35,
21.30 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+).
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.35, 2.55 Ò/ñ "Âèíèùóâà÷³"
(12+). 0.30 Ò/ñ "Íåâèïðàâí³"
(16+). 2.15 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+). 4.00
Ñêàðá íàö³¿. 4.10 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
7.05 Çà æèâå! (16+). 8.31 Õ/ô
"Ïîä³ëèñü ùàñòÿì ñâî¿ì".
13.10 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê (16+).
15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì (16+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/
ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 20.00
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+). 22.45 Õ/ô "Ìàìà íàïðî-
êàò"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.10 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, 15.25 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð - 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó" 3, 4 ñ.
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 "Ñïëÿ-
÷à êðàñóíÿ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 Áèòâà
ñàëîí³â .  13.00,  21.00 Ò/ñ
"Êàíäèäàò" .  14.00,  19.30,
20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 18.00,
19.00, 20.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 18.30 Êðà¿íà Ó. 22.00 Âå÷-
³ðêà. 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  - ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.20 Çîíà íî÷³. 4.05 Àá-
çàö. 6.00 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 7.50 ªâðîïà çà êîï-
³éêè. 19.00 Õòî çâåðõó? (12+).
21.00 Çîðÿí³ ÿéöÿ (12+). 22.50
Ò/ñ "Êë³í³êà" (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 18 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 9.50 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 16 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  9 .50  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, 5.30 Ä/ô "Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè". 12.00 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð ³ ¿ " .  13.00,  15.00 Íîâè-
íè  ( ³ ç  ñóðäîïåðåêëàäîì) .
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàé-
ôõàê  óêðà ¿íñüêîþ.  13 .55
Ïåðøà øïàëüòà. 14.30 Ðàä³î.
Äåíü .  15 .20  Ò /ñ  "Ãðàíä  ãî -
òåëü" (12+). 16.50, 22.45 Ò/ñ
"Çà ñëóæáîâèì îáîâ 'ÿçêîì"
(16+). 18.00, 0.15 ²íôîðìàö-
³éíà  ãîäèíà .  19 .00  ×åñòü
ïðîôåñ³¿.  19.55 Ä/ô "Íåïîâ-
òîðíà ïðèðîäà". 20.25 Ïîñò-
òðàâìàòè÷íèé  ñèíäðîì.
21.25 ,  3 .20  Íîâèíè.  Ñïîðò.
21.45 Ä/ô "ßê ïðàöþþòü ìà-
øèíè". 23.50, 4.05 #ÌóçLove
ç  Ëþáîþ Ìîðîçîâîþ.  1 .10
Ðîçñåêðå÷åíà  ³ ñòîð ³ÿ .  2 .05
Ñêëàäíà  ðîçìîâà .  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,
19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30, 10.55
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.15,
14.00,  15.25 "Ì³íÿþ æ³íêó" .
16.50 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå æèòòÿ".
20.15, 21.20 Ìåëîäðàìà "Õà-
çÿéêà". 22.20, 23.00, 4.45 Êî-
ìåä³ÿ "Íåäîòóðêàí³" .  23.25,
0.00,  2 .05 Êîìåä³ÿ "Áàéêè
Ì³òÿÿ" .  0 .15 Êîìåä³ÿ "100
ì³ëüéîí³â ºâðî"

IÍÒÅÐ
3.15,  3.25 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã".  4.30 "Óäà÷íèé ïðî-
åêò" .  5.15,  4.50 "Top Shop".
5.45 Ì/ô. 6.10,  23.45
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.00 Õ/ô "Êàçêà ïðî æ³íêó òà
÷îëîâ³êà".  11.50,  12.25 Õ/ô
"Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³". 14.15
Õ/ô "ßêùî éäåø, òî éäè".
16.00 "Æäè ìåíÿ. Óêðà¿íà".
18.00,  19.00,  4.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.45, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 20.40
Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí" (16+). 0.40
Õ/ô "Â³çüìè ìåíå øòóðìîì"
(12+)

 ICTV
5.35, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.25 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Ñïîðò. 9.25 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.15 Àíòè-
çîìá³. 11.15, 13.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.30, 16.20 Õ/ô "Çåëå-
íèé øåðøåíü" (16+). 16.30 Õ/
ô "Åêâ³ë³áð³óì" (16+). 18.45,
21.15 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Áà-
ãà÷-Á³äíÿê. Ðåàë³ò³-øîó. 21.35
Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+). 22.45,
3.05 Ò/ñ "Âèíèùóâà÷³" (12+).
0.35 Ò/ñ "Íåâèïðàâí³" (16+).
2.25 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Íîâèé Îðëåàí" (16+). 4.15
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.25 Åâðèêà!.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
5.55 Çà æèâå! (16+). 7.05 Õ/ô
"Íå ï³äãàíÿé êîõàííÿ". 9.20 Õ/
ô "Íàâ÷àþ ãð³ íà ã³òàð³". 13.10
Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè
ïðîòè æ³íîê (16+).  15.25
Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâëîì Êî-
ñò³öèíèì (16+). 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/ô "Ïðî-
â³äíèöÿ" (12+). 20.00 Õàòà íà
òàòà (12+). 22.45 Õ/ô "ß òåáå
êîõàþ". 1.55 Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè (16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.10 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.10 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.00 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð - 2" (12+).
14.30, 15.25 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð
- 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Äî-
ðîãà â ïîðîæíå÷ó" 1, 2 ñ. 23.30
Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â 3: Êíèãà
ìåðòâèõ" (16+). 1.40 Òåëåìàãà-
çèí.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Åí-
÷àíò³ìàëñ: Ð³äíèé ä³ì". 11.00
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00
Áèòâà ñàëîí³â. 13.00, 17.00

Õòî äóæå õî÷å çäàâàòèñÿ âåëèêèì – ìàëåíüêèé. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).Õòî äóæå õî÷å çäàâàòèñÿ âåëèêèì – ìàëåíüêèé. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).Õòî äóæå õî÷å çäàâàòèñÿ âåëèêèì – ìàëåíüêèé. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).Õòî äóæå õî÷å çäàâàòèñÿ âåëèêèì – ìàëåíüêèé. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).Õòî äóæå õî÷å çäàâàòèñÿ âåëèêèì – ìàëåíüêèé. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).
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ñò.

(16.07.2018 - 22.07.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ìèð. 4.40 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòî-
ð³ÿ. 5.35 Ä/ô "Ïë³÷-î-ïë³÷"

 Êàíàë «1+1»
6.10, 19.30 ÒÑÍ. 7.05 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.45 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.10,
11.15, 12.25 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
8". 13.30 Ìåëîäðàìà "Òàíåöü
ìåòåëèêà". 17.25, 20.15 Ìå-
ëîäðàìà "Á³æåíêà". 22.25 "Ãî-
ëîñ. Ä³òè 4". 0.55 "Àðãóìåíò
êiíî". 1.35 "Ë³ãà ñì³õó". 5.00
"ÒÑÍ-òèæäåíü"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Ï³äêèäü-
îê". 8.00 "Óäà÷íèé ïðîåêò".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñå-
çîí". 11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà".
12.10 Õ/ô "Áóì". 14.20 Õ/ô
"Áóì 2". 16.30 Õ/ô "Âñå ìîæ-
ëèâî". 18.30, 20.30 Ò/ñ
"Ñ³ëüñüêèé ðîìàíñ". 20.00,
2.50 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Ôåñ-
òèâàëü "Ëàéìà Âàéêóëå. Þð-
ìàëà. Ðàíäåâó" Ïðåì'ºðà. 1.10
"Ðå÷äîê"

 ICTV
5.35 Ñòîï-5. 7.00 Ò/ñ "Íåâèï-
ðàâí³" (16+). 8.55 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 11.50 "Íà òðüîõ"
(16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10
Õ/ô "Ðîçá³ðêè ó Áðîíêñ³" (16+).
14.55 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê" (16+).
16.55 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-2" (16+).
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
20.35 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-3" (16+).
22.20 Õ/ô "ßê âèêðàñòè õìàðî-
÷îñ" (16+). 0.40 Õ/ô "Ãàíí³áàë"
(18+). 2.55 Ò/ñ "Âèíèùóâà÷³"
(12+). 3.35 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.40 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 7.50 Ïî-
ëþâàííÿ. 8.55 Âñå áóäå ñìà÷-
íî!. 9.50 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³.
10.50 Âàã³òíà ó 16 (16+). 11.55
Äîíüêè-ìàòåð³ (16+). 12.55
Õàòà íà òàòà (12+). 14.50 Õ/ô
"Ëþáèòè é â³ðèòè" (16+). 19.00
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+). 23.00 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà (18+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10, 5.00
Çîðÿíèé øëÿõ. 8.10 Ò/ñ "Äîðîãà
â ïîðîæíå÷ó". 14.00 Ò/ñ "ß áóäó
÷åêàòè òåáå çàâæäè". 17.40 Ò/ñ
"Òåñò íà ëþáîâ" 1, 2 ñ.. 19.00
Ïîä³¿. 19.40 Ò/ñ "Òåñò íà
ëþáîâ". 22.00 Õ/ô "Êóëüáàáà".
23.50 Ò/ñ "Ïîùàñòèòü ó
êîõàíí³" 1, 2 ñ. (16+). 2.00
Òåëåìàãàçèí. 2.30 Ò/ñ
"Ïîùàñòèòü ó êîõàíí³" (16+).
3.40 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+). 5.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.45 Ì/ô
"Áàðá³ Äð³ìòîï³ÿ. Ôåñòèâàëü
ðîçâàã". 11.45 Õ/ô "Ãðåéô-
ðàéºðñ Áîáá³". 13.30 ×îòèðè
âåñ³ëëÿ. 14.30 Ò/ñ "Êàíäèäàò".
16.30 Ì/ô "Ïòàøèíèé óëüîò".
18.00 Âå÷³ðêà. 20.30 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.30 Êðà¿-
íà Ó. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00
Õ/ô "Â³äüìà". 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, 2.40 Çîíà íî÷³. 4.10 Ñòåí-
äàï-øîó. 5.00 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 6.10 Õ/ô
"Öàðñòâî ìàâï". 8.00 Õ/ô "Êî-
ðîëü Àðòóð" (16+). 10.30 Õ/ô
"Ïàòð³îò" (16+). 13.40 Õ/ô "Ñà-
ìîòí³é ðåéíäæåð" (16+). 16.40
Õ/ô "Áðàòè Ãð³ìì" (16+). 18.50
Õ/ô "Òðè ìóøêåòåðè" (16+).
21.00 Õ/ô "Ðîá³í Ãóä: Ïðèíö
çëîä³¿â". 23.50 Õ/ô "Ïëîòü +
êðîâ" (18+)

15.45 "Ì³íÿþ æ³íêó". 17.00 Ò/ñ
"Ìîº ÷óæå æèòòÿ". 20.15, 22.20
"Ë³ãà ñì³õó". 0.20, 5.05 "²ãðè
ïðèêîë³â". 1.20 "Âå÷³ðí³é Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10 "Ñë³äñòâî

âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.15 Ò/ñ
"Ñïîêóñà" (12+). 12.25, 20.40
Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí" (16+).
14.50, 15.45, 16.45, 3.30 "Ðå÷-
äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 22.30 Ôåñòèâàëü "Ñëî-

â'ÿíñüêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó".
1.10 Õ/ô "Äèêå êîõàííÿ". 4.50
"Top Shop". 5.20 Ä/ï "Êâ³òêà.
Ãîëîñ â ºäèíîìó åêçåìïëÿð³"

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 "Îäíîãî ðàçó
ïîðóøèâøè çàêîí" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.50, 16.20 Õ/ô "Áàäüîð³ñòü
äóõ³â" (16+). 17.25, 21.35 "Íà
òðüîõ" (16+). 17.35 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+).  18.45,  21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð.  20.20 Àíòè-
çîìá³. 1.40 Ò/ñ "Íåâèïðàâí³"
(16+).  2.55 Ôàêòè. 3.15 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+).  3.55 Ò/ñ
"Âèíèùóâà÷³" (12+). 4.50 Ñêàðá
íàö³ ¿

ÑÒÁ
7.20 Õ/ô "Ïðàâî íà íàä³þ" (16+).
9.30 Õ/ô "Òàòî Äåí" (16+). 17.30,
22.00 Âiêíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/ô
"Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 20.00 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ".
22.45 Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî äðóãà"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.10 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,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.50
Õ/ô "Êóëüáàáà". 14.45 Ò/ñ
"Äàøà" 1, 2 ñ..  15.25 Ò/ñ
"Äàøà". 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Äî-
ðîãà â ïîðîæíå÷ó" 9, 10 ñ..
23.20 Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ "Äî-
ðîãà â ïîðîæíå÷ó". 1.50 Òåëå-
ìàãàçèí. 2.20 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô "Ãðåé-
ôðàéºðñ Áîáá³". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 Áèòâà
ñàëîí³â. 13.00 Ò/ñ "Êàíäèäàò".
14.00, 19.30, 20.30 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 17.00 ×îòèðè âå-
ñ³ëëÿ. 18.00, 19.00, 20.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 18.30 Êðà¿-
íà Ó. 21.00 Ì/ô "Ïòàøèíèé
óëüîò". 22.30 Õ/ô "Áàá³é îä-
ðóæóºòüñÿ!". 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.

ICTV
5.00, 4.30 Åâðèêà!. 5.10, 4.40
Ôàêòè. 5.30 Ñòîï-5. 7.30 ß
çíÿâ!. 9.25 Äèçåëü-øîó (12+).
10.50, 11.50 Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.55 Õ/ô "Ðîçá³ðêè ó
Áðîíêñ³" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ãî-
äèíà ï³ê" (16+). 22.05 Õ/ô "Ãî-
äèíà ï³ê-2" (16+). 23.55 Õ/ô
"Ãàíí³áàë" (18+). 2.25 Ò/ñ "Âè-
íèùóâà÷³" (12+). 3.05 Ïðîâîêà-
òîð. 4.25 Ñêàðá íàö³¿

ÑÒÁ
5.45 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 7.55 Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³. 8.55 Âñå
áóäå ñìà÷íî!. 9.55 Õ/ô "Ïðà-
âî íà íàä³þ" (16+). 11.55 Õ/ô
"Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 17.05 Õ/ô
"²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ". 19.00 Õ/ô "Ëþáèòè é
â³ðèòè" (16+). 23.05 ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà (16+)

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

ãîäí³. 7.15, 4.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.10 Ò/ñ "Äîðîãà â ïî-
ðîæíå÷ó" 1, 6 ñ.. 14.00, 15.20
Õ/ô "Ïîñì³õíèñü, êîëè ç³ðêè
ïëà÷óòü". 16.25 Ò/ñ "ß áóäó
÷åêàòè òåáå çàâæäè" 1, 3 ñ..
19.40 Ò/ñ "ß áóäó ÷åêàòè òåáå
çàâæäè". 20.50 Ôóòáîë. Ñó-
ïåðêóáîê Óêðà¿íè "Øàõòàð" -
"Äèíàìî". 23.20 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 2.00
Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.45 Ì/ô
"Øëÿõ äî Åëüäîðàäî". 12.15
Õ/ô "Ïðèíöåñà Ìàëåí" .
13.30 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.30
Ò/ñ "Êàíäèäàò".  16.30 Õ/ô
"Áàá³é îäðóæóºòüñÿ!". 18.30
Âå÷³ðêà. 20.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.30 Êðà¿íà Ó.
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, 1.50 Çîíà íî÷³. 5.55 Ì/ñ
"Ëóíò³ê òà éîãî äðóç³". 7.40 Õòî
çâåðõó? (12+). 18.40 Õ/ô "Êî-
ðîëü Àðòóð" (16+). 21.00 Õ/ô
"Ñàìîòí³é ðåéíäæåð" (16+).
0.00 Õ/ô "Í³êê³, äèÿâîë-ìîëîä-
øèé" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 22 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 23.30, 3.00 Íîâèíè.
9.40 Õ/ô "Íåçàéìàíà êîðîëå-
âà" 2 ñ. (12+). 11.25 Ä/ô "Äå-
øåâèé â³äïî÷èíîê". 12.10 Ïåð-
øèé íà ñåë³. 12.40 Åíå¿äà.
13.35, 0.45 Ä/ô "Êèòàéñüêèé
æèâîïèñ". 14.00 Òåëåïðîäàæ.
14.20 Ôîëüê-music .  15.30,
21.25 Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðè-
ðîäà". 16.55 Ò/ñ "Ãðàíä ãî-
òåëü" (12+). 19.55 Ä/ô "Äèâî-
âèæí³  ì ³ñòà ñâ ³òó" .  22.45
Âå÷³ðíº øîó ç Þð³ºì Ìàð÷åí-
êîì (16+). 23.55 Ä/ô "Çóñòð³÷
Ëóâðó òà Çàáîðîíåíîãî
ì³ñòà". 1.10 Ðîçäÿãàëêà. 1.35
Áóêîãîë³êè. 2.10 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 3.30 Ïîñòòðàâìàòè÷-
íèé ñèíäðîì. 4.00 Â³éíà ³

15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .

22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.15 Çîíà íî÷³. 4.25 Àá-
çàö. 6.20 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 9.10 Ðåâ³çîð. Ìàãà-
çèíè. 13.10 Ç³ðêè ï³ä ã³ïíîçîì.
19.00 Õòî çâåðõó? (12+). 21.00
Çîðÿí³ ÿéöÿ (12+). 22.40 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 2.10 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 21 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó,
Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00, 21.00,
23.30, 3.00 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ
"Ãîí". 9.50 Äîäîëèêè. 10.05
Ñèëüíà äîëÿ. 11.00 Ä/ô
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
12.00 Õ/ô "Íåçàéìàíà
êîðîëåâà" 2 ñ. (12+). 14.00
Òåëåïðîäàæ. 14.20 Ä/ô
"Ôåñòèâàë³ ïëàíåòè". 15.20 Ä/
ô "Çóñòð³÷ Ëóâðó òà
Çàáîðîíåíîãî ì³ñòà". 16.20 Ä/
ô "Íåïîâòîðíà ïðèðîäà".
16.55 Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+).
19.55 Ä/ô "Äèâîâèæí³ ì³ñòà
ñâ³òó". 21.25 Âå÷³ðíº øîó ç
Þð³ºì Ìàð÷åíêîì (16+). 22.10,
1.10 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò ãóðòó
"Ï³êêàðä³éñüêà òåðö³ÿ". 22.50
Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 23.50
Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 0.45 Ä/
ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 2.10 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 2.30 Ä/ô
"Ñìàêè Êóëüòóð". 3.30
Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
4.00 Â³éíà ³ ìèð. 4.40
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 5.35 Ä/
ô "Ïë³÷-î-ïë³÷"

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.05 "Æèòòÿ áåç îáìà-
íó". 11.20, 23.20 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ. Äàéäæåñò 2018". 12.20 "Ì³ñ
óêðà¿íà 2017". 14.10 "Ë³ãà
ñì³õó". 16.30, 21.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30, 5.25 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà". 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 0.20, 1.55 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.30 "Óêðà¿íà âðà-
æàº". 7.25 "Æäè ìåíÿ. Óêðà¿-
íà". 9.00, 1.00 Õ/ô "Ï'ÿòü õâè-
ëèí ñòðàõó". 10.40 Õ/ô "Ó çîí³
îñîáëèâî¿ óâàãè". 12.40 Õ/ô
"Õ³ä ó â³äïîâ³äü". 14.20 Õ/ô
"Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³". 16.10 Ò/
ñ "Áàòüê³âñüêèé ³íñòèíêò"
(16+). 20.00, 2.35, 5.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ä/ï "Ôàâîðèò"
Ïðåì'ºðà. 21.20 "Âåëèêèé
áîêñ. Îëåêñàíäð Óñèê è Ìó-
ðàò Ãàññ³ºâ". 3.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 3.50 Ä/
ï "Âàñèëü Øóêøèí. Ñàìîðî-
äîê". 4.35 Ì/ñ "Áàáàé". 5.00
"Top Shop"

òàë³ñò" (16+). 18.45, 21.10 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
22.40, 3.15 Ò/ñ "Âèíèùóâà÷³"
(12+). 0.55 Ò/ñ "Íåâèïðàâí³"
(16+). 2.35 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+)

ÑÒÁ
7.00 Çà æèâå! (16+). 9.35 Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó Òàíöþ-
þòü âñ³!. 13.15 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿
ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+).
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+).
20.00 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà
(16+). 22.45 Õ/ô "Äðóæèíà çà
êîíòðàêòîì". 0.45 ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà (18+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.10 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.40 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð -  2" (12+).
14.30, 15.25 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð - 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó" 7, 8 ñ..
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00, 2.15 Ò/
ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.45 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ïðèí-
öåñà Ìàëåí".  11.00 Ò/ñ "Óñ ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 Áèòâà
ñàëîí³â. 13.00, 21.00 Ò/ñ "Êàí-
äèäàò".  14.00, 19.30, 20.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
15.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 17.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 18.00, 19.00,
20.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
18.30 Êðà¿íà Ó. 22.00 Âå÷³ð-
êà. 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, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.20 Àá-
çàö. 6.20 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 9.10 Ðåâ³çîð.
Ìàãàçèíè. 13.10 Ç³ðêè ï³ä
ã³ïíîçîì. 19.00 Õòî çâåðõó?
(12+). 21.00 Çîðÿí³ ÿéöÿ (12+).
22.20 Ò/ñ "Êë³í³êà" (16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 20 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 9.50 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 0.35, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.35 Ì/ñ "Ãîí".
10.15 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.40
Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 12.00 Åíå¿äà.
12.25, 15.25 Ä/ô "Ñìàêè Êóëü-
òóð". 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðà-
ä³îÄåíü. 13.40, 15.20 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Ñõåìè.
Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 14.30 Ðà-
ä³î. Äåíü. 16.50, 4.30 Ôîëüê-
music. 18.00 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Áóêîãîë³êè. 19.25
Ä/ô "1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè".
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.25,
3.20 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40
Ñèëüíà äîëÿ. 22.50 Õ/ô "Ïà-
ðàäæàíîâ". 1.10, 3.40 Òåìà
äíÿ. 1.30 52 â³êåíäè. 2.05
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 2.30 Äî
ñïðàâè. 4.05 ßê äèâèòèñÿ ê³íî.
5.30 Ä/ô "Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
19.30 ÒÑÍ. 9.30, 11.20 "Îäðó-
æåííÿ íàîñë³ï". 13.10, 14.25,

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -  Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.20 Çîíà íî÷³. 4.20 Àá-
çàö. 6.10 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 9.00 Ðåâ³çîð.
Ìàãàçèíè. 13.00 Ç³ðêè ï³ä
ã³ïíîçîì. 19.00 Õòî çâåðõó?
(12+). 21.00 Çîðÿí³ ÿéöÿ (12+).
22.50 Ò/ñ "Êë³í³êà" (16+)

×ÅÒÂÅÐ, 19 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 9.50 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05,
8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.35 Ì/ñ "Ãîí". 10.15 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.40 Òåëåïðî-
äàæ. 11.00, 5.30 Ä/ô "Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè". 11.30 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 12.00 Åíå¿-
äà. 12.25 Ä/ô "Ñìàêè Êóëü-
òóð". 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðà-
ä³îÄåíü. 13.40, 15.20 Ëàéô-
õàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55, 2.30
Äî ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.25 Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+).
16.50, 22.45 Ò/ñ "Çà ñëóæáî-
âèì îáîâ'ÿçêîì" (16+). 18.00,
0.15 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í². 19.25 Ä/ô
"1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè". 20.30
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
21.25, 3.20 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.45 Ä/ô "ßê ïðàöþþòü ìà-
øèíè".  22.15 Ä/ô "Âåëèêå
ôîòîïîëþâàííÿ Äàãà Ãàðäíå-
ðà". 23.50, 4.05 #NeoÑöåíà ç
Îëåãîì Âåðãåë³ñîì. 1.10 Ðîç-
ñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.  2.05
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 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, 19.30,
5.40 ÒÑÍ. 9.30, 11.15 "Îäðóæåí-
íÿ íàîñë³ï". 13.00, 14.15, 15.35
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.00 Ò/ñ "Ìîº
÷óæå æèòòÿ". 20.15, 21.20 Ìå-
ëîäðàìà "Õàçÿéêà". 22.20,
23.00, 4.50 Êîìåä³ÿ "Íåäîòóð-
êàí³". 23.25, 0.00, 2.05 Êîìåä³ÿ
"Áàéêè Ì³òÿÿ". 0.25 Ìåëîäðà-
ìà "Äîìàøíÿ ðîáîòà"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô.  6 .10 "Ñë³äñòâî
âåëè.. .  ç  Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.15 Ò/ñ
"Ñïîêóñà" (12+). 12.25, 20.40
Ò/ñ  "Àííà Ãåðìàí"  (16+) .
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4 .20 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.50 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Ôåñ-
òèâàëü "Ñëîâ'ÿíñüêèé áàçàð
ó Â³òåáñüêó". 1.10 Õ/ô "×îãî
õî÷óòü ÷îëîâ³êè" (16+).  3.40
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 5.05
"Top Shop". 5.35 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî.  Íå-
â³äêëàäíà äîïîìîãà"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.55 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 11.00 Ñòîï-5.
12.20, 13.20 Õ/ô "²ãðàøêîâ³
ñîëäàòèêè" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.55, 16.20 Õ/ô
"Îäíîãî ðàçó ïîðóøèâøè çà-
êîí" (16+). 17.25 "Íà òðüîõ"
(16+). 17.35, 21.30 Ò/ñ "Ìåí-
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Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 13
     äiâ÷àòîê –  9
     îäðóæèëîñÿ –

15 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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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.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”
Âèäàâåöü ³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð

ÔÎÏ Äâîðíè÷åíêî Ñ.Â.
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî:

Ñåð³ÿ ÇÒ ¹ 657/249ÏÐ â³ä 22.09.15

ð/ð ¹ 26007053911873
ó ÏðèâàòÁàíê ì.Ìóêà÷åâî.

 ÌÔÎ 312378,
 ²ä. êîä. 2785704255

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

(²² ïîâ.)  òåë.: 5-47-68.
www.promisto.info

E-mail: mk-news@ukr.net

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ðàçãîâàðèâàþò äâà
äðóãà.

– Ó ìîåé æåíû ñàìàÿ
îòâðàòèòåëüíàÿ ïà-
ìÿòü íà ñâåòå.

– Âñå çàáûâàåò?
– Íåò, âñå ïîìíèò...

– Äîðîãîé, òû ìîã áû
èçìåíèòü ìíå ñ äðóãîé
æåíùèíîé?

– Íàâåðíîå ìîã áû
åñëè á çàõîòåë.

– Çäîðîâî, ÷òî òû íå
õî÷åøü!

– Äà ÿ áû çàõîòåë,
åñëè á ñìîã.

Êîãäà èíäèéñêàÿ
æåíùèíà ñîãëàñíà,
êðàñíàÿ òî÷êà íà ëáó
ñòàíîâèòñÿ çåëåíîé.

Ìîëîäûõ äåâóøåê â
ïîäúåçäå íå áûëî, è áà-
áóøêàì íà ëàâî÷êå ïðè-
õîäèëîñü íàçûâàòü
ïðîñòèòóòêîé äâîð-
íèêà Ìèòðè÷à...

– Äîêòîð, ó ìåíÿ
÷òî-òî â ïðàâîì áîêó
ïîáàëèâàåò...

– Íàâåðíîå, îäåêî-
ëîí ïèëè?

– Ïèë. Íå ïîìîãàåò...

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Присвячую Тетяні Рибар

ТВОЯ  ВЕРХОВИНА
Зелені коні, сині вершники
Помчали  в гори –

до самого неба!
І  хмар  сідих пухові ліжники
Лягли  у плаях і манять

до себе.

Тут сонцепади із усіх боків,
Тут терпкий дух ялини

 і смеріччя,
Тут меркне час  крізь

сивину віків,
 І предків постають

живі обличчя.

І важкість долі на крихких
плечах,

Й казкових вражень
буйна хуртовина,

І сльози  пам’яті бринять
в твоїх очах,

Любов твоя – праматір
Верховина.

Віктор ДВОРНИЧЕНКО.

Автор картини – Тетяна РИБАР

Понад 300 оперативних втручань вже
проведено на новому ангіографі в об�
ласному кардіологічному диспансері в
Ужгороді.

Як зауважив завідувач рентген�хірур�
гічного відділення Закарпатського об�
ласного клінічного кардіологічного дис�
пансеру Ярослав Раточка, це устаткуван�
ня  є на сьогодні найсучаснішим облад�
нанням експертного класу. Лікар відзна�
чив відмінну якість  зображення,

точність позиціонування, знижену дозу рентген�навантаження та надзвичайну
зручність та швидкість роботи нового обладнання. Час перебування пацієнта в
операційній при проведенні коронарографії не перевищує 15 хвилин, а обсте�
ження триває всього 20 секунд!

 Всім пацієнтам коронарографія проводиться БЕЗКОШТОВНО, а хворі які
доправляються в ургентному стані повністю забезпечені безкоштовними стен�
тами для надання допомоги.

Коронарографія –  «золотий стандарт» обстеження хворих, який дозволяє
визначити місце, ступінь і довжину пошкодження коронарних артерій. За ре�
зультатами коронарографії, залежно від оцінки ступеню пошкодження, лікар
визначає метод відновлення кровопостачання серцевого м’яза: медикамен�
тозний, стентування або шунтування.

Нагадаємо, що закупівля сучасного обладнання експертного класу «Ангіог�
рафічна система з розширеними функціями Artis Zee Floor» для Закарпатсь�
кого обласного клінічного кардіологічного диспансеру відбувалася в рамках
реалізації  субпроекту  Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі
у людей в Закарпатській області».  Мета проекту – підвищення своєчасності та
якості надання медичних послуг пацієнтам із серцево�судинними хворобами.
В рамках проекту проводиться низка робіт та заходів які торкаються всіх рівнів:
від первинної ланки та екстреної медичної допомоги до другого та третього
рівня.

НОВИЙ АНГІОГРАФ РЯТУЄ ЖИТТЯ

УМІЙ ЗА СЕБЕ ПОСТОЯТИ
ПРАВООХОРОНЦІ ПРОВОДЯТЬ УРОКИ САМОЗАХИСТУ ДЛЯ ЖІНОК

У Чернівцях поліцейські запровадили безплатні курси самооборони.
Програма розрахована на два місяці.

Протягом цього часу патрульні, які інструктують своїх колег з тактичної підго�
товки, навчатимуть жінок та дівчат, як правильно захиститися від нападника і
водночас не переборщити з самообороною.

Презентаційне заняття відбулося в місцевому спортивно�оздоровчому ком�
плексі. Серед слухачів — жінки різного віку та неоднакової фізичної підготов�
ки. Вони прийшли на курси для того, щоб не тільки самим почуватися впевне�
но, а й у разі потреби допомогти іншим захиститися від нападників.

“На заняттях розглядають реальні ситуації, які трапляються на вулиці чи
вдома, — каже Юлія Доліба, речниця Патрульної поліції. — Крім прийомів
самооборони, у програмі курсу — теоре-тична і психологічна підготовка. Слу�
хачок навчатимуть, як долати панічний страх та не привертати увагу злочинців”.

Микола ЗАВЕРУХА

ОВЕН. Перестань�
те боротися за виз�
нання оточуючими ва�
ших старих заслуг,

краще нацiлюйтеся на новi
досягнення. Середина тижня
– вiдмiнний час для нових
дiлових знайомств. Не нама�
гайтеся дуже ощасливити
близьких.

ТIЛЕЦЬ. Перiод
апатiї залишиться у
минулому, оточуючi
оторопiють вiд вашої

енергiї, з якою ви кинетеся за�
войовувати свiт. Але
iмпульсивнiсть може вас
пiдвести. У вихiднi до вас мо�
жуть прийти веселi друзi.

БЛИЗНЯТА. Здiй�
снюється все, про що
мрiєте: у будь�якому
товариствi ви притя�

гаєте погляди протилежної
статi, умiєте невимушено i
легко вести розмову й все
встигаєте. Ще трохи
розсудливостi – i свiт бiля ва�
ших нiг!

РАК. Головна фор�
мула вашого успiху �
умiння спiлкуватися з
людьми. Обставини

на вашому боцi. Знайомтеся,
обмiнюйтеся iдеями, просу�
вайтеся вперед i нiчого не
бiйтеся. Не засиджуйтеся в
чотирьох стiнах.

ЛЕВ. Не смикайте
долю за хвiст. На пер�
ше мiсце поставте
вiчнi цiнностi. Пере�

гляньте графiк життя, не пе�
ренапружуйтеся. Не забувай�
те говорити "спасибi" долi i
близьким людям.

ДIВА. Настав час
штурму нових висот.
Не соромтеся показа�
ти свої знання i умiння.

Уважно прислухайтеся до но�
вих пропозицiй, всi починан�
ня повиннi бути продуманi. Ну
i близьким теж хочеться вашої
уваги.

ТЕРЕЗИ. Дiйте ак�
тивно, з вогником, але
не крокуйте напро�
лом � i ви доб`єтеся

успiху. Не варто витрачати
свої сили на те, щоб показа�
ти, що вам все по плечу. Вашi
близькi завжди зрозумiють i
пiдтримають вас.

СКОРПIОН. На�
лаштовуйтеся на
практичну дiяльнiсть
i зосередьтесь на

результатi. Вашi мрiї чекають
свого втiлення. Тримайте
себе в руках, якщо не бажає�
те мати бiльше ворогiв, нiж
друзiв.

СТРIЛЕЦЬ. У цей
перiод ви нi за що не
упустите своєї виго�
ди. Скрiзь на вас чека�

ють новi друзi i новi перс�
пективи. Доля обiцяє успiх у
сферi роботи, тому про спра�
ви не забувайте.

КОЗЕРIГ. У вас хо�
роша iнтуїцiя, швидка
реакцiя, i ви можете
скористатися своїм i

чужим досвiдом. Завжди
знайдуться люди, якi
пiдтримають вас. Дихайте на
повнi груди i вбирайте всi фар�
би життя.

ВОДОЛIЙ. Пот�
рiбнi контакти, пiд�
тримка друзiв вам
забезпеченi, якщо ви

дiяльнi i не витрачаєте часу.
Не сумнiвайтеся в своїх силах,
але й не використовуйте їх на
шкоду iншим. Це час перело�
му у вашому життi.

РИБИ.  Бурхливi
подiї очiкуються в осо�
бистому життi. Непри�
миренна позицiя i

претензiї до людей можуть
дуже ускладнити навiть
перевiренi часом стосунки.
Дорожiть тим, що маєте.


