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25 ÒÐÀÂÍß 2017 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.

22 травня 2017 року, за ініціативи Мукачівсько�
го міського осередку ВГО “Союз українок” (Оле�
нушинець Л.І.) та Товариства “Просвіта” ім.Тара�
са Шевченка (Софілканич В.І.), у нашому місті
відзначили чергову річницю перепоховання Тара�
са Шевченка.

Як відомо, 156 років тому, 22 травня 1861 року,
Великого Кобзаря, всесвітньо відомого українсь�
кого поета Тараса Григоровича Шевченка перепо�
ховали на Чернечій горі у Каневі.

Поминальну панахиду за уславленим українцем
відслужив настоятель храму  Успіння Пресвятої
Богородиці отець Сергій Потюк, а відтак хор
“Відгомін” виконав музичні твори на слова славет�
ного поета.

Після цього до пам’ятника Тарасу Шевченку були
покладені квіти від міської влади та громадськості.

Відзначили річницю
повернення на рідну землю

уславленого Кобзаря

ПОПОВНИЛАСЯ МІСЬКА
СКАРБНИЦЯ

За січень�березень 2017 року до загального
фонду міського бюджету Мукачева мобілізовано
111 млн. 514 тис. грн. податків, зборів та інших
доходів,при уточненому плані 111 млн. 6 тис. грн.,
понад план надійшло  507,9 тис. грн. Виконання
становить 100,5%. У порівняннідоаналогічногопе�
ріодуминулого року надходженнязрослина  31 млн.
592,9 тис. грн. або на 39,5 %. Такі дані на засі�
данні Мукачівського міськвиконкому оприлюдни�
ла начальник фінансового управління Мар’янаТо�
ба.

З державного бюджету одержано субвенцій на
загальну суму 116 млн. 658,6 тис. грн., при уточ�
неному плані 118 млн. 141,2 тис.грн. Рівень вико�
нання становить 98,7%. До плану не надійшло 1
млн. 482,6 тис.грн.

Надходження до спеціального фонду міського
бюджету (без врахування міжбюджетних транс�
фертів) складають в сумі 28 млн. 834,4 тис. грн. У
порівнянні до аналогічного періоду минулого року
надходження зросли на 23 млн. 159,4 тис. грн.
або в 5 разів більше.

18 òðàâíÿ 2017 ðîêó, êîæåí ç
íàñ ìàâ ãàðíó íàãîäó äîëó÷èòè-
ñÿ äî Äíÿ âèøèâàíêè.  Öå ñâÿòî
ïîêëèêàíå çáåð³ãàòè òà ïðèìíî-
æóâàòè óêðà¿íñüê³ çâè÷à¿ òà òðà-
äèö³¿, çîêðåìà òðàäèö³¿ ñòâîðåí-
íÿ òà íîñ³ííÿ åòí³÷íîãî âèøèòî-
ãî óêðà¿íñüêîãî îäÿãó.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà
Àíäð³é Áàëîãà ðàçîì ç êîëåêòè-
âîì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðèé-
øîâøè öüîãî äíÿ íà ðîáîòó ó
âèøèâàíêàõ, ïðèºäíàëèñÿ äî
ñâÿòà, ÿêå â³äçíà÷àþòü íå ò³ëüêè
â Óêðà¿í³, àëå é äàëåêî çà ¿¿ ìå-
æàìè, ñâÿòà, ÿêå  ºäíàº âñ³õ íàñ
ó ºäèíå ³ íåïîä³ëüíå –  óêðà¿íñü-
êèé íàðîä. Ñëàâà Óêðà¿í³ !

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà Àíäð³é Áàëîãà ðàçîì ç
êîëåêòèâîì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè äîëó÷èëèñÿ äî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âèøèâàíêè

Âøàíóéìî ìóêà÷³âö³â, ÿê³
â³ääàëè ñâîº æèòòÿ çà Óêðà¿íó!
26 òðàâíÿ, ó ï’ÿòíèöþ, î 10.00 â Ìóêà÷³âñüê³é

ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ²-²²² ñò. ¹4, â³äáóäåòüñÿ
óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ òà îñâÿ÷åííÿ ìåìîð³àëü-
íî¿ äîøêè Â³ëüãåëüìó Øòîëöåëþ òà Ðîáåð-
òó Ê³ñó.

Â³ëüãåëüì Øòîëöåëü òà Ðîáåðò Ê³ñ — êî-
ëèøí³ ó÷í³ ÑØ ²-²²² ñò. ¹4, ó÷àñíèêè àíòèòå-
ðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÿê³ çàãèíóëè çàõèùàþ÷è
ñâîáîäó òà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.
“Çà îñîáèñòó ìóæí³ñòü ³ âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì, âèÿâëåí³ ó çàõèñò³ äåðæàâíîãî ñóâåðå-
í³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè,
â³ðí³ñòü â³éñüêîâ³é ïðèñÿç³”, âîíè íàãîðîäæåí³
îðäåíîì “Çà ìóæí³ñòü” ²²² ñòóïåíÿ (ïîñìåðò-
íî).

Ïðèéä³ìî òà âøàíóéìî çàõèñíèê³â Â³ò÷èç-
íè!

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ
 ПО ВУЛИЦІ МИРУ

Здається в оренду п�
риміщення під кафе,
офіс, магазин та ін.
Приміщення 60 кв.м.
на 1 поверсі, вхід і
вихід – із двору.

Контактні телефони: 0677717542;
0956317435



Ãàðíó, ìóäðó, ðîçóìíó, çíàþ÷ó,
äóæå ìèëó, òàëàíîâèòó ãîëîâíó
ë³êàðêó Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäè-
êî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ìóêà÷³-
âñüêîãî ðàéîíó

Â³êòîð³þ Þð³¿âíó
ËÀÍ².

Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî ç Äíåì íà-
ðîäæåííÿ!

Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó, ðåàë³çàö³¿ ³äåé
³ çàäóìàíèõ ïëàí³â, ïîñì³øîê ôîðòóíè, óñï³õó, ñ³ìåé-
íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ùàñòÿ. À ùå áàäüîðîñò³ äóõó,
ñòàá³ëüíîñò³, ïîçèòèâó, ÿñêðàâèõ ïîä³é, íåçàáóòí³õ
âðàæåíü ³ ò³ëüêè ùàñëèâèõ âèïàäê³â!

Áóòè õîðîøèì íà÷àëüíèêîì äàíî íå êîæíîìó, àëå
íàøîìó êîëåêòèâó ç Âàìè äóæå ïîùàñòèëî! Öå
ñïðàâæí³é òàëàíò – áóòè òàêèì ïðîôåñ³îíàëîì ñâîº¿
ñïðàâè. Ìè âñ³ì êîëåêòèâîì â³òàºìî Âàñ ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ! Áàæàºìî çàâæäè çàëèøàòèñÿ òàêîþ æå
óâàæíîþ, æèòòºðàä³ñíîþ, êðåàòèâíîþ, òàêòîâíîþ,
ö³ëåñïðÿìîâàíîþ, ÿêà âì³º ïåðåäáà÷àòè âñ³ ñèòóàö³¿
íà äâà êðîêè âïåðåä. Ìè áàæàºìî Âàì òâîð÷èõ
óñï³õ³â òà êàð’ºðíîãî ðîñòó, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷-
÷ÿ òà çâè÷àéíîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ. Ùîá Âàøå îñî-
áèñòå æèòòÿ ò³ëüêè íàäèõàëî Âàñ äî íîâèõ ïîäâèã³â â
ðîáîò³, à ðîáîòà ñòèìóëþâàëà äî äîáðîáóòó ³ êîì-
ôîðòó ó Âàøîìó áóäèíêó. Â³òàºìî!

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ìåäèê³â Öåíòðó ÏÌÑÄ
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ!

18 травня відбулося за�
сідання шостої сесії Му�
качівської районної ради
сьомого скликання. У залі
зареєструвалося 36 з 39
народних обранців.

В роботі сесії взяли
участь: голова Мукачівсь�
кої РДА Сергій Гайдай,
який також входить до
складу депутатського
корпусу, заступник голо�
ви Мукачівської РДА Олек�
сандр Богів, начальники
управлінь, відділів, окре�
мих структурних під�
розділів адміністрації, ке�
рівники державних служб та
відомств, селищні та сільські голо�
ви.

Депутати розглянули 13 питань
порядку денного. На початку засі�
дання голова Мукачівської район�
ної ради Іван Михайло привітав де�
путатів та голів громад, які свят�
кували дні народження у міжсесій�
ний період. В свою чергу голова Зу�
бівської сільради Ганна Сабов та�
кож привітала Івана Петровича з
нещодавно минулим днем народ�
ження.

Серед питань порядку денного
найважливішими були фінансові.

Ðîçïîä³ë êîøò³â, ðåìîíò äîð³ã òà ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ
ðîçãëÿäàëèñÿ íà ñåñ³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè

Так, з районного бюджету за раху�
нок перевиконання дохідної части�
ни бюджету депутати профінансу�
вали ряд цільових програм. Так, на
виконання Програми розвитку куль�
тури і мистецтва у районі на 2017
рік передбачено 100 тис. грн.., на
районну Програму з розвитку інва�
лідного спорту – 10 тис. грн.., на
Програму формування позитивно�
го інвестиційного іміджу та залучен�
ня інвестицій – 10 тис. грн.., та ряд
інших.

Субвенцію для проведення поточ�
ного ремонту доріг отримають , зок�
рема, такі сільради:

• В. Лучківська – вул.. Му�
качівська – 200 тис. грн..

• Н. Коропецька – вул..
Горького ( автодорога Мука�
чево�Шенборн�

Н. Коропець)� 50 тис. грн..
• Дерценська – поточний

ремонт дороги (Мукачево�
Берегово) Дерцен�Форнош
� 50 тис. грн..

• Форношська � поточний
ремонт дороги (Мукачево�
Берегово) Дерцен�Форнош
� 50 тис. грн..

• Новодавидківська – по�
точний ремонт дороги – 120
тис. грн..

• Залужанська – вул.. Духнови�
ча, автодорога Мукачево – Макар�
єво�Залужжя

• Підстрялівська поточний ре�
монт дороги – 50 тис. грн..

Також депутати внесли зміни до
бюджету на 2017 рік, затвердили
зміни до порядку надання матері�
альної грошової допомоги населен�
ню, та визнали безхазяйним май�
но2 об’єктів:

• Колишнього санаторію «Пери�
на Карпат» на території Чинадіївсь�
кої селищної ради

• «Верхньокоропецького водоза�
бору», розташованого на території
В. Коропецької сільради.

Співпраця з благо�
дійними організаціями
– це один з дієвих ме�
ханізмів реалізації соц�
іальних проектів та
місцевому рівні. Так,
Мукачівщина поглиб�
лює співпрацю з міжна�
родною благодійною
організацією ADRA.

Питання тісної
співпраці та реалізації
різноманітних соціаль�
них проектів обгово�
рив з представниками
благодійної організації
очільник району Сергій
Гайдай. Робоча зустріч
відбулася за участі: за�
ступника голови Мука�
чівської РДА Олександ�
ра Богіва, представни�
ка ГО «НаДія» Юрія Гол�
іша, координатора про�
екту ADRA в Україні,
члена наглядової ради
організації Карела
Фолварчного, пред�
ставника БО ADRA, кер�
івника багатьох соціаль�
них проектів Марцели
Голкової.

Зазначимо, співпраця
з благодійною організа�
цією вже отримала свій
практичний початок.
Мукачівщина нещодав�

Ìóêà÷³âùèíà ïîãëèáëþº ñï³âïðàöþ ç ì³æíàðîäíèì
áëàãîä³éíèì ôîíäîì ADRA

но отримала перший гу�
манітарний вантаж у виг�
ляді продуктів харчуван�
ня, зокрема, муки, яку
було розподілено між
соціальними установа�

ми, такими як Притулок
Червоного Хреста та Те�
риторіальний центр.

Під час зустрічі з голо�
вою адміністрації
Сергієм Гайдаєм Карел
Фолварчний повідомив
про надання Мукачів�
щині ще одного гумані�
тарного вантажу, вміст
якого складають багато
корисних речей для ліка�
рень, соціальних уста�
нов, а також для тих

мешканців району, які
цього потребують.

У перспективі спів�
праці благодійної орган�
ізації та Мукачівської
РДА – реалізація

спільних соціальних
проектів, основні з яких
проговорили під сьо�
годнішньої зустрічі. Зок�
рема, як зазначили бла�
годійники, організація
готова перенести свій
позитивний досвід гума�
нітарних починань, які
успішно реалізовані в
країнах Європи, адже
ADRA провадить свою
діяльність більш, ніж в
130 країнах світу, та є

ОГОЛОШУЄТЬСЯ  КОНКУРС
Комісія з відбору суб'єктів оціночної діяльності з про�

ведення експертної грошової оцінки  земельних ділянок
на території  Новодавидківської сільської ради з метою
продажу земельної ділянки площею 0,1100 га по  вулиці
Духновича, 67, в с. Нове Давидково та  земельної ділян�
ки площею 0,0400 га по вулиці Миру 7а, в с. Нове Да�
видково проводить конкурс серед суб'єктів оціночної
діяльності з проведення експертної  грошової оцінки
земельних  ділянок.

Дата проведення конкурсу  –  31 травня 2017 року  о
16.00  годині, у приміщенні сільської ради за адресою:
с. Нове Давидково, вул. Миру, 4а, (актовий зал).

Заяву з конкурсною документацією слід подавати до
виконавчого  органу   Новодавидківської сільської ради
за адресою: 89624, Закарпатська область, Мукачівсь�
кий район,  вул. Миру, 4а. Телефон для довідок: 3�17�13,
68�4�21.

Кінцевий термін подання заяв та документів учасни�
ками конкурсу – не пізніше ніж за три  робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу.

Більше інформації про вищевказані об'єкти за адре�
сою в мережі Інтернет на офіційному сайті Новодавид�
ківської сільської ради за адресою www.ndavydkovo�
rada.mkrayon.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
Виконавчий комітет  В.Коропецької сільської ради

запрошує на громадські слухання  по обговоренню  об�
’єднання  територіальних громад на базі  Верхньокоро�
пецької сільської  ради, а також  Звіт сільського голови
про діяльність  сільської  ради і  її виконкому за 2016�й
рік.

Слухання  відбудуться  31.05.2017 р.   о 14.00 у  Верх�
ньокоропецькій ЗОШ.

Колектив  Пузняковецької  сільської  ради   та
депутати  сільської ради висловлюють щирі
співчуття спеціалісту�землевпоряднику сіль�
ської ради  Перевузник  Дмитру Володимиро�
вичу  та  депутату сільської ради – голові  бюд�
жетної  комісії – Перевузник Мар’яні Іллічні у
зв’язку зі смертю  найріднішої  людини –  дідуся
та  батька –

САДВАРІЯ  ІЛЛІ  ВАСИЛЬОВИЧА
ГОСПОДЬ  дарував  йому   майже  92 роки

земного життя, а сьогодні ми  всі  поділяємо
ваше горе і просимо БОГА хай прийме  його  у
своє Царство Небесне.  Хай земля йому буде
пухом, вічна  йому  пам’ять  і блаженний спокій.

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 25  òðàâíÿ 2017 ð.
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однією з найбільших в
Європі.

Зі свого боку очільник
району Сергій Гайдай
окреслив соціальну про�
блематику району та
висловив бачення та ідеї
реалізації нагальних пи�
тань:

«Концепція соціально�
го захисту полягає у ре�
алізації такого багато�
функціонального й мас�
штабного проекту, який
би забезпечив макси�
мальний перелік послуг,
– акцентує Сергій Воло�
димирович. – Це і соц�
іальна їдальня, і соціаль�
ний гуртожиток, як тим�
часове місце проживан�
ня для мешканців райо�
ну, які потребують допо�
моги, і ще ряд гумані�
тарних складових. Але
разом з цим за сприян�
ня благодійних органі�
зацій реалізуємо по�
точні гуманітарні проек�
ти і повністю підтримує�
мо співпрацю з фондом
ADRA»

Координуватиме реа�
лізацію гуманітарних
проектів заступник голо�
ви Мукачівської РДА
Олександр Богів.



В рамках святкування Дня науки
в Мукачівському державному уні�
верситеті проводяться всеук�
раїнські конференції на економічну
та педагогічну тематику, на які зав�
італи науковці з університетів Киє�
ва, Львова, Луцька – загалом 250
учасників.

Тетяна Щербан, ректор МДУ зау�
важила, що науково�педагогічні
працівники, студенти та аспіранти
закладу беруть активну участь у на�
уковій діяльності університету. В
тому числі і в цих конференціях.
Цього навчального року 14 сту�
дентів університету стали призера�
ми всеукраїнських Олімпіад та кон�
курсів. Їх сьогодні почесними гра�
мотами міськради та подарунками
нагородив міський голова Андрій

Äåíü íàóêè â³äçíà÷èëè â Ìóêà÷³âñüêîìó
äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³

Балога. Також було до Дня науки
було відзначено й викладачів зак�
ладу.

Загалом в МДУ наразі працює 248
викладачів, з них 108 мають звання
кандидатів наук та 21 – докторів
наук.

«Наука, незважаючи на складну
ситуацію в країні, розвивається.
Створюються нові заклади, роз�
робляються нові проекти. Але
звісно хочеться динамічніших про�
цесів. Влада на всіх рівнях має ус�
відомлювати, що саме наука є май�
бутнім нації. Без науки не буде тех�
нологічного прогресу, не буде дер�
жави. Саме завдяки науковцям
наша країна рухається вперед», �
звернувся до присутніх на конфе�
ренції міський голова Андрій Балога

Æèçíü – öâåòîê, ëþáîâü – ì¸ä èç íåãî. (Â. Ãþãî)Æèçíü – öâåòîê, ëþáîâü – ì¸ä èç íåãî. (Â. Ãþãî)Æèçíü – öâåòîê, ëþáîâü – ì¸ä èç íåãî. (Â. Ãþãî)Æèçíü – öâåòîê, ëþáîâü – ì¸ä èç íåãî. (Â. Ãþãî)Æèçíü – öâåòîê, ëþáîâü – ì¸ä èç íåãî. (Â. Ãþãî)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333325  òðàâíÿ  2017 ð.
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Â Ìóêà÷åâ³ óðî÷è-
ñòî â³äêðèëè  XVIII
Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü åòí³÷íèõ òå-
àòð³â íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí Óêðà¿íè
“Åòíî-Ä³à-Ñôåðà”.
Öå îäèí ç íàéñòàð-
øèõ òåàòðàëüíèõ ôå-
ñòèâàë³â îáëàñò³.
Îðãàí³çàòîðàìè ôåñ-
òó öüîãîð³÷ ñòàëè
Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà
ðàäà òà Ìóêà÷³âñü-
êèé äðàìàòè÷íèé òå-
àòð.

Â³äêðèëè ôåñòèâàëü ó
ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà òå-
àòðàëüíèì ïåðôîìàí-
ñîì.

Ôåñòèâàëü â³äêðèâ
Êè¿âñüêèé òåàòð ðîñ-
³éñüêî¿ äðàìè êîìåä³ºþ
«Â³òåð øóìèòü â òîïî-
ëÿõ».

Íà ñöåí³ ì³ñüêîãî òå-
àòðó áóäå ïðåçåíòîâà-
íî âèñòàâè â³ä øåñòè
êðàùèõ êîëåêòèâ³â Óê-
ðà¿íè òà Çàêàðïàòòÿ,  ç
ÿêèõ òðè – íàö³îíàëüí³
ïðîâ³äí³ êîëåêòèâè Óê-

Â Ìóêà÷åâ³ óðî÷èñòî â³äêðèëè òåàòðàëüíèé
ôåñò “Åòíî-Ä³à-Ñôåðà”

ðà¿íè.Ôåñòèâàëü ïðî-
õîäèòèìå ç 21 ïî 28
òðàâíÿ.

Àêòîðè Ìóêà÷³âñüêî-
ãî äðàìàòè÷íîãî òåàò-
ðó âèñòóïèëè ç «Äóæå
ïðîñòîþ ³ñòîð³ºþ» .

À Êîëîìèéñüêèé
àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé
óêðà¿íñüêèé äðàìàòè÷-
íèé òåàòð ³ìåí³ ²âàíà
Îçàðêåâè÷à ïîêàçàâ
ãîñòÿì ôåñòèâàëþ êî-
ìåä³þ «Êîíòðàêò» 

Íàñòóïíîãî ôåñòè-
âàëüíîãî äíÿ  Ìóêà÷-
³âñüêèé äðàìàòè÷íèé
ïðåäñòàâèâ  äðàìó

«Ä³ì Áåðíàðäè Àëü-
áè».

25 òðàâíÿ òåàòð «Çî-
ëîò³ Âîðîòà» ç Êèºâà
ïðåäñòàâëÿòü æèâó
³ñòîð³þ «Êîëüîðè».

26 òðàâíÿ Íàö³î-
íàëüíèé àêàäåì³÷íèé
òåàòð ³ì. Ì. Çàíüêî-
âåöüêî¿ ç³ Ëüâîâà  ïî-
êàæå êîìåä³þ «×î-
ëîâ³ê ìîº¿ äðóæèíè» 

27 òðàâíÿ  Ëüâ³â-
ñüêèé àêàäåì³÷íèé îá-
ëàñíèé ìóçè÷íî-äðà-
ìàòè÷íèé òåàòð³ ³ì. Þ.
Äðîãîáè÷à (ì. Äðîãî-
áè÷) ïðåäñòàâèòü

äðàìó «Ïåðåðâàíèé
ïîë³ò» 

28 òðàâíÿ ôåñòè-
âàëü çàâåðøèòüñÿ âèñ-
òàâîþ Íàö³îíàëüíîãî
àêàäåì³÷íîãî äðàìòå-
àòðó ³ì. ². Ôðàíêà
 «Øâåéê».  Ó ãîëîâ-
íèõ ðîëÿõ – íàðîäí³
àðòèñòè Óêðà¿íè  Àíà-
òîë³é Õîñò³êîºâ òà
Áîãäàí Áåíþê.

“Нарешті! Відтепер наше рідне місто має офіційну
назву не Мукачеве, а Мукачево.

Це, звісно, дрібничка, але повірте, – дуже важлива
для щоденного якісного розвитку всього міста.

Усіх вітаю з остаточним перейменуванням, а на�
справді з офіційним наданням Мукачеву його справ�
жньої назви! Символічно, що це рішення парламент
ухвалив у дні міста Мукачева”, – зазначив міський го�
лова Мукачева Андрій Балога.

Верховна Рада  перейменувала місто Мукачеве на
Мукачево. За відповідну постанову, № 5188 від
27.09.2016, проголосували 234 народні депутати.

Раніше питання про перейменування міста Мука�
чеве підтримане територіальною громадою на гро�
мадських слуханнях, погоджено відповідно до зако�
нодавства, розглянуто і схвалено Мукачівською
міською та Закарпатською обласною радами.

Àíäð³é Áàëîãà ïðèâ³òàâ ìóêà÷³âö³â
³ç ïåðåéìåíóâàííÿì ì³ñòà

До дитсадків міста зараховано
259 діток

Таке рішення схвалено на черговому засіданні міськви�
конкому.

Так, керівникам дошкільних навчальних закладів дозво�
лено зарахувати дітей, згідно електронної реєстрації та заяв
батьків, поданих станом 19 травня

За словами начальника управління освіти, молоді та спорту
Мукачівського міськвиконкому Катерини Кришінець�Андя�
лошій малеча зможе відвідувати заклади вже з 1 травня.

«Â³ä÷óé ñâîº ì³ñòî»: ìóêà÷³âöÿì ïðåäñòàâèëè
êîíöåðò êëàñè÷íî¿ òà íàðîäíî¿ ìóçèêè

Ïðîìèñëîâ³ñòü Ìóêà÷åâà âèðîáèëà íà 36 ìëí. ãðí.
á³ëüøå ïðîäóêö³¿, í³æ ìèíóëîð³÷

За перший квартал цього року обсяг реалізованої промислової продукції підприєм�
ствами міста становив 438 млн. 558 тис грн. і зріс  на 36 млн. 535,6 тис.грн. у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року. У структурі реалізованої промислової продукції
за видами діяльності найбільшу питому вагу займає продукція переробної промисло�
вості.

В галузі задіяно на виробництво промислової продукції 47 основних промислових
підприємств 15 видів промислової діяльності з чисельністю працюючих  8929 осіб.

Вагоме місце з реалізації продукції належить ТОВ “Флекстронікс”, ПАТ “Флекстронікс
Сервіс УА”, ТзОВ “Фішер�Мукачево”, ТзОВ “Ено�Меблі ЛТД”, ПАТ “Мукачівський завод
“Точприлад”.

22 òðàâíÿ, ó Äåíü íà-
ðîäæåííÿ Ìóêà÷åâà, ÷ó-
äîâèé íàñòð³é òà íåçà-
áóòí³ åìîö³¿ â³ä ÿê³ñíî¿
êëàñè÷íî¿ òà íàðîäíî¿
ìóçèêè ìóêà÷³âöÿì òà

ãîñòÿì ñâÿ-
òà äàðóâàëè
ïðîôåñ³éí³
ìóçèêàíòè,
ì à é ñ ò ð è
ñ ö å í è ,
ê ð à ù ³
òâîð÷³ êî-
ë å ê ò è â è ,
³íäèâ ³äó -
àëüí³ âèêî-

íàâö³ òà ñòèïåíä³àòè
ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Ñâÿòêîâèé êîíöåðò ï³ä
íàçâîþ «Â³ä÷óé ñâîº
ì³ñòî» ÷åðåç ïðèçìó ìó-
çèêè, ï³ñí³ ³ òàíöþ äîçâî-

ëèâ â³ä÷óòè êîæíîìó äóõ
òðàäèö³é òà ñó÷àñíîãî
ðèòìó ì³ñòà, éîãî íåïîâ-
òîðí³ñòü, âåëè÷ òà êðàñó.
Ãëÿäà÷³ íàãîðîäæóâàëè
àðòèñò³â ãó÷íèìè îïëåñ-
êàìè òà âèãóêàìè «Áðà-
âî!». Íåïåðåâåðøåíèìè
áóëè ³ âåäó÷³ êîíöåðòíî¿
ïðîãðàìè  Àë³íà Ïîëÿê
òà Âîëîäèìèð Øï³ëüêà.

Êîíöåðòíà ïîä³ÿ, ÿêà
ãàðìîí³éíî äîïîâíèëà
ñâÿòêîâó àóðó, ùî öèìè
äíÿìè âèòàº ó ì³ñò³, ñòà-
ëà ïàíîðàìîþ òâîð÷îñò³
ìîëîäîñò³ ³ íàòõíåííÿ.



Ïðàçäíûé ÷åëîâåê – òî÷íî ÷àñû áåç ñòðåëîê. (Â. Êîóïåð).Ïðàçäíûé ÷åëîâåê – òî÷íî ÷àñû áåç ñòðåëîê. (Â. Êîóïåð).Ïðàçäíûé ÷åëîâåê – òî÷íî ÷àñû áåç ñòðåëîê. (Â. Êîóïåð).Ïðàçäíûé ÷åëîâåê – òî÷íî ÷àñû áåç ñòðåëîê. (Â. Êîóïåð).Ïðàçäíûé ÷åëîâåê – òî÷íî ÷àñû áåç ñòðåëîê. (Â. Êîóïåð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 25  òðàâíÿ 2017 ð.
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Íåìàº ó íàøèõ äîðîãèõ áàòüê³â òàêîãî
äíÿ ó òðàâí³, ùîá íå çãàäóâàëè éîãî ³ç
ùåìîì ó äóø³. ×âåðòü â³êó òîìó, ñàìå ó
òðàâí³ ïîºäíàëè äîë³ Îêñàíà ³ Âàñèëü Áå-
ðåø³ ç Ëåöîâèö³.  Âåñåëå ñîíöå  ñïðàãëèì
ïîäèõîì ç íåáà  ï³äòðèìóº ñ³ìåéíèé âî-
ãîíü çð³ëî¿, ìóäðî¿, âñåðîçóì³þ÷î¿ ³ âñå-
ïðîùàþ÷î¿ ëþáîâ³ äâîõ äîðîãèõ íàøèì
ñåðöÿì ëþäåé – áàòüê³â íàøèõ, ñð³áíèõ
þâ³ëÿð³â

Îêñàíè  Ìèõàéë³âíè
 ³  Âàñèëÿ  Äìèòðîâè÷à

ÁÅÐÅØ²Â.
×àð³âíà æ³íêà ç íàïîëåãëèâîþ ³ íåïîñè-

äþùîþ âäà÷åþ, âïðàâíà ãîñïîäèíÿ, ó íå-
âòîìíèõ ðóêàõ ÿêî¿ âñÿêà ðîáîòà êèïèòü,
÷óäîâà ìàéñòðèíÿ, í³æíà ³ òåðïëÿ÷à ìà-
ìî÷êà.  Ïðèÿçíà, ùèðà  óñì³øêà íàøîãî
áàòüêà, íåâòîìíîãî òðóä³âíèêà, òóðáîòëè-
âîãî, ùåäðîãî ³ ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà…
Íàø³ ëþá³, äîáð³, ìèë³ áàòüêè áàãàò³ ëþ-
áîâ’þ, à âîíà, ÿê â³äîìî,  íàéá³ëüøèé ó
ñâ³ò³ ñêàðá. Áî æ ñï³âàºòüñÿ ó ï³ñí³: «Ó
ëþáîâ³ ñòàðîñò³ íåìàº, ó ëþáîâ³ âñ³, íå-
ìîâ ñâÿò³…»

   Âçàºìîïîðîçóì³ííÿ, ïðèÿçí³ ñòîñóí-

²Ç  ÑÐ²ÁÍÈÌ  ÂÅÑ²ËËßÌ!
êè, ãîòîâí³ñòü ïðèéòè íà äîïîìîãó îäèí
îäíîìó – îñü íàä³éíà îïîðà ñ³ìåéíî¿ ñïî-
ðóäè. Ò³ëüêè ðàçîì çä³éñíþþòü óñå çàäó-
ìàíå: çáóäóâàëè ä³ì, âèõîâàëè íàñ, òóðáó-
þòüñÿ ïðî õóäîáó ³ ïòèöþ, âèðîùóþòü
âðîæàé. ² äáàþòü, ùîá ó ñ³ìåéíîìó, ðî-
äèííîìó äîì³ çàâæäè áóëî òåïëî ³ çàòèø-
íî, ùîá äîëÿ áóëà ïðèõèëüíîþ äî íàñ, à
Ãîñïîäü Áîã îáåð³ãàâ óñ³õ íàñ ó ì³öíîìó
çäîðîâ’¿, ùàñò³, ðàäîñò³ é  âåëèê³é Ñâî¿é
ìèëîñò³.

Áàæàºìî Âàì, äîðîã³ íàø³ Ìàìî÷êî ³
Áàòüêó, ùîá Âàøà ëþáîâ íà  øëÿõó,  â³ä
ñð³áíîãî äî çîëîòîãî âåñ³ëëÿ,  áóëà í³æíà,
ÿê ñêðèïêà, äçâ³íêà, ÿê êðèøòàëü, ÷èñòà, ÿê
ñëüîçà, ³ ùèðà, ÿê ïåðøèé óñì³õ Âàøîãî
ìàéáóòíüîãî îíóêà. Äîáðà Âàì, äîë³ ³ ÿñ-
íèõ äí³â, õàé ñâ³òëà ðàä³ñòü íå ìèíàº, ³ ùà-
ñòÿ êâ³òè ÷àð³âí³ äëÿ Âàñ ùîìèò³ ðîçêâ³òà-
þòü. Íåõàé ó âñüîìó Âàì çàâæäè ùàñòèòü,
áåç çâîë³êàíü çáóâàþòüñÿ áàæàííÿ. Í³ùî
íåõàé Âàì ñåðå íå ãí³òèòü, à äóøó ç³ãð³âàº
ëèø êîõàííÿ. Õàé íå ñòàð³þòü Âàø³ äóø³ ³
â³÷íî ìîëîäîþ çàëèøàºòüñÿ ëþáîâ.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ  – äîíüêà Ìèðîñëà-
âà, ñèí Âàñèëü, ð³äí³, äðóç³…

 У духовний світ кожно�
го з нас той чи інший ав�
тор книги, поет,  письмен�
ник входить по�своєму.
Відбувається  нефор�
мальна зустріч з конкрет�
ною творчістю.  Щойно
надруковану книжку Ми�
хайла Андрійовича Товти�
на «Веселка людської
душі» (видавництво  «Кар�
патська вежа», Мукачево,
2017 р.) я, що мовиться,
прочитала без відриву. Бо
вона цікава, духовну  по�
требу в ній я  відчувала,
знайомлячись із журналі�
стськими доробками цьо�
го самобутнього краєз�
навця з Чинадієва, які він
обнародував у міськрай�
онній газеті «Мукачево»,
«Новини Закарпаття». До
речі, саме рідному Чина�
дієву, його мудрим, тала�
новитим, працьовитим
жителям,  автор присвя�
тив не одну сторінку сині�
вської любові. У тих роз�
повідях – своєрідній
історії селища, подій, па�
м’яті, яка вкарбувалася у
його єство, Михайло Анд�
рійович прагне передати
нащадкам усе багатство,
гордість і любов до Чина�
дієва. Ними він  пишаєть�
ся, їм радіє. А радість –
супутниця життя кожної
людини.

М.А.Товтин твердить,
що попутниками його
життя є люди великі у
творчості, праці, само�
віддані  у служінні своєму
народу. Але усі герої, і ті,
що увійшли у збірку, і де�
сятки  інших, про яких у
книжці тільки згадується,
у вічному боргу перед на�
шими батьками, дідами,
онуками, правнуками.
Книга «Веселка людської
душі» – то духовне єднан�
ня з минулим і майбутнім.
Бо кожний портрет�нарис
несе в собі величезний
позитив, який зустрів на
своєму шляху Михайло

ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÈÉ ÑÂ²ÒËÎÌ Ð²ÄÍÎÃÎ ÊÐÀÞ
Андрійович, вловив його і
переніс на сторінки своєї
книжки. Відомо, що літе�
ратурні, у тому числі й
журналістські дороги,
завжди автобіографічні.
То ж не випадково, у кож�

ному нарисі одним, дво�
ма словами, інколи цілим
реченням автор нагадує
про свою особисту при�
четність до тої чи іншої
події з життя героя його
оповіді.

   Мене перш за все вра�
зили виписані з великим
натхненням і любов’ю об�
рази жінок – героїнь кни�
ги, найперше жительок
Чинадієва,  талановитої
опоряджувальниці меб�
лів, орденоносця  О.М.�
Домбай, заслуженої  пра�
цівниці культури Украї�
ни, народної  співачки
О.К.Прокоп, неперевер�
шеної майстрині випічки
хліба Г.В.Капац,  поручи�
ка Чехословацького арм�
ійського корпусу, вчитель�
ки історії С.Г.Гарагонич,
фельдшера�акушера Чи�
надіївської дільничної
лікарні Т.Ю.Сирчиної, вчи�
тельки історії селищної
середньої школи Г.Ф.Ма�
гери�Божко… Не менш
вдало й колоритно напи�
сані образи інших жінок:
заслуженої художниці Ук�
раїни Л.О.Бровді, головної
медичної сестри Мукачі�

вської ЦРЛ О.М.Гонак, за�
ступниці головного лікаря
Мукачівської ЦРЛ з ме�
дичної частини Л.Г.Кос�
тур… У Михайла Андрійо�
вича усі жінки  чарівні,
мудрі, працьовиті, роз�
судливі…

Втім і чоловічі портрети
викликають захоплення:
заслужений діяч науки Ук�
раїни, професор Украї�
нського  національного
лісотехнічного універси�
тету у Львові, доктор тех�
нічних наук Т.М.Шкіря,
міністр з надзвичайних
ситуацій України, заступ�
ник голови Верховної
Ради України В.В.Дурди�
нець, головний лікар ДП
«Клінічний санаторій
«Карпати», заслужений
лікар України І.І.Кошеля,
директор ВП НУБіП Украї�
ни «Мукачівський аграр�
ний коледж», заслужений
працівник ветеринарної
медицини України Ю.Ю.
Садварі, народний худож�
ник України І.В. Бровді,
заслужений машинобуді�
вник УРСР М.П.Костур,
заслужений працівник
сфери послуг України Х.Й.
Роглєв,  відмінник освіти
України І.І.Зварич, пер�
ший секретар Воловець�
кого райкому партії
Ф.В.Кінч,  під�полковник
міліції Л.Б.Пап, директор
Мукачівського радгоспу�
заводу В.В.Гонак, голова
ветеранської організації
Мукачівщини І.Д.Качур,
журналісти М.В. Рішко,
П.В. Бігунець, В.І.Шелея…

За натурою М.А.Товтин
сіяч добра і любові. Пере�
конана, що задумавши
книгу він пристрасно ог�
лянув прожиті,  пройдені
роки, проаналізувавши
кожен свій крок, кожен
суспільно�корисний  вчи�
нок свій, віднайшов у собі
сили і спроможність на�
писати цікаву, корисну
книгу про найдостойні�

ших, і найкращих  попут�
ників свого життя. Його
пристрасні слова вдяч�
ності своїм героям, на�
вертають до рідного
дому, спонукають до си�
нівського обов’язку. І це
почуття вічного обов’яз�
ку перед рідним сели�
щем, односельчанами,
колективами Чинадіївсь�
кого ДОКу, Мукачівсько�
го лісокомбінату, прита�
манне Михайлу Андрійо�
вичу з першої до остан�
ньої 260�ї сторінки. Його
лагідно мовлене слово
яскраво проступає з
перших рядків, і  мно�
житься   у повазі до
батьків, до людей праці,
науки, освіти, медицини,
культури… За своїм по�
кликанням, характером
творчих устремлінь  опуб�
лікованих нарисів автор
постає перед читачами
пристрасним оповіда�
чем. Герої його книги не
вигадані,  бо вони прий�
шли із життя у прямому
значенні цього слова. І
тому від них віє над�
ійністю, любов’ю до
батьків, дідів,  до своєї
землі, свого народу.

Червоною ниткою через
більш як тридцять нарисів
написаних М.А.Товтином
проходить хвала сім’ї,
громадській активності,
великої духовної цінності,
загальнолюдське понят�
тя про добро, і душевну
красу. Саме їх, за тверд�
женням автора, мають
успадкувати наші діти,
онуки… Як це зробити, і
що це за найголовніші
цінності людського життя,
довідаймося із книги «Ве�
селка людської душі. Вона
не стільки про героїв,
скільки від них  – до нас,
до кожного серця і душі.

Ольга  МУЧИЧКА,
ветеран освіти,

вчителька історії

ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß!
   Òàëàíîâèòîãî, åíåðã³éíî-

ãî, ÷óéíîãî ïðàö³âíèêà, ÷óäî-
âó òà ïîâàæàíó  ç áëàãîðîäíèì
ñåðöåì  ëþäèíó

Îëåêñàíäðà
²âàíîâè÷à  Á²Ç²ËÞ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåé-
íèì Äíåì íàðîäæåííÿ, ùî ñèì-

âîë³çóº ìóäð³ñòü ³ ïîâàãó. Áàæàºìî Âàì ãàðìîí³¿
ó âñüîìó – ó ñïðàâàõ ³ â³ä÷óòòÿõ. Äàé Âàì Áîæå
ðåàë³çóâàòè âñå çàäóìàíå, ìàòè äîáðó äîëþ, çäî-
ðîâ'ÿ ³ ñèëè. Íåõàé óäà÷à áóäå Âàøîþ íåçì³ííîþ
ñóïóòíèöåþ, à Ãîñïîäíº áëàãîñëîâåííÿ – íàä³éíèì
äîðîãîâêàçîì.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
 êîëåêòèâ  Ìóêà÷³âñüêî¿  øâåéíî¿  ôàáðèêè

²Ç ÇÎËÎÒÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

В дитсадку № 41 завершують
зведення котельні

Нову котельню, яка працюватиме на альтер&
нативних видах опалення зводять в дитсадку
№ 41 Мукачева.

Котельня працюватиме на відходах деревооб�
робної промисловості. Вартість реконструкції си�
стеми опалення становитиме 750 тисяч гривень.

Вже завершені будівельні роботи, електроосві�
тлення, роботи по влаштуванню зовнішніх мереж.

Підрядною організацією вже замовлений котел,
після цього його буде встановлено та проведуть
пусконалагоджувальні роботи.

Ó â³âòîðîê  âàãîìèõ
80 ðîê³â âèïîâíèëîñÿ çíà-
íîìó äàëåêî çà ìåæàìè
Ìóêà÷åâà ñïîðòèâíîìó
ä³ÿ÷åâ³ Âàñèëþ Ìèõàé-
ëîâè÷ó ÂÅØÅËÅÍ².

Íèí³øíº ìîëîäå ïîêîë³-
ííÿ ìóêà÷³âö³â íàïåâíå ³ íå
çäîãàäóºòüñÿ, ùî êîëèñü ó
íàøîìó ì³ñò³ ïîïóëÿðíèì
áóëî âîäíå ïîëî – âàòåð-
ïîëî. Êîìàíäà Ìóêà÷åâà
âèñòóïàëà â îáëàñíèõ ÷åì-
ï³îíàòàõ, ðåñïóáë³êàíñü-
êèõ òóðí³ðàõ. Ñåðåä ïåð-
øèõ âàòåðïîë³ñò³â áóâ äå-
ñÿòèêëàñíèê äâàäöÿòî¿ äå-
ñÿòèð³÷êè Âàñèëü Âåøå-
ëåí³. Íàâ÷àþ÷èñü â³äòàê ó
Ëüâ³âñüêîìó ³íñòèòóò³
ô³çêóëüòóðè, âèñòóïàâ çà
êîìàíäó ìàéñòð³â «Äèíà-
ìî». À âæå ïîò³ì, êîëè
î÷îëþâàâ ìóêà÷³âñüêå
ñïîðòèâíå òîâàðèñòâî
«Ñïàðòàê», ñóäèâ ìàò÷³ âà-
òåðïîëüíèõ êîìàíä, âõîäèâ

ÊÎÐÈÔÅÉ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÓ

äî äåñÿòêè êðàùèõ âàòåð-
ïîëüíèõ àðá³òð³â ÑÐÑÐ ³
ïåðøèì â Óêðà¿í³ óäîñòî¿-
âñÿ çâàííÿ ñóää³ ì³æíàðîä-
íî¿ êàòåãîð³¿, áóâ îäíèì ç
ï’ÿòè ðàäÿíñüêèõ «ì³æíà-
ðîäíèê³â». Â³í ñóäèâ ïî-
ºäèíêè íà ÷åìï³îíàòàõ ³
êóáêàõ ªâðîïè, ïåðøîñòÿõ
ñâ³òó, Ìþíõåíñüêèõ òà
Ìîñêîâñüêèõ Îë³ìï³éñüêèõ
³ãðàõ. Äî ñàìî¿ ïåíñ³¿ íå
ïîðèâàâ ç³ ñïîðòîì, î÷îëþ-

âàâ ì³ñüêèé «Ñïàðòàê»,
â³äòàê áóâ äèðåêòîðîì ñòà-
ä³îíó «Àâàíãàðä».

Ãðèãîð³é ÊÓÐÓÖ

Øàíîâíèé
Âàñèëþ Ìèõàéëîâè÷ó!
Ç íàãîäè Âàøîãî ÷óäî-

âîãî þâ³ëåþ ïðèéì³òü
íàø³ íàéêðàù³ â³òàííÿ é
ïîáàæàííÿ. Íåõàé Âàø
ïðîôåñ³îíàë³çì, ëþáîâ
äî ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³
ñïîðòó, ëþäÿí³ñòü é äîá-
ðîçè÷ëèâ³ñòü ïðîäîâæó-
þòü óòâåðäæóâàòèñü ³ äàë³
ó Âàøîìó æèòò³.

 Ùèðîñåðäî áàæàºìî
äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèí-
íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ùàñ-
ëèâîãî äîâãîë³òòÿ!

Ç ïîâàãîþ, ñïîðòèâíèé
âåòåðàíñüêèé àêòèâ Ìó-
êà÷åâà, ì³ñüêðàäà
ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà
«Ñïàðòàê»

Ìèëó, äîáðó, ïðàöüîâèòó, ùèðî-
ñåðäíó, òîâàðèñüêó æ³íêó, ñïðàâ-
æíüîãî ïðîôåñ³îíàëà

Íàä³þ  Áîðèñ³âíó
ÃÎÐÄÓÁÅÉ

â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ³ç çîëîòèì
þâ³ëåºì. Íåõàé Âàñ, íå ò³ëüêè â
ïîëóäåíü â³êó, à é óñå æèòòÿ ñóï-

ðîâîäæóþòü ì³öíå çäîðîâ'ÿ, íàäèõàþòü íîâ³
ñïðàâè, ç³ãð³âàº ðîäèííå òåïëî. Õàé íåñóòü
ò³ëüêè ðàä³ñòü ðîêè. Õàé çáóäóòüñÿ áà-
æàííÿ, ìð³¿, äóìêè, çà í³æíå ñåðöå, çà
áàæàííÿ ðîáèòè ëþäÿì äîáðî, çà íå-
âòîìíó ðîáîòó Âàì íèçüêèé óêë³í ³ ùèðå
ñïàñèá³!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ  –  êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿
øâåéíî¿ ôàáðèêè
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Âîíà, ÿê ³ òðè ïîïåðåäí³
êîðåñïîíäåíö³¿, ÿê³ áóëè
âèäðóêóâàí³ â ãàçåò³ « Ìó-
êà÷åâî», íàñè÷åíà  ö³êàâè-
ìè , ÿ á ñêàçàâ, ìóæí³ìè
ôðàãìåíòàìè ³ç áóäåííî¿
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè êîëèø-
íüîãî ñïåöíàç³âöÿ ÊÄÁ ³
Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè, à
íèí³ — íà÷àëüíèêà Çàêàð-
ïàòñüêîãî îáëàñíîãî ë³öåþ-
³íòåðíàòó ç ïîñèëåíîþ
â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãî-
òîâêîþ ïîëêîâíèêà Þð³ÿ
Ìèõàéëîâè÷à Çàõàðîâà. Öÿ
áåçñòðàøíà ³ áåçïîùàäíà äî
âîðîã³â ëþäèíà, âñå ñâîº
æèòòÿ ïðèñâÿòèëà  â³ðíîñò³
ñëóæ³ííþ Â³ò÷èçí³ ³ âèõî-
âàííþ òà çàãàðòóâàííþ
â³éñüêîâèõ êàäð³â  — íàä-
³éíèõ çàõèñíèê³â Áàòüê³â-
ùèíè. 21 ñåðïíÿ öüîãî ðîêó
ìèíàº ÷îòèðè ðîêè, â³äêî-
ëè ùå çîâñ³ì ñòàòóðî
ï³äòÿãíóòèé âåòåðàí-àôãà-
íåöü, êàâàëåð òðèäöÿòè
áîéîâèõ ³ ìèðíèõ îðäåí³â ³
ìåäàëåé î÷îëèâ çãàäàíèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Çà öåé
÷àñ â æèòòºâó äîðîãó ñòðîé-
îâèì êðîêîì ï³øëè ïîíàä
300 âèïóñêíèê³â, 250 ç íèõ
íàâ÷àþòüñÿ ó  âèùèõ
â³éñüêîâèõ ó÷èëèùàõ. Âñ³
âîíè  — ñïàäêîºìö³ áîéî-
âî¿ ñëàâè, áåçìåæíà ðàä³ñòü
³ ãîðä³ñòü ïîëêîâíèêà Çàõà-
ðîâà.

Îäíàê, ïåðøå çíàéîìñòâî
Þð³ÿ Ìèõàéëîâè÷à ç Ìóêà-
÷åâîì â³äáóëîñÿ íàáàãàòî
ðàí³øå. Öå áóâ ì³ñÿöü âåðå-
ñåíü 1990-ãî ðîêó. Â³í —
ìîëîäèé îô³öåð, ÿêèé ùîé-
íî çàê³í÷èâ Âèù³ êóðñè
â³éñüêîâî¿ êîíòððîçâ³äêè â
Íîâîñèá³ðñüêó, áóâ íàïðàâ-
ëåíèé äëÿ ïðîäîâæåííÿ
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè â àâ³-
àö³éí³ ÷àñòèíè, ÿê³ çàáåçïå-
÷óâàëè îáñëóãîâóâàííÿ 92-
ãî âèíèùóâàëüíîãî ïîëêó,
ùî äèñëîêóâàâñÿ â Ìóêà-
÷åâ³. Îñíîâíîþ ä³ëÿíêîþ
éîãî ðîáîòè áóëà â³éñüêîâà

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ!
29 òðàâíÿ  çóñòð³÷àº ñâ³é 30-ð³÷íèé

þâ³ëåé áàðìåí êàôå "Êîîïåðàòîð"
ÃÐÅÁÀ

Òåòÿíà Âàñèë³âíà.
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî! Ùèðîñåðäíî  â³òàº-

ìî ³ çè÷èìî  Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëè-
êîãî ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ,
óñï³õ³â ó ðîáîò³.

Õàé öâ³òå,  íå â'ÿíå
²ç ðîêàìè äîëÿ,
Õàé ùàñëèâ³ ðîêè
Çîçóëÿ êóº.
Â³ä çåìåëüêè – ñèëè,
Â³ä ëþäåé – ïîâàãè,
À äîáðî ³ ùàñòÿ
Õàé Ãîñïîäü äàº!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ, âåñü êîëåêòèâ  ÂÊÏ
"Ìóêà÷³âñüêèé   ì³ñüêêîîïòîðã.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Â³òàºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ

ìóäðîãî, íàä³éíîãî, ëþáëÿ÷îãî,
íàéêðàùîãî ÷îëîâ³êà, òàòà, ä³äó-
ñÿ
Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à

ÏÀÂËÎÂÈ×À!
Ñüîãîäí³ ð³âíî ø³ñòäåñÿò ó Âà-

øîìó æèòò³ ìèíàº, à ñê³ëüêè ¿õ
ùå íà øëÿõó, ïðî öå í³õòî íå çíàº,
òîæ çè÷èìî â çäîðîâ'¿ â³ê äîâãèé ïðîæèòè, ùîá óñ³õ
íà ñòîð³÷÷ÿ ìîãëè çàïðîñèòè, ùîá ó ìèðíîìó íåá³

Âàì ñîíöå âñì³õàëîñÿ, à âñ³ Âàø³
ìð³¿ òà ïëàíè çáóâàëèñÿ, Õàé çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ äîñòàòîê ñèïëþòü-
ñÿ, ÿê ëèïè öâ³ò, Õàé ìàëþº äîëÿ ç
áóäí³â ñâÿòî, À Ãîñïîäü Äàðóº
ùå áàãàòî ë³ò!
Â³ä âñ³º¿ ëþáëÿ÷î¿ Âàñ ðîäèíè.

÷àñòèíà, çàòàºìíè÷åíà ï³ä
óìîâíîþ íàçâîþ «Ïåðåñóâ-
íà ðåìîíòíî-òåõí³÷íà
áàçà», ÿêà ðîçòàøîâóâàëàñÿ
â íàñåëåíîìó ïóíêò³ ×èêîø
Áåðåã³âñüêîãî ðàéîíó. Çà ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ áóëà ïðîòè-
ä³ÿ ñïåöñëóæáàì çîâí³øí³õ
êðà¿í òà ïîïåðåäæåííÿ ³ âè-
ÿâëåííÿ çëîâæèâàíü ç áîêó
êåð³âíîãî ñêëàäó â³éñüêîâè-
ìè ï³äðîçä³ëàìè. Ï³ñëÿ ðîç-
âàëó Ñîþçó ÐÑÐ, ïåðåä Çà-
õàðîâèì ïîñòàëî ïèòàííÿ:
àáî  ïðîäîâæåííÿ ñëóæáè â
Ðîñ³¿, àáî çàëèøèòèñÿ â Óê-
ðà¿í³.  ² îñü ÿêå ð³øåííÿ
ïðèéíÿâ Þð³é Çàõàðîâ:

— Äðóæèíà ó ìåíå — óê-
ðà¿íêà, ä³òè — Ìèõàéëî ³
Íàä³éêà íàðîäèëèñÿ â Óê-
ðà¿í³. ², õî÷à, áàòüêè æèëè â
ðîñ³éñüêîìó Íèæíüîìó
Íîâãîðîä³ (òàì ³ òåïåð æèâå
ìîÿ ìàìà), ó ìåíå íå áóëî
íàâ³òü ñóìí³âó, ùî ÿ çàëèøà-
þñÿ òóò, íà ñâîºìó ì³ñö³.
Ñàìå òîìó, ï³ñëÿ ðîçïàäó
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ÿ ïðàê-
òè÷íî çàëèøèâñÿ âèêîíóâà-
òè ñâî¿ îáîâ,ÿçêè ñòàðøîãî
î ï å ð ó ï î â í î â à æ å í î ã î
â³ää³ëó â³éñüêîâî¿ êîíòððîç-
â³äêè Óïðàâë³ííÿ  ÑÁÓ â Çà-
êàðïàòñüê³é îáëàñò³ (ç äèñ-
ëîêàö³ºþ â ì. Ìóêà÷åâ³) ç
îïåðàòèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ
àâ³àö³éíèõ ÷àñòèí.

Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî òàº-
ìíà ³íôîðìàö³ÿ çàâæäè çî-
ñåðåäæóâàëàñÿ  ó â³éñüêîâèõ
÷àñòèíàõ òà íà çàâîäàõ ³ ôàá-
ðèêàõ îáîðîííîãî êîìïëåê-
ñó. ¯õ ³ îáñëóãîâóâàëà
â³éñüêîâà êîíòððîçâ³äêà, ÿêà
çîñåðåäæóâàëà ñâîþ óâàãó
íà âèÿâëåíí³, ïðèñ³êàíí³ ³
ïðîô³ëàêòèö³ çëîâæèâàíü
êîìàíäèðàìè ï³äðîçä³ë³â
ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì,
Áóëà âî÷åâèäü ³ ë³í³ÿ çàõèñ-
òó òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³,
òîáòî, ùîá ó â³éñüêîâèõ ÷à-
ñòèíàõ íå áóëî íàâ³òü â ïî-
ìèñëàõ çàäóì³â ñêèíåííÿ
äåðæàâíîãî ëàäó øëÿõîì

â³éñüêîâîãî ïåðåâîðîòó. Òà-
êèõ âèïàäê³â, çà ñëîâàìè
Þð³ÿ Ìèõàéëîâè÷à, íå
áóëî, òîìó, ùî ïðîô³ëàêòè÷-
íà ðîáîòà ïðîâîäèëàñü íà

äóæå âèñîêîìó ð³âí³. ß ïðî-
øó ïîëêîâíèêà Çàõàðîâà
ïðîäîâæèòè ðîçìîâó ïðî
ïîäàëüøó ñëóæáó â Ìóêà÷åâ³
³, çîêðåìà, ïðî çãàäàíó òàé-
íó ðåìáàçó â ïîñåëåí³ ×è-
êîø òà ¿¿ äîëþ.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Óêðà¿íà
ñòàëà áåç’ÿäåðíîþ äåðæà-
âîþ, ²ç ×èêîøà âèâåëè öþ
ñåêðåòíó ÷àñòèíó, à ÿîçá-
ðîºííÿ, ÿêå òóò ïðè ðå-
æèìí³é òåìïåðàòóð³ çáåð³ãà-
ëîñÿ, âèâåçëè â Ðîñ³þ. Ìó-
êà÷³âñüêèé àâ³àïîëê ïåðå-
äèñëîêóâàëè ï³ä Êè¿â.
Â³äïîâ³äíî, áóëè ë³êâ³äîâàí³
òèëîâ³ ï³äðîçä³ëè. Ó ìîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³ çàëèøàëàñÿ
îäíà åñêàäðèëüÿ, ùîá çáå-
ðåãòè àåðîäðîì. Öåé
ï³äðîçä³ë âèêîíóâàâ ³ áîéîâ³
çàâäàííÿ, ³ äîïîìàãàâ
ì³ñöåâèì ñëóæáàì ç íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ïî
ë³êâ³äàö³¿ ïàâîäê³â ³ ï³äòîï-
ëåíü. Ç ÷àñîì åñêàäðèëüÿ

ïåðåéøëà ó ï³äïîðÿäêóâàí-
íÿ â³éñüê Ïðîòèïîâ³òðÿíî¿
îáîðîíè, à òóò çàëèøàâñÿ
çåí³òíî-ðàêåòíèé ïîëê ç îê-
ðåìèìè ðîòàìè ðàä³îòåõí³-

÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ. Ìè æ îô³-
öåðè ÑÁÓ ïðî-
äîâæóâàëè âèêî-
íóâàòè ñâîþ íå-
ëåãêó íîøó — â
áóäü-ÿêó ïîðó
ðîêó ³ ÷àñ ïðîòè-
ä³ÿòè ñïåöñëóæ-
áàì ³íøèõ êðà¿í,
ïîïåðåäæóâàòè ³
ïðèñ³êàòè çëî-
âæèâàííÿ ñëóæ-
áîâèì ñòàíîâè-
ùåì çàäëÿ âëàñ-
íî¿ âèãîäè ³ íà-
æèâè.

— Íàâåä³òü,
áóäü ëàñêà, õî÷à á
îäèí ïðèêëàä
Âàøîãî âòðó÷àí-
íÿ â ïîä³áíó ñè-
òóàö³þ.

— Êîìàíäèð
îäí³º¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè
Ìîñêîâñüêîãî ï³äïîðÿäêó-
âàííÿ çà äîìîâëåí³ñòþ
âäàâñÿ äî òàêî¿ àôåðè. Ó
íüîãî ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿
çàëèøàëîñÿ áàãàòî îäè-
íèöü àâòîìîá³ëüíî¿ òåõí³-
êè, ÿêó ðîçïî÷àâ ë³âîðó÷ ³
ïðàâîðó÷ ïðîäàâàòè. Âè-
ðó÷êó áåç ñîðîìó áðàâ ñîá³,
à ÷àñòèíó â³äïðàâëÿâ ó
Ìîñêâó. Ï³ñëÿ âèâ³ëüíåííÿ
àíãàð³â  öåé êîìàíäèð
õîò³â áóëî çäàòè ïðèì³ùåí-
íÿ ì³ñöåâèì êîìåðñàíòàì
â îðåíäó ³ íà öüîìó îòðè-
ìóâàòè íåçàêîííèé ïðèáó-
òîê. Öÿ àôåðà áóëà ïðèñ³÷å-
íà íà êîðåí³. Òàê áóëî ïî-
ïåðåäæåíî âòðàòè äåðæàâ³
íà 1 ì³ëüÿðä êàðáîâàíö³â.
Çà ÷àñ ìîº¿ ðîáîòè â óê-
ðà¿íñüê³é ñëóæá³ áåçïåêè
âèÿâëÿëèñÿ ëþäè ç îçíàêà-
ìè äåðæàâíî¿ çðàäè. Çàâî-
äèëèñÿ ³ ñïåö³àëüí³ ñïðàâè
íà ïîñÿãàííÿ äî òåðèòîð³-

àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà äåðæàâ-
íèé óñòð³é…

— Îäíèì ñëîâîì, ñëóæ-
áà áóëà ö³êàâîþ. ×è íå òàê?

— ßêùî ¿¿ ñëóæèòè ÷åñíî
³ ã³äíî, òî çã³äíèé. Àëå çâàæ-
òå íà òå, ùî ó íàñ òåïåð áà-
ãàòî íåã³äíèê³â âäàëèñÿ äî
çëîâæèâàíü. Ó íàñ íàâ³òü
ÑÁÓ ñòàëà «îðèã³íàëüíèì
áîðöåì» ïðîòè êîðóïö³¿. ¯¿
ïðàö³âíèêè í³áè çàáóëè, ùî
áîðîòèñÿ ç êîðóïö³ºþ ïî-
òð³áíî ç ïîçèö³¿ ïðîòèä³¿
ñïåöñëóæáàì çàêîðäîííèõ
äåðæàâ. ..

— Çà ðàòíó ñëóæáó â îðãà-
íàõ  ÑÁÓ Âè íàãîðîäæåí³
áàãàòüìà áîéîâèìè íàãîðî-
äàìè –  ìåäàëÿìè: «Çàõèñ-
íèêó Â³ò÷èçíè», «Çà â³äçíà-
êó â ñëóæá³» 1, 2, 3 ñòóïåí³â,
ìåäàëëþ «Âåòåðàí îðãàí³â
áåçïåêè» òà þâ³ëåéíèìè
ìåäàëÿìè. Ö³ â³äçíàêè äîäà-
þòü Âàì ñèë ³ ìóæíîñò³ ó
âèêîíàíí³ òåïåð³øí³õ îáî-
â’ÿçê³â Íà÷àëüíèêà ë³öåþ?

— Ñêàæó â³äâåðòî: äëÿ
ìåíå êîæíà íàãîðîäà ïî-
îñîáëèâîìó äîðîãà ³ íåçà-
áóòíÿ. Îðäåíè ³ ìåäàë³  —
öå ì³é æèòòºâèé øëÿõ, ìîÿ
äîëÿ ³ ì³é äîðîãîâêàç ó ö³êà-
âå é ùàñëèâå ìàéáóòíº ìîº¿
êðà¿íè — Óêðà¿íè. ß âïåâ-
íåíèé, ùî ë³öå¿ñòè, ÿêèõ
ñüîãîäí³ ÿ âèõîâóþ, ïðîäîâ-
æàòü ñëàâí³ áîéîâ³ ³ òðóäîâ³
çâèòÿãè íàøèõ ñòàðøèõ ïî-
êîë³íü ³ âïèøóòü íîâó ñòî-
ð³íêó â ³ñòîð³þ äîáëåñò³ ³ ãå-
ðîéñòâà óêðà¿íñüêîãî çàõèñ-
íèêà Â³ò÷èçíè. Ó áîþ ïåðå-
ìàãàº òîé, õòî òâåðäî â³ðèòü
ó ïåðåìîãó.

Õàé âñåëÿòüñÿ ö³ ì³öí³ ñëî-
âà ìóæíüîãî ïîëêîâíèêà-
ñïåöíàç³âöÿ Þð³ÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à Çàõàðîâà ó êîæíå
þíå ñåðöå ë³öå¿ñòà!

Äîáðîçè÷ëèâó áåñ³äó
ïðîâ³â æóðíàë³ñò

ç Ìóêà÷åâà
²ÂÀÍ  ÊÎÏ×À.

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!
Íàø³ íàéêðàù³ â³òàííÿ, íàéí³æí³ø³ ïîáàæàííÿ ç íà-

ãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ ìóäðî¿, ä³ëîâî¿, åíåðã³éíî¿, ùåä-
ðî¿,  ìîëîäî¿, ÷àð³âíî¿, äîáðîçè÷ëèâî¿ òà æèòòºðàä³ñíî¿

Òåòÿíè  Ìèõàéë³âíè  ÊÓÖÈÊ.
Â³ä ³ìåí³ âñ³õ îñâ³òÿí Ìóêà÷åâà ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ,

òàëàíîâèòà îðãàí³çàòîðêî îñâ³òíüîãî ïðîöåñó,  ç Äíåì
íàðîäæåííÿ. Ïåäàãîã³÷íèé  òàëàíò,  óì³ííÿ ïðàöþâàòè ç
ëþäüìè  ñêëàäàþòü Âàø ïðåêðàñíèé òâîð÷èé óæèíîê.
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, íåâè÷åðïíîãî îïòèì³ç-
ìó, íàòõíåííÿ, çä³éñíåííÿ âñüîãî çàäóìàíîãî, ìèðó, ëþ-
áîâ³ òà çëàãîäè. Øàíóºìî Âàñ ÿê ÿñêðàâîãî,
ïðîâ³äíîãî ë³äåðà, íîâàòîðà, äÿêóºìî çà âå-
ëèêó ëþäÿí³ñòü. Õàé íåñóòü ò³ëüêè ðàä³ñòü ç
ñîáîþ ðîêè. Õàé çáóäóòüñÿ áàæàííÿ, ìð³¿
äóìêè. Ùîá äî ñòà ë³ò ðàä³ñíèé íàñòð³é ó
ñåðö³ íå çãàñ, à ùåäðàÿ äîëÿ âñì³õàëàñü íå
ðàç!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – ïðàö³âíèêè  øê³ë Ìóêà÷åâà

Þ. Çàõàðîâ –
ç óëþáëåíîþ ã³òàðîþ.



Îñâ³òà – ñêàðá, òðóä – êëþ÷ äî íüîãî. (Àíò. àôîðèçì).Îñâ³òà – ñêàðá, òðóä – êëþ÷ äî íüîãî. (Àíò. àôîðèçì).Îñâ³òà – ñêàðá, òðóä – êëþ÷ äî íüîãî. (Àíò. àôîðèçì).Îñâ³òà – ñêàðá, òðóä – êëþ÷ äî íüîãî. (Àíò. àôîðèçì).Îñâ³òà – ñêàðá, òðóä – êëþ÷ äî íüîãî. (Àíò. àôîðèçì). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 25  òðàâíÿ 2017ð.
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А Н К Е Т А
ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ У НИНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ?

(поставте плюс  або  галочку)

Так Ні
Ваше прізвище, ім’я та по батькові: ________________________________________________________________________________________________________________

Контактна інформація (поштова адреса,телефон, електронна адреса):  _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписуючи цей документ, Ви надаєте згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних відповідно

до Закону України «Про захист персональних даних»  ____________________________________________  (Підпис)

ШАНОВНІ  УКРАЇНЦІ!
Війна за українську землю точиться не лише на Донбасі, а і в тилу!
Підписавши Меморандум з МВФ про чергову позику, влада взяла зобов’язання по@

спішно виставити на продаж українську землю сільськогосподарського призначення.
Якщо це станеться,твою землю розкуплять і узурпують кілька фінансових кланів. Бо
лише вони мають на це гроші. Усі, хто сіє хліб і годує країну, не зможуть вільно працю@
вати на своїй землі. Усі, хто споживає продукцію сільського господарства, потерпати@
муть від її дорожнечі і дефіциту.

Влада ігнорує той факт, що 80% громадян виступають проти продажу землі. Як і те,
що 96% аграріїв не мають коштів, щоб купити землю, яку вони зараз обробляють.

Ми, Аграрна партія, виступаємо категорично проти поспішного і «дикого» ринку землі.
Ми ініціювали Всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю!», що покликаний
нагадати владі про думку і право народу.

Кожен підпис – це протест проти розпродажу національного багатства, проти без@
прав’я і високих цін. Не мовчіть! Кожен підпис важливий!

Сьогодні над Україною нависла
особлива небезпека. Йдеться про
спроби поспішного запровадження
ринку земель сільськогосподарсь�
кого призначення в умовах, коли Ук�
раїна не готова до нього ні в органі�
заційному, ні в правовому, ні в еко�
номічному сенсі.

На розгляді Конституційного Суду
України перебуває подання народ�
них депутатів щодо визнання некон�
ституційним мораторію на продаж
земель сільськогосподарського
призначення. Також у нещодавно
підписаному з МВФ Меморандумі
йдеться про необхідність ухвалити
закон про обіг земель уже в травні й
почати їх продаж з 2018 року.

Ці процеси підготовки поспішно�
го продажу земель розпочато на
фоні незавершеної земельної ре�
форми, недосконалого законодав�
ства та численних неврегульованих
питань, пов’язаних із земельними
відносинами в нашій державі. Є низ�
ка проблем, які роблять відкриття
ринку земель в теперішніх умовах
вкрай небезпечним і несуть загрозу
дестабілізації в країні.

Ми вимагаємо проведення прозо�
рої та цивілізованої земельної ре�
форми. її головною метою має ста�
ти створення моделі поводження із
землею, яка зробить українців за�
можними, забезпечить розумне,
екологічне та ощадне використання
земельних ресурсів.

Для запровадження цивілізова@
них земельних відносин необхід@
но створити повний пакет законо@
давства, яке:

1)     Визначає власником землі вик�
лючно громадян України.

2)     Закріплює обмеження щодо
площі земель, яка може перебува�
ти: у володінні однієї особи, в обро�

16 êðîê³â çåìåëüíî¿ ðåôîðìè â³ä Àãðàðíî¿ ïàðò³¿
бітку одного землекористувача, в
оренді одного землекористувача.
Встановлює кваліфікаційні та фахові
вимоги до осіб, які беруть в оренду
чи прагнуть обробляти землю.

3)     Забезпе�
чує роботу від�
критого реєстру
прав власності
на землю, пе�
редбачає прове�
дення інвентари�
зації земель за
формами влас�
ності та суб�
’єктами госпо�
дарювання.

4)     Передба�
чає передачу
розпорядження
землями за ме�
жами населених
пунктів від Держ�
геокадастру та
його регіональ�
них структур до місцевих територі�
альних громад.

5)     Передбачає розв’язання існу�
ючих проблем з Державним земель�
ним кадастром (у першу чергу � на�
повнення національної кадастрової
системи, накладення меж суміжних
територій, невідповідність системи
координат тощо).

6)     Забезпечує усебічний захист і
гарантування прав селян�орендо�
давців та передбачає створення пра�
вових і соціально�економічних ме�
ханізмів реалізації прав власності на
землі сільськогосподарського при�
значення (у першу чергу особами
літнього віку, які не мають спад�
коємців). 7)     Урегульовує право�
вий режим невитребуваних земель�
них паїв та земель колективної влас�
ності.

8)     Передбачає перегляд показ�
ників нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського
призначення, у тому числі земель під
господарськими будівлями і двора�

ми, знизивши їхню вартість до рівня
орних угідь.

9)     Передбачає створення Земель�
ного банку, основним завданням яко�
го є збереження кількості та якості
земель, а також контроль за їх об�
ігом.

10)   Унормовує консолідацію зе�
мельних ділянок (тобто обмін, зміну
їхніх меж, об’єднання та ін.)

11)   Визначає і законодавчо закр�
іплює параметри охорони земель, їх
консервації та рекультивації, а також
збереження й відтворення родючості
ґрунтів, забороняє вести госпо�
дарську діяльність у заповідних зо�
нах та прибережних захисних смугах.

12)   Упорядковує і визначає ста�
тус земель для суспільних потреб, а
також гарантує задоволення потреб
громади у земельних ділянках, у пер�

шу чергу для сінокосіння і випасання
худоби, городництва та індивідуаль�
ного житлового будівництва.

13)   Закріплює переважне право
орендаря (фермера) на продовжен�
ня договору оренди земель держав�
ної і комунальної власності без його
участі у земельних торгах (аукціо�
нах).

14)   Передбачає розроблення За�
гальнодержавної і регіональних про�
грам підтримки фермерських госпо�
дарств, малих і середніх
підприємств та заснованих ними
сільськогосподарських коопера�
тивів шляхом забезпечення доступу
до дешевих кредитів, земельних і ма�
теріально�технічних ресурсів, ринків
збуту.

15)   Забезпечує необхідні умови
для виробництва продукції кінцево�
го споживання та сприяє створенню
доданої вартості й нових робочих
місць у сільській місцевості.

16)   Забезпечує можливості для
відродження української економіки
через зростання аграрного сектора
як стратегічно важливої галузі в су�
часних умовах.

Ми, Аграрна партія, змушені реа�
гувати на загрозу дикого ринку землі
– по всій країні вже стартував збір
підписів «Не дамо вкрасти землю!».
Люди добре пам’ятають, як у 1990�х
фінансові клани монополізували цілі
галузі української промисловості, і
побоюються, що ринок землі стане
полем для продовження такої самої
«приватизації».

Вимагаємо від влади зупинити
грабунок народу і відмовитись від
«реформи», вигідної лише олігар�
хам. Мораторій на продаж землі має
діяти доти, доки не буде завершено
усесторонню, зважену земельну ре�
форму!
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ñò.

Ñåëÿíè òà àãðîâèðîáíèêè Äîíáà-
ñó, ùî ñüîãîäí³ ïðàöþþòü ó íàä-
ñêëàäíèõ óìîâàõ ó çîí³ ïðîâåäåí-
íÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ïî-
òåðïàþòü íå ëèøå â³ä âîºííèõ ä³é,
à é â³ä åëåìåíòàðíîãî íåâèêîíàííÿ
çàêîí³â ³ ïîðóøåííÿ ñâî¿õ ïðàâ. Ï³ä
÷àñ ïî¿çäêè êåð³âíèöòâà Àãðàðíî¿
ïàðò³¿ íà Äîíáàñ 10 êâ³òíÿ áóëî
ñôîðìîâàíî ïåðåë³ê åêîíîì³÷íèõ
ïðîáëåì ðåã³îíó, ùî ïîòðåáóþòü
íåãàéíîãî âèð³øåííÿ.

Ïî-ïåðøå, ïîäàòê³âö³ íà ì³ñöÿõ
íàñòèðëèâî âèìàãàþòü ñïëàòè çå-
ìåëüíîãî ïîäàòêó â³ä
ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó
çîí³ ÀÒÎ. Õî÷à ó Ïîäàòêî-
âèé êîäåêñ âíåñåíî çì³íè,
çã³äíî ç ÿêèìè «íå íàðàõî-
âóºòüñÿ òà íå ñïëà÷óºòü-
ñÿ ïëàòà çà çåìëþ (çå-
ìåëüíèé ïîäàòîê òà îðåí-
äíà ïëàòà çà çåìåëüí³
ä³ëÿíêè äåðæàâíî¿ òà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³) çà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ðîç-
òàøîâàí³ íà òèì÷àñîâî
îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿ òà/
àáî òåðèòîð³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â,
ùî ðîçòàøîâàí³ íà ë³í³¿ ç³òêíåí-
íÿ òà ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³
òà/àáî êîðèñòóâàíí³, ó òîìó
÷èñë³ íà óìîâàõ îðåíäè, ô³çè÷íèõ
àáî þðèäè÷íèõ îñ³á, ó ïåð³îä ç
14 êâ³òíÿ 2014 ðîêó äî 31 ãðóä-
íÿ ðîêó, â ÿêîìó çàê³í÷åíî ïðîâå-
äåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-
ðàö³¿».

Ïî-äðóãå, äåðæàâà ïîâí³ñòþ ñà-
ìîóñóíóëàñÿ â³ä âèð³øåííÿ ïðî-
áëåì âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
(ïà¿â), ÷èÿ çåìëÿ âèìóøåíî
â³ä³éøëà íà äåðæàâí³ ïîòðåáè, ïî-
â’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ áóä³âíèöòâà
ôîðòèô³êàö³éíèõ ñïîðóä. Öþ çåì-
ëþ âëàñíèêè, çðîçóì³ëî, íå ìîæóòü
îáðîáëÿòè ñàì³, íå ìîæóòü çäàâà-
òè ¿¿ â îðåíäó. Àëå ³íøî¿ çåìë³ ¿ì
í³õòî íå ïðîïîíóº. Íåìàº àí³ êîì-
ïåíñàö³é ó áóäü-ÿê³é ôîðì³, àí³ ìå-
õàí³çìó ¿õ íàäàííÿ.

Ïî-òðåòº, íå âðåãóëüîâàíî ïðî-
áëåìó îïîäàòêóâàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà, ÿêå âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
ñâî¿õ ïîòðåá ï³äðîçä³ëè ÇÑÓ. Ç 1
ñ³÷íÿ 2017ðîêó âñòóïèëà â ñèëó
íîâà ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, çã³äíî ç ÿêîþ
«Îá’ºêòè æèòëîâî¿ òà íåæèò-
ëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ùî ðîçòàøî-
âàí³ íà òåðèòîð³¿ íàñåëåíèõ
ïóíêò³â, íà òèì÷àñîâî îêóïî-
âàí³é òåðèòîð³¿ òà/àáî òåðè-
òîð³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ùî ðîç-
òàøîâàí³ íà ë³í³¿ ç³òêíåííÿ, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ô³çè÷-
íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á, íå º
îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ ïîäàò-

Çàÿâà Àãðàðíî¿ ïàðò³¿ ùîäî âèð³øåííÿ
åêîíîì³÷íèõ ³ ãîñïîäàðñüêèõ ïðîáëåì

ó çîí³ ÀÒÎ
êîì íà íåðóõîìå ìàéíî.» Àëå
â³äêðèòèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ
ùîäî ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ÿê³
ðîçì³ùåí³ íà ï³äêîíòðîëüí³é óêðà¿-
íñüêèé äåðæàâ³ òåðèòîð³¿, àëå íå ìî-
æóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ¿õ âëàñíè-
êàìè, îñê³ëüêè ¿õ óæå äàâíî âèêîðè-
ñòîâóº àðì³ÿ – äëÿ ðîçì³ùåííÿ îñî-
áîâîãî ñêëàäó â³éñüêîâèõ ÷àñòèí ÷è
â ÿêîñò³ ñêëàä³â. Àëå ãîñïîäàð³ öèõ
áóä³âåëü âèìóøåí³ ïðîäîâæóâàòè
ñïëà÷óâàòè çà íèõ ïîäàòêè.

Ìè çâåðòàºìîñÿ äî ïàðëàìåí-
òàð³â, î÷³ëüíèê³â Óðÿäó, Ì³í³ñòåð-

ñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿
ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç òàêè-
ìè âèìîãàìè:

1. Ó íàéêîðîòøèé òåðì³í ðîçðî-
áèòè òà âïðîâàäèòè ìåõàí³çì êîì-
ïåíñóâàííÿ âòðàò òèì âëàñíèêàì
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê  (ïà¿â),  ÷èÿ  çåì-
ëÿ  â³ä³éøëà íà äåðæàâí³  ïîòðåáè,
ïîâ’ÿçàí³  ç áóä³âíèöòâîì ôîðòèô³-
êàö³éíèõ ñïîðóä ó çîí³ ïðîâåäåííÿ
ÀÒÎ.

2. Íåãàéíî âèð³øèòè ïèòàííÿ
ùîäî âïðîâàäæåííÿ ìîðàòîð³þ íà
îïîäàòêóâàííÿ îá’ºêò³â íåðóõî-
ìîñò³, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ï³äêîíò-
ðîëüí³é óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³ òåðè-
òîð³¿ òà â äàíèé ÷àñ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ íà ïîòðåáè àðì³¿. Ðîçðîáèòè òà
âïðîâàäèòè ìåõàí³çì êîìïåíñóâàí-
íÿ âòðàò âëàñíèêàì öèõ áóä³âåëü/
ïðèì³ùåíü.

3. Ó òèæíåâèé òåðì³í ïðîâåñòè
ñåðåä ïîäàòê³âö³â íà ì³ñöÿõ ðîç’-
ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ùîäî íåìîæ-
ëèâîñò³ òà ïðîòèçàêîííîñò³ ñòÿã-
íåííÿ çåìåëüíîãî ïîäàòêó çà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè, ðîçòàøîâàí³ íà ë³í³¿
ç³òêíåííÿ. Ñë³ä íàãàäàòè, ùî çà çà-
êîíîì, â³äïîâ³äí³ ïëàòíèêè çâ³ëüíåí³
â³ä îïîäàòêóâàííÿ íåðóõîìîñò³ òà
çåìë³, ïî÷èíàþ÷è ç 14 êâ³òíÿ
2014 ðîêó. À îòæå, âñ³ ñïëàòè, êîòð³
âæå áóëè âíåñåí³,  ââàæàþòüñÿ  ïå-
ðåïëàòàìè  ³ ìîæóòü  áóòè  çàðàõî-
âàí³  â ðàõóíîê  íàñòóïíèõ  ïëà-
òåæ³â. Ðîç’ÿñíåííÿ  ìàº  áóòè  îïóá-
ë³êîâàíî  íà îô³ö³éíèõ  ñàéòàõ
Ì³í³ñòåðñòâà  ô³íàíñ³â  Óêðà¿íè  òà
Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿-
íè.

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÇÁ²Ð Ï²ÄÏÈÑ²Â
Íå äàìî âêðàñòè çåìëþ!

•  Ëèøå çðàäíèêè ìîæóòü òîðãóâà-
òè ð³äíîþ çåìëåþ ó òîé ÷àñ, êîëè â
Óêðà¿í³ ëëºòüñÿ êðîâ çà êîæåí êëàï-
òèê ö³º¿ çåìë³!
• Íà âèìîãó ÌÂÔ Âåðõîâíà Ðàäà

ïëàíóº çíÿòè ìîðàòîð³é íà ïðîäàæ çå-
ìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ. ßêùî öå ñòàíåòüñÿ, çåìëþ
ñêóïëÿòü ê³ëüêà îë³ãàðõ³â!

• Ñüîãîäí³ âëàäà íàìàãàºòüñÿ âêðàñòè óêðà¿íñüêó çåì-
ëþ òàê ñàìî, ÿê áóëî óçóðïîâàíî óêðà¿íñüêó ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü ó 1990-õ!
• Çàêîíîäàâ÷³ «ëàç³âêè» çðîáëÿòü çåìëþ ïðåäìåòîì ñïå-

êóëÿö³é òà ïåðåïðîäàæó. Ò³, õòî ñ³º õë³á ³ ãîäóº êðà¿íó, íå
çìîæóòü íà í³é ïðàöþâàòè!
• Âòðàòà çåìë³ ïðèçâåäå äî âåëèêî¿ äîðîæíå÷³ õàð÷³â,

ÿê³ äîâåäåòüñÿ çàâîçèòè ç-çà êîðäîíó. Öå â³ä÷óº íà ñîá³
êîæåí æèòåëü ³ ñåëà, ³ ì³ñòà!
• Óêðà¿íñüêîìó íàðîäó ïîòð³áåí íå ðîçïðîäàæ çåìåëü,

à ãðàìîòíà çåìåëüíà ðåôîðìà!
• Ëèøå ðàçîì ìè çìîæåìî çóïèíèòè äåðèáàí óêðà¿-

íñüêî¿ çåìë³!

Ìè – Óêðà¿íñüêèé íàðîä –
ïðîòè ðîçêðàäàííÿ ð³äíî¿ çåìë³!
Çåìë³, çà ÿêó çàðàç ïðîëèâàþòü
ñâîþ êðîâ óêðà¿íñüê³ ïàòð³îòè!

Ìè – Óêðà¿íñüêèé íàðîä -
ïðîòè òîãî, ùîá ðîäþ÷³ óê-
ðà¿íñüê³ ÷îðíîçåìè ïðîäàâàëè
ïîñï³õîì, áåç ïðîâåäåíî¿ íàëåæ-
íèì ÷èíîì ïîïåðåäíüî¿ ³íâåíòà-
ðèçàö³¿, áåç ÿê³ñíîãî òà ïðîçîðî-
ãî ¿õ ðîçïàþâàííÿ é îö³íêè!

Ìè – Óêðà¿íñüêèé íàðîä -
ïðîòè òîãî, ùîá ãîëîâíå íàö³î-
íàëüíå áàãàòñòâî – íàøà çåìëÿ -
ï³øëî ç ìîëîòêà çà áåçö³íü ëèøå
çàäëÿ òîãî, àáè äîãîäèòè çàêîð-
äîííèì êðåäèòîðàì!

Ïàðëàìåíòàð³, ïàì’ÿòàéòå:
íîñ³ºì ñóâåðåí³òåòó ³ ºäèíèì
äæåðåëîì âëàäè â Óêðà¿í³ º íà-
ðîä!

Ïàì’ÿòàéòå, õòî âè, êèì ³ çàä-
ëÿ ÷îãî âè áóëè îáðàí³ äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè òà íàâ³ùî çáèðàºòå-
ñÿ ó áóä³âë³ «ï³ä êóïîëîì»!

Ïàì’ÿòàéòå: âè – íå ìàð³î-
íåòêè â ðóêàõ óñ³ëÿêèõ ôîíä³â, ³
âèêîíàâ÷à âëàäà íå ìàº ïðàâà
áðàòè ïåðåä êèìîñü çîáîâ’ÿçàí-

НАРОДНА РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнський збір підписів

«Не дамо вкрасти землю!»
íÿ, ³ âêàçóâàòè, çà ùî Âàì ãîëîñó-
âàòè!

Ïàì’ÿòàéòå: ó ñâ³ò³ íåìàº æîä-
íî¿ êðà¿íè, ÿêà á ïðèéøëà äî ïðî-
öâ³òàííÿ, âèêîíóþ÷è ðåêîìåíäàö³¿
Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó!

Ïàì’ÿòàéòå: êîæåí ³ç âàñ, õòî
ïðîãîëîñóº çà øâèäêîñòèãëèé çà-
êîí ïðî îá³ã çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåñòèìå
ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
çðàäó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â
ïåðåä íàìè –  óêðà¿íñüêèì íà-
ðîäîì!

Ïàì’ÿòàéòå: æîäíå ð³øåííÿ
ùîäî íàøî¿ ð³äíî¿ çåìë³ íå ìîæå
áóòè âàìè îñòàòî÷íî óõâàëåíå áåç
óðàõóâàííÿ íàøî¿ äóìêè – äóìêè
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó!

Óêðà¿íñüêèé íàðîä ìàº ïðàâî ³
ïîâèíåí âèñëîâèòè äóìêó ùîäî
ñâîº¿ çåìë³ ëèøå íà çàãàëüíîíàö³-
îíàëüíîìó ðåôåðåíäóì³! ² âè, äå-
ïóòàòè, çîáîâ’ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè
íàì – óêðà¿íñüêîìó íàðîäó – ðåà-
ë³çàö³þ öüîãî ïðàâà!

Íàðîäí³ îáðàíö³, íå áåð³òü çàé-
âèé ãð³õ íà äóøó!

Íå çìóøóéòå óêðà¿íñüêèé íàðîä
çíîâó âèõîäèòè íà Ìàéäàí!

Òåìàòè÷íèé âèïóñê ï³äãîòóâàëè
ë³äåð Àãðàðíî¿ ïàðò³¿ Â³òàë³é ÑÊÎÖÈÊ

³  ãîëîâà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿  îðãàí³çàö³¿
Àãðàðíî¿ ï³ðò³¿ ²âàí ÏÀÓÊ



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  14.05.2016 р.  по 20.05.2017 р.
1. Чулак Віктор Степанович –1970 р.н.
2. Бомбушкар Ганна Михайлівна –1938 р.н.
3. Копча Марія Василівна –1948 р.н.
4. Балінт Магдолна Юріївна –1944 р.н.
5. Кудрин Віктор Іванович –1950 р.н.
6. Вереб Бейло Бейлович –1939 р.н.
7. Янкович Васіл Юліусович  – 1933 р.н.
8. Дужар Мечислав Михайлович –1934 р.н.
9. Барта Клара Ференцівна –1950 р.н.
10. Шумеляк Ніна Миколаївна –1935 р.н.
11. Шпеник Василь Васильович –1945 р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо в одну зміну. Оплата праці достойна.

 Зверт. по тел. 2?23?96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó
 Продаю терміново 1�кімн.

вартиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

 Продається  в Ужгороді
2?кімн. квартира на 4?му
поверсі чотириповерхово?
го  цегляного будинку. ЗА?
ГАЛЬНА ПЛОЩА – 61
КВ.М. в ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ
МІСТА БІЛЯ  ОБЛРАДИ.Ав?
тономне опалення, мета?
лопластикові вікна, лод?
жія, підвал. Можлива до?
будова мансарди. Ціна
договірна.
Тел.:  050?6761171

  Продається 2�кiмнатна
квартира з усіма зручностями в
центральній частині міста по
вул. Духновича (пл. 53 кв.м. +
підвал 30 кв.м., дворова систе�
ма).  Тел. 050 03 67 78.
  Продається 3?кiм. квар?

тира без ремонта, на 2?му по?
версі  цегляного будинку по
вул. Берегівській, 66.Тел.
050 2338777
 ПРОДАЮ 3�кімнатну квар�

тиру на другому поверсі 5�по�
верхового цегляного будинку  у
Росвигові. Інд опалення, бал�
кон засклений. Звертатися:
050�9667376.
 Продається будинок (валь�

ка�цегла) 80 кв.м., підвал, га�
раж, господарські прибудови,
земля 6 сотин, доглянутий сад
та город, помпа, всі комунікації
в районі Підгоряни, навпроти
пивзаводу. Ціна 40 тис. у.о.
Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.

 Продається будинок з при?
садибною ділянкою (загаль?
на площа 0,0572 га по вул.
Станіславського. Звертати?
ся  0507689031.
     Продається будинок по

вул. Набережній, двоповер?
ховий особняк 150 кв.м., ка?
мінна зала, літня веранда, 2
ванни, 3 кімнати, сад, город
5 соток. Ціна 99 тис. ум.од.
Тел.: 099 028 76 44.
 ПРОДАЮ будинок у Мука�

чеві на Берегівській�обїзній. 95
кв. мю жила площа. Присадиб�
на ділянка, гараж з майстер�
нею. Три господарські прибу�
дови, своя вода, газовий котел.
Зверт: 0509667376
 Продається  участок 17 со�

тин з фундаментом під забудо�
ву    в с. Зубівка. На участку – ко�
лодязь, підведена електрика 3
фази, є всі документи. Ціна до�
говірна.  Тел. 050 702 26 72
 Продається будинок в Рако�

шині.  Тел.: 099 611 47 50.
 Продається будинок по вул.

Богдана Хмельницького в м. Му�
качеві. Чеська побудова. Високі
стелі � біля 4м. Загальна площа
100 м кв. Земельна ділянка 12
сот. Державний акт. Лічильники
на ком. послуги. Потребує ре�
монту. До будинку прилягає но�
возбудований фундамент для
добудови на 2 поверхи (є про�
ект архітектора). В наявності
також дерево (під проект) та
якісна багатошарова метало
черепиця руукі (під проект).
Ціна договірна. (Власник). тел.
0955128177

 Продається дачний учас�
ток 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 дач�
ний двоповерховий цегляний
будинок.Загальна площа 84
кв.м.1 поверх�гараж ,підсобні
приміщення, 2 поверх�дві
кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизо�
вана земля б сот,є сад,виног�
рад в районі вул.Великогірної
на квартиру в м.Мукачево . Под�
робиці по домовленості за но�
мером.
Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі

вул. Північної (є сад, виноград�
ник, колодязь). Тел. 3�85�97.

  Продається  будинок на вул.
Набережній. Двоповерховий
особняк 150 кв. м., камінна
зала, літня веранда, дві ванни,
3 кімнати, сад, город, земель�
на ділянка 5 сотин.  Ціна 99 тис
у.о.

Зверт. 099�0287644.

      П Р О Д А Ю Т Ь С Я
приватизовані земельні
ділянки у В.Визниці  (заг. пло�
ща 9 га.) на території озера,
через територію протікає
гірська річка, є лісок. Ціна
однієї  сотини – 1300 ум.
один. Площа та розташу�
вання – на вибір покупця.
Можливе створення рекре�
аційно�в ідпочивального
комплексу або котеджного
містечка.
Тел. 0997293340 (з 9.00 до
18.00)

 Продається дачна ділянка 5
сотин, рівнина. Будинок, газ
,світло, вода у дворі. Район г.
Ловачка (початок дороги на
Лавки) Ціна договірна. Тел. 095
573 36 47.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

Великогірній �Бічній. Є світло,
вода, виноградник. (095�335
2755)
 Продається земельна

ділянка 0,23 га з старим бу?
динком; приватизована, є
світло, газ в с.Ракошино.

Тел.: 095?577?40?12.
 продається земельна

ділянка під  будівництво та
обслуговування жилого бу?
динку площею 28сотин в с.
Пістрялово, поряд озеро, є
Державий акт.
 Тел.: 098 6833007, 095
6140068
 Продається земельна ділян�

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

ка 10 сот в с. Павшино біля АЗС
"Маркет" поруч траса, ст. ціна
6500 у.од. тел. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 17 сот з нежилим приміщен�
ням по вул. Миру,(центр) ст.
ціна 59000 у.од. тел.
0509425800
 Продаються дві земельні

ділянки, в Лісарні, біля річки,ви�
ше комплексу Белле Рояль, в ко�
теджному містечку, по 8.5 сотки�
,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домо�
вленості. 0509425800
 Продається новозбудований

1 кімнатний будиночок з євро�
ремонтом., в дворовій системі,
окремо стоячий, на земельній
ділянці,є місце під машину,та під
город в мікрорайоні ДОСИ, пло�
щею 40 м.кв, є веранда, чер�
дачне приміщення. Ст.ціна
21900  т.0509425800
 Продається 2�х кімнатна

квартира в центрі по вул.Ярос�
лава Мудрого, дворова систе�
ма, всі комунікаціі, стан се�
редній, кімнати роздільні. Є
місто для машини. Придатне під
офіс, або інше комерційне вико�
ристання. Ст. ціна 17500 ум.од.
можливий торг. 0509425800
9) продається 2х кімнатна квар�
тира, нового планування, в рай�
оні Черемушки, на 3�му поверсі
, 5�ти поверх.буд. площею 55
м.кв. Стан середній, є металоп�
ластикові вікна , лоджія, балкон.
Ст..ціна 22900 ум.од. можливий
торг. Т 0665334584
 В центрі, по вул.Недецеї,

продається земельна ділянка
площею 2 сот. Ст.ціна 32900
ум.од.  можливий торг.
Т 0509425800
 Грошові позики під заставу,

без довідки про доходи
0506441833
чево, 063�407�4797

 1�кімнатна квартира в
Мукачев, на 1 поверсі 5�ти по�
верхового цегляного будинку,
нового планування, загальна
площа 39 кв.м., є автономне

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

25  òðàâíÿ 2017 ð.
20 (1173)20 (1173)20 (1173)20 (1173)20 (1173)

      КУПЛЮ мідну  трубку 3
м/п, діаметром 18�20 мм.
можна і б.к. Т. 050 203 67 78.
     Продаються  підписні ви�

дання  письменників—
В.Скотта, А.Крісті, Достоє�
вський, Гоголь. Гете  та ін.
     Баян тульський «Юность�
2» з чех лох.  Зверт. 050�
8035816.

     Продається  автога�
раж в кооперативі "Жигулі".
Два побутових газових бало�
ни. Дзвонити по тел.
0669513492,  0997293571

 Продаються будматеріа?
ли  і побутові речі:   Труба водо�
газова 4 шт діаметром 40 мм,
довжиною 4 м. ; труби металеві
діаметр 60  мм., доважиною 9 м.
(7 шт.), труби 50 мм, (4 шт.); ши�
фер 30 шт.; плита газова  2�кам�
форова у хорошому стані з ба�
лоном; телевізор "Фотон" у хо�
рошому стані. Прес для давки
винограду; великий газовий
балон; бойлер газовий; котел
отоплювальний КЦМ, цинкова
бляха та пиломатеріали. Ціни –
за домовленістю

Тел.:  066?822?74?07.

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí,
àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)

  Îðåíäà

     Здам в оренду 1�кімн.
квартиру. Тел. 099 764 7952.
     Здається в  найм на три�

валий термін 3�х кімнатна квар�
тира по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. кварти�

ра в р�ні Росвигово по вул. Оси�
пенка. Ціна 55 у.о. + ком. послу�
ги.  т.  095 3325012

ПРОДАЄТЬСЯ:
гостинна меблева «стінка»

у хорошому стані –автогараж
«волгівський», металевий, 2
музичні колонки,  два побуто?
вих газових балони.швейная
машинка ножная “ZINGER”
кассетный магнітофон
фірмовий, самовар електрич?
ний, дитячий деревляний
стільчик для кормління в
дуже хорошому стані.  Зверт.
0669513492, 0997293571

     Куплю акордеон. Зверта?
тися за тел. 095 383 42 56.
     Візьму в оренду будинок,

можливо з правом викупу, по�
близу Мукачева (бажано Клю�
чарки, або в цьому напрямку).
Тел.: 095 578 4378.

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.Му?
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє?
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

     Продаю саджанці ки�
зилу 2�5 річні. Звертатися.
0953834256.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ
У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН

 в районі Росвигово.моб.0509145778

     будівельники всіх спеціальностей
     робітники у сільске господарство
     робітники на м’ясокомбінати та фабрики
     швачки, кухарі, пекарі, опікуни
     робітники на меблеві фабрики
     різноробочі, електрики та інше

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

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

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

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3?54?96

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

     Продаються опалювальні
батареї чавунні 8�секційнні за
півціни. Тел. 095 32 60 426

отоплення, металопластикові
вікна. Ціна 17500 у.о. Тел:
0954216365
 1�кімн. квартира. вул.Ми�

ру�І.Франка, є двір, площа 26
кв.м., опалення � конвектор, м/
п вікна, кондиціонер. одно вікно
на вулицю, можлива добудо�
ва2�го поверх, під комерцію.
15000 у.о. Тел: 0954216365
 1 кімн. квартира.. в р�ні

Доси, загальна площа 31 кв.м.
4/4 пов. автономка, нова про�
водка, водопровід, каналізація,
незавершений ремонт. ціна
11000 у.о. Тел: 0954216365
 3� кімн. квартира.. на по�

чатку вул.І.Франка, загальна
вікна виходять на фасад, мож�
ливо під бізнес 35000 у.о.
0954216365
 ТЕРМІНОВО! Будинок в

елітному районі міста Мукаче�
во, поруч набережна, жіночий
монастир 108 кв.м., 3 окремі
кімнати, кухня, санвузол, все по�
вністю з ремонтом, нова про�
водка, сантехніка, столярка.
Можливий обмін на 2�ох
кімнатну квартиру з доплатою.
0954216365

Àâòî
     Продається  “Таврія”

"пікап" 2002 р випуску у робо?
чому стані.

Тел.  050?372?50?88.
     У доброму стані б/у ба�

гажник для авто «Ланос». Ціна
договірна. Тел. 050�228�98�48.

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”

в Мукачеві, по вул. Ерделі, 39, (під замком)

Тел.: 050 317 8000

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ:

�менеджер по продажу чаю
та кави.
�менеджер по закупівлях�
�Бармен�офіціант
Звертатися за адресою:
Мукачево, вул. Недецеї, 39
(кондитерський центр).

Тел: 095?7559898.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
УЧЕНЬ ПРОДАВЦЯ  У МАГАЗИН «М’ЯСО».

Звертатися  за адресою:  м. Мукачево, вул. Габер�
мана, 5 (на зеленому ринку), адміністрація  Міськкоп�
торгу.   Тел. 0503178258, 0509901450.

ПОТРБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
 продовольчих
товарів в мага?

зині у Росвигові.

Телефон:
050?2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095?8640664.

ПОТРІБНІ  НА  РОБОТУ  ПРАЦІВНИКИ
в новий кондитерський заклад

 у центрі міста.
Зарплата висока. Т. 050 676 50 08

      1�кімнатну  квартиру без
ремонту на 1�му поверсі або у
дворовій системі  приватного
сектору ( «Паланок» , вул. За�
карпатська, Окружну не пропо�
нувати.) Зверт 099�29�60836
або 3�11�89.
     Куплю недорого 1�комн.

квартиру в районе “Пентагон”
или “Черемушки”. Т.  050 849 82
27 (Света).
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

     Продається цегла б/
к  2500 штук в м. Мука?
чево (2 грн./штука).
Тел.: 050 675 25 15.

     Продається б/к
пральна машина ARDO
(з боковим завантажен?
ням – 6 кг.). Ціна – 2700
грн.

Тел.: 050 550 62 45.

ПРОДЄТЬСЯ
будівельний контей?
нер. Ціна договірна.

Тел.: 066 0888 344

КУПЛЮ ЧАВУННУ
ПІЧ “ПЕРЕМОГА”

 В РОБОЧОМУ
СТАНІ.

 Т. 050 550 1100

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ КОЗА
з козлятами?

перворічками.
Тел. 099 217 54 26

(Дмитро)
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ñò.

Є ЩЕ ПОРОХ…

На відкритій першості України з настільного те�
нісу, що проходила в Ужгороді, знову  підтвердив
свою спортивну  майстерність  мукачівець канди�
дат  у майстри спорту СРСР серед гравців 45_59
років Михайло Стой. Посівши друге місце, Михай�
ло  потупився  своєму  одноклубнику  з Виноградо�
ва Золтану Сіладі.

На превеликий жаль, у Мукачеві  ніяк не відкри�
ють  при ДЮСШ секцію з настільного тенісу.Ко�
лись на обласних  змаганнях честь  міста захища�
ли  гуртківці ЦТКЕС. Я , прасвило, пасли останніх.
І це не дивно—цьому популярному виду спорту у
нашому місті не приділяють належної уваги.При
тому, що у кожній міській школі  є  необхідний пре�
красний В.Михайлов, суддя республіканської ка�
тегорії спортивний інвентар для тенісу.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ
ÞÂ²ËÅªÌ!

Ó öåé çàêâ³ò÷àíèé  âåñíÿíèé
÷àñ Þâ³ëåé çàâ³òàâ äî ãàðíî¿,
ìóäðî¿ æ³íêè, íàéêðàùî¿
ìàìè, êîõàíî¿ äðóæèíè, äóæå
òóðáîòëèâî¿ äî÷êè  äëÿ ñâîº¿
ìàìêè, íàéð³äí³øî¿, íàéìè-
ë³øî¿  áàáóñ³, êåð³âíèêà
ì³ñüêîãî ìåòîäè÷íîãî îá-
’ºäíàííÿ ó÷èòåë³â  çàðó-
á³æíî¿ ë³òåðàòóðè, ìåòî-
äèñòà, ó÷èòåëÿ âèùî¿
êàòåãîð³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹  20 ³ì. Î. Äóõíî-
âè÷à

ÍÀÒÀË²¯  ÂÀÑÈË²ÂÍÈ
ÑÀÁÎÂ.

Âàø ÞÂ²ËÅÉ äî íàñ ïðèéøîâ ç âåñíîþ,
Òåïëî íåñå îíîâëåííÿ ïîðà,
À ìè áàæàºìî íàñíàãè Âàì äçâ³íêî¿,
Ðîçêðèëëÿ äóì, çäîðîâ’ÿ ³ äîáðà!
Â³òàºìî Âàñ, øàíîâíà  Íàòàë³º Âàñèë³âíî, ç

ïðåêðàñíèì ÞÂ²ËÅÅÌ  ÌÓÄÐÎÑÒ²!
Íåõàé æèòòºäàéíà ñèëà âåñíè ïóëüñóº îïòè-

ì³çìîì êîæíîãî äíÿ, çì³öíþº Âàøå  çäîðîâ’ÿ,-
äîäàº ñèëè, à Äîëÿ äàðóº Âàì ùå áàãàòî ë³ò, ùåä-
ðèõ íà óñï³õè, òåïëî äðóç³â,ïîâàãó ó÷í³â, áàòüê³â,
êîëåêòèâó, ó÷èòåë³â ì³ñòà òà ðîäèííå ùàñòÿ ³ áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ!

Øàíóºìî Âàøó ïðàöþ, äÿêóºìî çà ðîçâèòîê
òâîð÷èõ îñîáèñòîñòåé, çà ðîáîòó ç îáäàðîâà-
íèìè  ó÷íÿìè, çà ùîð³÷íèõ ïðèçåð³â îë³ìï³àä ç
çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè. Ëþáîâ äî ä³òåé éäå ç íàé-
ïîòàºìí³øèõ êóòî÷ê³â Âàøî¿ âåëèêî¿ äóø³ ³ òîìó

 Âè º íàéóëþáëåí³øîþ ó÷èòåëüêîþ äëÿ ó÷í³â
øêîëè. Âèñîêî ö³íóþòü ³ ïîâàæàþ Âàñ ó÷èòåë³
ì³ñüêîãî ìåòîäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ çàðóá³æíî¿
ë³òåðàòóðè, âèêîðèñòîâóþòü Âàø  äîñâ³ä ó ñâî¿é
ðîáîò³. Âè äóøà íàøîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòè-
âó. Ìè ëþáèìî ñëóõàòè Âàø³ âèñòóïè, ïîðàäè,
ðîçïîâ³ä³. Âè ëþäèíà âèñîêîãî ³íòåëåêòó.

Â³òàþ÷è Âàñ ³ç Þâ³ëåºì, ÿêèé ïðèéäå äî Âàñ
çàâòðà, ìè äàðóºìî Âàì âåëèêèé áóêåò øàíè,
ïîâàãè, ëþáîâ³ ³ ïîäÿêè  çà Âàøó äîñêîíàëó ïðî-
ôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ìóäð³ñòü, ïðà-
öüîâèò³ñòü, ùåäð³ñòü äóø³. Íåõàé Âàøå æèòòÿ
êâ³òóº í³æíèì öâ³òîì ³  ïðèíîñÿòü ðàä³ñòü Âàì
ë³òà!  Õàé âíó÷å÷êè Âàø³ ùåáå÷óòü ìîâ ñîëîâ’-
ÿòêà, çäîðîâåíüê³ ðîñòóòü ³ äîáðå â÷àòüñÿ! Õàé
áóäóòü ïîðó÷ Â³ðà ³ Íàä³ÿ ÿê äâà êðèëà, ùî âïà-
ñòè íå äàäóòü! Õàé ÁÎÃ ìèëîñåðäíèé ç âèñî-
êîãî íåáà äàðóº óñå ÷îãî òðåáà, à ìàò³íêà Áîæà
– Öàðèöÿ Ñâÿòà äàðóº ùàñëèâ³ ³ äîâã³ ë³òà !

Ç âåëèêîþ  ïîâàãîþ äèðåêö³ÿ, ïðîôêîì
òà ïåäêîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿  ÇÎØ ¹ 20

³ì. Î. Äóõíîâè÷à.

Ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ìó-
çå¿â ó çàìêó «Ïàëàíîê»
íà â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàëà
ÿñêðàâà êóëüòóðíî-ìèñ-
òåöüêà ïðîãðàìà: ó ðåì-
³ñíè÷îìó ì³ñòå÷êó ö³ëèé
äåíü òðèâàëè ìàéñòåð-
êëàñè ç ãîí÷àðñòâà â³ä
Îëåêñàíäðà Äâîðàêà –
êîæåí ìàâ ìîæëèâ³ñòü
äîëó÷èòèñÿ äî òêàííÿ
ïîêð³âö³â íà ñòàðîâèííî-
ìó òêàöüêîìó âåðñòàò³,
ïîáà÷èòè, ÿê âì³ëî ìàé-
ñòðè ñâîº¿ ñïðàâè âèãî-
òîâëÿþòü äèòÿ÷³ ³ãðàø-
êè, à òàêîæ ñïðîáóâàòè
íàâ÷èòèñÿ ìèñòåöòâó
ð³çüáè ïî äåðåâó. Â³ä
«Äåãóñòàö³éíîãî çàëó
«Ìåäîâèé ä³ì» áóëà
ïðåäñòàâëåíà ìåäîâà
ïðîäóêö³ÿ äå êîæåí ìàâ

Â  «ÏÀËÀÍÊÓ»  Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ  ÄÅÍÜ  ÌÓÇÅ¯Â

íàãîäó ïðîäåãóñòóâàòè
ìåä òà ìåäîâ³ íàïî¿.

Îï³âäí³ åêñêóðñîâîäè
çàìêó ïðîâîäèëè äëÿ ãî-
ñòåé çàìêó â³äêðèò³ åêñ-
êóðñ³¿, à âæå ïîîá³ä³
ñâÿòêîâèé êîíöåðò óñ³ì
ïîäàðóâàëè êðàù³ òâîð÷³
êîëåêòèâè òà ³íäèâ³äó-
àëüí³ âèêîíàâö³ ìèñòåöü-
êèõ çàêëàä³â ì³ñòà, êî-
æåí âèñòóï ÿêèõ ñóïðî-
âîäæóâàâñÿ ùèðèìè îï-
ëåñêàìè.

Óðî÷èñòîñò³ êîí-
öåðòí³é ïðîãðàì³ äîäàëî
íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ
ïðàö³âíèê³â Ìóêà÷³âñü-
êîãî ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ
Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè òà Ãðàìîòàìè
â³ää³ëó êóëüòóðè âèêî-

íàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿê³,
ç³ ñëîâàìè ïîäÿêè âðó-
÷àëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó
êóëüòóðè ²ðèíà Êàë³é.

Åêñêóðñ â ³ñòîð³þ
äðåâíüîãî Ìóêà÷åâà
ìîæíà áóëî çä³éñíèòè ó
êàðòèíí³é ãàëåðå¿ çàìêó
ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ âèñ-

òàâêè ç ôîíä³â Ìóêà÷³-
âñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî ìó-
çåþ. Íà ñòàðîâèííèõ
ôîòî – áóä³âë³, âóëèö³,
ì³ñòÿíè – ó íèõ äóõ
ì³ñòà, ÿêîìó á³ëüøå òè-
ñÿ÷³ ðîê³â ³ ÿê³ âàðòî ïå-
ðåãëÿíóòè (âèñòàâêà ä³ÿ-
òèìå ùå äâà òèæí³).

СВІТЛОЇ  ПАМ’ЯТІ
21 травня 2017 року перестало битися золоте

серце доброї, чуйної, шанованої людини, педа*
гога з великої літери, першого ректора Мукачі*
вського державного університету, Почесного
громадянина міста Мукачева

Юрія Вікентійовича МИГАЛИНИ.
Юрій Вікентійович Мигалина народився в

с. Дравці (тепер район міста Ужгорода) 19 квітня
1939 року.

Все його життя віддане освітянській ниві. Ці
слова про знаного в Закарпатському краї нау*
ковця, людину, що присвятила своє життя ста*
новленню та розвитку вищої школи Закарпат*
тя. Сходинка за сходинкою піднімався Юрій
Вікентійович нелегким педагогічним та науко*
вим шляхом. «Заслужений діяч науки і техніки
України», « Відмінник освіти України», доктор
хімічних наук, професор, академік Міжнародної
кадрової академії – це далеко не всі офіційні
відзнаки Юрія Мигалини. Найбільшою любов’ю
та відзнакою є вдячність багатьох і багатьох учнів
та студентів, яким він дав путівку в життя. Юрій
Вікентійович є автором понад 140 наукових
праць, що публікувалися у фахових виданнях
України та світу.

Практичне надбання Юрія Мигалини захищене
30 авторськими свідоцтвами та патентами.

Колектив Мукачівського державного університе*
ту висловлює щирі співчуття рідним і близьким з
приводу важкої втрати. Вічна йому пам’ять.

У неділю, 21 травня
ц. р. помер на 89*му
році  життя академік,
професор  Юрій
В і к е н т і й о в и ч
МИГАЛИНА, —
добре  знана  і авто*
ритетна в Мукачеві і в
усьому Закарпатті
людина.  У нашій па*
мяті  Юрій Вікентійо*
вич  залишиться  чис*
ленними  добрими справами. Доктор
хімічних наук, професор Юрій Мигалина  був
одним з ініціаторів  створення  Мукачівсь*
кого  державного університету, ректором
якого був  тривалий час,  а також активною
і плідною  участю у громадській роботі
міста.

Серед численних державних   нагород  і
відзнак Юрій Вікентійович  мав заслужене
звання почесного громадянина Мукачева.

Глибоко сумуємо  з нагоди тяжкої втрати
і щиро співчуваємо рідним та близьким по*
кійного

  Від  імені почесних громадян
Мукачева, голова міської ради

Почесних громадян міста Є. ФЕДІВ.
(Приєднується газета «Мукачево»).

ПАМ’ЯТАЙМО!

Â ì³ñüê³é ë³êàðí³ Ìóêà÷åâà
â³äêðèòî êàá³íåò

íåéðîôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè
В неврологічному відділенні Мукачівської

ЦРЛ відкрито кабінет нейрофункціональної
діагностики. Кабінет оснащено сучасним об�
ладнанням  – багатофункціональним комп’ю�
терним комплексом Нейро�ЕМГ�мікро та Ней�
рон Спектр.

Медичний персонал завдяки цьому облад�
нанню має змогу проводити електронейромі�
ографію та електроенцефалографію.

Ці методики обстеження допомагають
об’єктивно оцінити стан, в якому перебуває го�
ловний мозок пацієнта. Медики можуть фіксу�
вати вплив на хворих різних препаратів, оці�
нювати динаміку перебігу захворювання, а та�
кож вносити корективи в методи терапії. Це
сама прогресивна методика на сьогоднішній
день за медичними показами.

Обстеження в кабінеті нейрофункціональної
діагностики проводиться безкоштовно.

Прищі на обличчі?
Здайте аналізи!

“У мене з’явилися вугри, і подруга порадила здати ана$
лізи на гормони — колись і в неї була така проблема, й
лікар скерувала на аналізи. Але навіщо?”

    Аліна К., 16 років,

— Підліткові прищі, або акне, — доволі поширена проблема, –
пояснює Жанна Приходько, лікардерматолог вищої категорії. –
Найчастіше причиною появи підліткових вугрів є зміни гормо�
нального фону організму, які відбуваються у цей період.

Починати лікувати акне без попередніх аналізів неправильно.
Треба обов’язково здати загальний і біохімічний аналізи крові,
кров на КСР (комплекс серологічних реакцій, щоб виключити
венерологічні хвороби), а також кров на статеві гормони та гор�
мони щитоподібної залози.

Поява прищів — реакція на збільшення продукування андро�
генів, унаслідок чого шкірний покрив починає посилено вироб�
ляти себоцити. Ці секреторні клітини збільшують кількість
підшкірного жиру, через що цей жир стає щільнішим і в’язкі�
шим, а тому закупорює протоки сальних залоз та волосяних
фолікулів. Відповідно, там починають розмножуватися патогенні
бактерії, і виникає вугрове висипання, для боротьби з яким
лише косметичних засобів замало. Можливо, потрібно буде нор�
малізувати гормональний фон.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: 5-33-33.
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Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).Â íåñ÷àñòüå ñóäüáà âñåãäà îñòàâëÿåò äâåðöó äëÿ âûõîäà. (Ì. Ñåðâàíòåñ).

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²Ö²ß
ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíî³ ïîë³ö³³ â Çà-
êàðïàòñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àòî íàá³ð äî ï³äðîçä³ë³â
ïîë³ö³³  íà âàêàíòí³ ïîñàäè. Çîêðåìà, â Ìóêà÷³âñüêî-
ìó ðàéîííîìó  â³ää³ëåíí³  ïîë³ö³³ â³äêðèò³ âàêàíñ³¿
äëÿ 2-îõ  ïîë³öåéñüêèõ, öå ïîñàäè ä³ëüíè÷íîãî ³íñïåê-
òîðà  òà ïîë³öåéñüêîãî, íàá³ð òðèâàòèìå äî 26 òðàâ-
íÿ.

Îñíîâí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óê-
ðà¿íè, â³ê â³ä 18 ðîê³â, âèùà îñâ³òà, â³ëüíå âîëîä³ííÿ
äåðæàíîþ ìîâîþ, çíàííÿ îñíîâ ïðàâîçíàâñòâà, Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî íàö³îíàëüíó
ïîë³ö³þ», «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿».

Çà äîäîòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî âèìîã äî ïðî-
ôåñ³éíî³ êîìïåòåíòíîñò³, îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ
îáîâ’ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ ìîæíà çâåð-
òàòèñÿ äî ñåêòîðó êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ìóêà÷³-
âñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³³ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³,
ùî çà àäðåñîþ:ì. Ìóêà÷åâî âóë. ß. Ìóäðîãî,8.

"Äàâàé îäðóæèìîñü". 11.05,
12.25, 20.40 Ò/ñ "ªäèíèé ÷î-
ëîâ³ê". 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.35 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 22.30
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
1.15 Ò/ñ "Çîçóëÿ". 2.35 Äîê.ï-
ðîåêò "Çàìêè Çàêàðïàòòÿ".
3.15 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.50
"Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.45
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 10.40, 13.15
Õ/ô "Ðåéñ" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.40, 16.05 Ò/ñ
"Êðèì³íîëîã" (16+). 17.45, 21.25
Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.30 Õ/ô "Àäðå-
íàë³í" (18+). 0.20 Ò/ñ "Ëàñ-Âå-
ãàñ" (16+). 1.45 Ñòîï-10. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè. 4.45
Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00, 18.30 "Çà æèâå!". 10.30
Õ/ô "Ä³â÷àòà". 12.30 "Ìàñòåð-
Øåô Ä³òè". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.00 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2. Ô³íàë". 22.45 "Ìàñ-
òåðØåô Ä³òè - 2. Ô³íàë. Îãî-
ëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ". 23.15 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 0.15
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 13.30, 15.30, 5.20 Àãåí-
òè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.45 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 16.10 Ò/ñ "Ò³ëüêè ïðî
ëþáîâ" 1, 2 ñ.. 18.00 Ò/ñ "Ðàé-
ñêå ì³ñöå" 97 ñ. (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ"
3, 4 ñ.. 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïî-
ðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).
1.50 Õ/ô "Ïîòÿã äî Ïóñàí" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 11.00 Õ/ô "×åðâîíà
øàïî÷êà". 12.10, 18.50 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.15, 19.55 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.25, 4.05
Â³òàëüêà. 16.40 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 21.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 22.00, 2.25 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.55 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³.
1.35 Òåîð³ÿ çðàäè

  «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". 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 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 êîìåí-
òàð³â.. 13.00 - ïðîãðàìà "Òîï
Õ³ò 20". 14:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45
- Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 15.40
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
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 - Òåëåñåð³àë.
20.45 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.30 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.45,
18.00 Àáçàö. 6.40, 8.00 Kids
Time. 6.45 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.05 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòàõ". 8.02 Ò/ñ "Ìî-
ëîäÿòà". 10.45 Ò/ñ "ÑàøàÒà-
íÿ" (16+). 16.00, 19.00 Ñåðöÿ
òðüîõ. 21.00 Êè¿â âäåíü òà
âíî÷³. 22.00 Õ/ô "Ó ïåêë³"
(18+). 0.00 Õ/ô "Ïðèáðàòè
Êàðòåðà" (16+). 2.00 Õ/ô
"Âò³êà÷ ç ³íøîãî ñâ³òó"

ÑÅÐÅÄÀ, 31 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00, 16.30 Ò/ñ "Íåçíàé-
îìêà". 10.00 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð".  11.00
Çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 13.00 Íîâèíè ( ³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.40
Íàø³ ãðîø³. 14.05 Ò/ñ "Àííà
Ï³ëü". 15.35 Ñâ³òëî. 17.45 Ì/
ñ "Êíèãà äæóíãë³â". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 18.50,
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Ä/ñ "Äèê³  òâàðèíè".  19.55
Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20, 2.10
Ïðî ãîëîâíå. 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Ñïðàâåä-
ëèâ³". 22.40 Ìåãàëîò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
0.15 Òåëåìàãàçèí. 2.40 Ä/ô
"Ëîâåöü ñë³â". 3.30 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 3.55
Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê".
4.20 Ò/ñ "Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.10 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
4". 10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó". 12.20
Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2". 13.00,
14.00, 15.00, 20.15, 21.20,
22.20 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè - 3".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 23.20,
1.35 Êîìåä³ÿ "Òðè òåëåïí³".
4.50 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè
â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
5.20, 20.00, 0.30 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²íòåðîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñü". 11.05,
12.25, 20.40 Ò/ñ "ªäèíèé ÷î-
ëîâ³ê". 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.35 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 22.30
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
1.15 Ò/ñ "Çîçóëÿ". 2.30 Äîê.-
ïðîåêò "Íåäèòÿ÷³ ³ãðè". 3.15
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.50 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 10.10, 4.45 Ãðîìàäÿíñü-
êà îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âå-
ëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 11.20, 13.20 Õ/ô "Îñ-
òàíí³ äí³ ïëàíåòè Çåìëÿ".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35, 16.10 Ò/ñ "Êðèì³íîëîã"
(16+). 17.45 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
21.25 Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 22.25
Õ/ô "Àäðåíàë³í-2. Âèñîêà
íàïðóãà" (18+). 0.20 Õ/ô "Àä-
ðåíàë³í" (18+). 1.45 Ñòîï-10.
4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25
Ôàêòè

ÑÒÁ
6.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.30 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.20,
18.30 "Çà æèâå!". 11.50 "Ìàñ-
òåðØåô Ä³òè". 18.00, 22.00

ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 11.00
Õ/ô "Ïàí³ Ìåòåëèöÿ". 12.10,
18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.15,
19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.25,
4.05 Â³òàëüêà. 16.40 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 22.00, 2.25 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.55 Ò/
ñ "Îòæå" (18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³.
1.35 Òåîð³ÿ çðàäè

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - ïðîãðàìà "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè.  9:05 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30
- íîâèíè " 7 ÄÍ²Â"  (ïîâòîð).
11.15-Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:25 - Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 19.25 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæå-
ðåëî". 20.45 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×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, 2.30 Çîíà íî÷³. 4.50,
18.00 Àáçàö. 5.43, 7.03 Kids
Time. 5.45 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.05 Õ/ô "Ãàðô³ëä 2".
8.40 Õ/ô "Ñë³äîïèò". 10.45 Õ/
ô "Êíèãà ²ëàÿ". 13.00 Õ/ô
"²íä³àíà Äæîíc ³ îñòàíí³é õðå-
ñòîâèé ïîõ³ä". 15.40 Õ/ô
"²íä³àíà Äæîíc ³ Êîðîë³âñòâî
êðèøòàëåâîãî ÷åðåïà". 19.00
Ðåâ³çîð Êðàìíèö³. 21.00 Ðåâ³-
çîð. 0.00 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
2.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 30 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà
á³çíåñó.  6 .15,  7 .15,  8 .15
Ñïîðò.  6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30, 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêîòà.
7.25,  23.25 Íà ñëóõó.  8 .35
Ïàñïîðò.Ua.  8 .45 Ñâ³ò  îí
ëàéí.  9 .00 Ò/ñ  "Á ³ëèé òà-
íåöü".  10.00 Ò/ñ "Íà ìåæ³ .
Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 11.00 Ä/ñ
" ²ñòîðè÷í³  ðîçñë³äóâàííÿ" .
12.10 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.40 Óðÿä íà çâ'ÿçêó
ç ãðîìàäÿíàìè.  14.05 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü" .  15.35 Ôîëüê-
music. 16.30 Ò/ñ "Íåçíàéîì-
êà" .  17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50, 22.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøèé íà
ñåë³. 19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20,
2.10 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Ñïðàâåäëèâ³" .  22.55,  5.50
Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè. 0.15
Òåëåìàãàçèí. 2.40 Ä/ô "Ñïðà-
âà áðàò³â Ðàéò". 3.35 Â³êíî â
Àìåðèêó. 3.55 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³
ïðî Õàíñ³ê". 4.20 Ò/ñ "Òðàâ-
ìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.15 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
4". 10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó". 12.20
Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2". 13.00,
14.00, 15.00, 20.15, 21.15,
22.20 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè - 3".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 23.20, 1.40
Êîìåä³ÿ "Ùîäåííèê ñëàáàêà-
2: ïðàâèëà Ðîäð³êà". 5.00 "Åñ-
ê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðê-
òèö³".

IÍÒÅÐ
5.20, 20.00, 0.25 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 6.20,  13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²íòåðîì". 9.20

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 29 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè .  6 .10 ,  7 .10 ,  8 .10
Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè.  7 .20 ,  23 .25  Íà ñëóõó.
8 .35  Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ñ .
8.45 Ñâ³ò îí ëàéí. 9.00 Ä/ô
"Þð³é Ðèá÷èíñüêèé. Ñëîâà ³
ìóçèêà". 10.00 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 11.00 Ä/
ñ "Íàö³îíàëüí³ ïàðêè Àìåðè-
êè". 11.55 Áàêëàíè íà Áàë-
êàíè .  12 .30  Óêðà ¿íñüêèé
êîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì) .  13 .40 ,  3 .30
Áîðõåñ .  14 .05  Ò /ñ  "Àííà
Ï³ëü". 15.35 Õ/ô "Ïî-ìîäíü-
îìó". 17.15 Ä/ô "Êëîóí ³äå
íà ìàíåæ. Ì. ßêîâ÷åíêî".
17 .50  Â ³ êíî  â  Àìåðèêó.
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50, 22.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòó-
ðà. 19.20 Ïåðøà øïàëüòà.
19.55 Âåðåñåíü. 20.20, 2.10
Ïðî ãîëîâíå. 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò.  21.50 Â ³éíà ³  ìèð.
22 .55 ,  5 .50  Â ³÷íå .  23 .00
Ï³äñóìêè. 0.15 Òåëåìàãàçèí.
2.40 Ä/ñ "Òðàäèö³éí³ ñâÿòà
Ìàöóð³". 3.55 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³
ïðî Õàíñ³ê". 4.20 Ò/ñ "Òðàâ-
ìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.20 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
4" .  10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó" ,
Ñåðiÿ.  12.20 Êîìåä³ÿ "Ìà-
òóñ³". 13.25 Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³-
2". 14.30, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15,
21.20, 22.20 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -
3". 23.20, 1.45 Êîìåä³ÿ "Îáå-
ðåæíî! Ïðåäêè â õàò³". 5.05
"Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àð-
êòèö³"

IÍÒÅÐ
5.20, 20.00, 1.05 "Ïîäðîáèö³".
5.50 Ì/ô. 6.20, 13.30 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðà-
íîê ç ²íòåðîì". 9.20, 12.25 Ò/ñ
"Âñå ïîâåðíåòüñÿ". 15.15 "Æäè
ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.35 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.40 Ò/ñ "ªäèíèé ÷îëîâ³ê".
22.30 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³â-
êè 3". 1.55 Õ/ô "Ïîëåòòà. Â óñ³
òÿæê³" (16+). 3.15 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

 ICTV
5.00,  4.50 Äèâèòèñü óñ ³ì! .
5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 10.05 Àíòèçîìá³.  11.00
Ñåêðåòíèé ôðîíò.  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15 Õ/ô
"Ïðàâåäíèê"  (16+) .  15.35,
16.10 Õ/ô "Ðîá³í Ãóä" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Á³ëüøå í ³æ ïðàâäà.
21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+). 22.35
Ñâîáîäà ñëîâà.  0 .30 Õ/ô
"Ðåéñ" (16+). 2.55 Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ. Ï³äñóìêè. 3.10
Ñòîï-10. 4.20 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.35 "Âñå áóäå ñìà÷íî!" .
10.15, 18.30 "Çà æèâå!". 11.45
Õ/ô "Êîõàíèé çà íàéìîì".
13.45 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
13". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè".  19.55,  22.35,  1.30
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 23.30 "Äàâàé ïîãîâîðèìî
ïðî ñåêñ 4"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 1.50 Ñüîãîäí³.
9.15, 3.45 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00
Õ/ô "Ï³çíÿ ëþáîâ". 12.50 Ò/ñ "Ç
íàä³ºþ íà ùàñòÿ" 1, 2 ñ. (16+).
15.30 Ò/ñ "Ç íàä³ºþ íà ùàñòÿ"
(16+). 17.10 Ò/ñ "Ðàéñêå ì³ñöå"
95, 96 ñ. (16+). 19.45, 2.40 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" 1, 2 ñ..
23.30 Õ/ô "Ïîòÿã äî Ïóñàí"
(16+). 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
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(29.05.2017 - 4.06.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.25 Çîíà íî÷³. 4.25 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.40,
18.00 Àáçàö. 6.39, 7.53 Kids
Time. 6.40 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ".  7.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòàõ". 7.55 Ò/ñ "Ìî-
ëîäÿòà". 10.40 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 16.00, 19.00 Õòî çâåð-
õó?. 21.00 Êè¿â âäåíü òà âíî÷³.
22.10 Õ/ô "Íàéìàí³ âáèâö³"
(16+). 0.50 Õ/ô "Âáèâö³ íà çà-
ì³íó" (18+). 2.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 2 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Ñïîðò.
6.15, 8.15 ÀãðîÅðà. 6.25 Æèò-
òºëþá. 6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêî-
òà. 7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí ëàéí.
9.00 Ò/ñ "Íåçíàéîìêà". 10.00
Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àíòèòå-
ðîð". 11.00 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³ ðîç-
ñë³äóâàííÿ". 12.10 Áàêëàíè íà
Áàëêàíè. 12.40, 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 13.40 "Ñõåìè" ç
Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.05
Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 15.35 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 16.30 Ò/ñ "Àðè-
ñòîêðàòè". 17.25 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50, 22.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Áîãàòèðñüê³
³ãðè. 20.20, 2.10 Ïðî ãîëîâíå.
21.50 Ä/ô "ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ Êàðî-
ëÿ Âîéòèëè". 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.50 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 0.15 Òåëåìàãàçèí.
2.40 Ìóçè÷íå òóðíå. 3.35 Òå-
àòðàëüí³ ñåçîíè. 4.00 Ä/ô
"Âñåâîëîä Íåñòàéêî. Ðîäîì ç
äèòèíñòâà". 4.20 Ò/ñ "Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 3.25 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó".  12.20
Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2".  14.00,
15.00 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -  3".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15
"Ðîçñì³øè êîì³êà.  Ä³òè 2".
22.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë Òó-
ðå÷÷èíà 2017". 0.10 "Âå÷³ðí³é
êè¿â". 3.50 "Ìàëåíüê³ ã³ãàíòè"

IÍÒÅÐ
5.20 "Ïîäðîáèö³". 6.00 Ì/ô.

6.20, 13.20 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10 "Ðàíîê ç ²íòå-
ðîì". 9.20 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñü". 11.05, 12.25 Ò/ñ "ªäè-
íèé ÷îëîâ³ê". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 22.00 Ò/ñ "Ïòàõà ó
êë³òö³". 1.30 Õ/ô "Äèêå êîõàí-
íÿ". 3.35 "Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05
²íñàéäåð. 11.00, 13.15 Õ/ô
"Ïåðåâ³çíèê-3" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30,
16.10 Ò/ñ "Êðèì³íîëîã" (16+).
17.40 Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³. 21.25 Äèçåëü-øîó.
23.45 Õ/ô "Ïåðåâ³çíèê: Ñïàä-
ùèíà" (16+). 1.35 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 3.00 Ñòîï-10

ÑÒÁ
7.10 Õ/ô "Ñòåðåæèñü àâòîìî-
á³ëÿ". 9.05 Õ/ô "Zolushka. ru".
11.15 Õ/ô "Òðîõè íå â ñîá³".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30, 23.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 20.00, 22.45 "Õîëîñòÿê -
7". 0.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (16+). 7.00, 8.00,
9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10
Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 9.15, 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30, 4.00 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 16.10 Ò/ñ "Ò³ëüêè ïðî
ëþáîâ". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå
ì³ñöå" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ùàñòÿ º" 1, 2 ñ.. 23.20 "ñë³äà-
ìè ïîïóë³ñòà. ×àñòèíà òðåòÿ".
0.00 Ò/ñ "Ùàñòÿ º". 1.45 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00

Ìóëüòì³êñ. 9.25 Õ/ô "Ðà-Îäèí".
12.10, 18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.15 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.25, 4.05
Â³òàëüêà. 16.40 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 20.00 Õ/ô "Ñàì óäîìà 5:
Ñâÿòêîâå ïîãðàáóâàííÿ". 21.45
Õ/ô "Êîõàííÿ íà îñòðîâ³".
23.15 Õ/ô "Íåáèëèö³ ïðî
²âàíà". 0.55 Ò/ñ "Îòæå" (18+).
1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 2.25 Êðà¿íà Ó

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé ôàº-
òîí". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 3.45 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.30,
18.00 Àáçàö. 6.29, 7.43 Kids
Time. 6.30 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ".
6.50 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáî-
òàõ". 7.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà". 9.40,
20.45 Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 14.15
Ñåðöÿ òðüîõ. 16.15, 19.00 Ñó-
ïåð³íòó¿ö³ÿ. 22.00 Õ/ô "Ôàõ³-
âåöü" (16+). 0.00 Õ/ô "Óëüòðà-
àìåðèêàíö³" (16+). 2.00 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé.

ÑÓÁÎÒÀ, 3 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.05 Ñìàêîòà. 8.30
Çîëîòèé ãóñàê. 8.45
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 10.50 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 11.10 Õî÷ó áóòè. 11.50
Ôîëüê-music. 13.10 Ò/ñ
"Ñïðàâåäëèâ³". 16.10 Êíèãà.ua.
16.40 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Ñïåöâèïóñê. Ôð³-ôàéò. 18.00
Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 19.00 Êîíêóðñ
ïðîôåñ³éíî¿ æóðíàë³ñòèêè
"×åñòü ïðîôåñ³¿". 20.00 Ä/ñ
"Ñêàðáè òà ñìåðòåëüí³
òàºìíèö³ ìîð³â". 21.00 Íîâèíè.
21.30 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
22.20 Ä/ñ "Äèê³ òâàðèíè". 22.45
Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on line.
23.25 Æèòòºëþá. 0.05 Íà ñëóõó.
Ï³äñóìêè. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå.
2.20 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³
ðîçñë³äóâàííÿ". 5.00 Ä/ô
"Âàñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí ñóòîê"

. Êàíàë «1+1»
7.00, 19.30 ÒÑÍ. 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 10.00, 23.10
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 11.00 Ìåëîä-
ðàìà "Ïàðò³ÿ äëÿ ÷åìï³îíêè".
14.40 Ìåëîäðàìà "×îëîâ³÷à
³íòó¿ö³ÿ". 16.45, 20.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì-
³êà 2017". 22.10 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë äàéäæåñò". 0.10 "Ë³ãà
ñì³õó". 4.35 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðè-
ãîäè â Àðêòèö³". 5.00 "Âå÷³ðí³é
êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.20 Õ/ô "Òîï³íàìáóðè". 7.45
Õ/ô "Ìîñêâà-Êàñ³îïåÿ". 9.30
"Óêðà¿íà âðàæàº". 10.00 Õ/ô
"Îòðîêè ó Âñåñâ³ò³". 11.45 Õ/
ô "Ïðèãîäè Åëåêòðîí³êà".
15.50 Õ/ô "Íåâëîâèì³ ìåñíè-
êè". 17.15, 20.30 Ò/ñ "Îäåñà-
ìàìà" (16+). 20.00, 1.05 "Ïîä-
ðîáèö³". 23.00 Õ/ô "Îáëàñò³
òåìðÿâè" (16+). 1.40 Õ/ô "Êâî
Âàä³ñ"

ICTV
5.10,  4.40 Ôàêòè.  5.30 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 7.05 Äèâè-
òèñü óñ³ì!. 8.00 Áåç ãàëüì.
9.00 ß çíÿâ!. 9.55 Äèçåëü-øîó.
Äàéäæåñò. 10.55, 11.50 Â³äïó-

"Âiêíà-Íîâèíè". 19.55, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2. Íåâ³äî-
ìà âåðñ³ÿ". 23.10 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 0.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 13.30, 15.30, 5.20

Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Ñüîãîäí³. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 16.10 Ò/ñ
"Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" 3, 4 ñ..
18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå ì³ñöå" 98 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" 5, 6 ñ..
23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 11.00
Õ/ô "Ñòîëèêó, íàêðèéñÿ".
12.10, 18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.15, 19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.20 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.25, 4.05 Â³òàëüêà. 16.40
Êàçêè Ó Ê³íî. 17.45 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 22.00, 2.25 Êðà¿-
íà Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
0.55 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 1.15
Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òåîð³ÿ çðàäè

«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 - Íî-
âèíè "×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 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð-
³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×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
4.10, 1.50 Çîíà íî÷³ .  5.45,
18.00 Àáçàö. 6.40, 8.00 Kids
Time. 6.45 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ".  7.05 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòàõ". 8.02 Ò/ñ "Ìî-
ëîäÿòà". 10.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè" (16+). 16.00, 19.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 21.00
Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 22.00 Õ/
ô "Âáèâö³ íà çàì³íó" (18+).
23.50 Õ/ô "Ó ïåêë³" (18+). 1.45
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 1 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà
á³çíåñó. 6.15, 7.15, 8.15
Ñïîðò. 6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30, 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêîòà.
7.25, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00, 16.30 Ò/ñ "Íåçíàé-
îìêà". 10.00 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðó-
ïà "Àíòèòåðîð".  11.00 Ä/ñ
"²ñòîðè÷í³  ðîçñë³äóâàííÿ".
12.10 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.40 Ñë³äñòâî. ²íôî.
14.05 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 15.35
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 17.30 Øêî-
ëà Ìåð³ Ïîïï³íñ. 17.45 Ì/ñ
"Êíèãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20
Íîâèííèé áëîê. 18.50, 22.50
Ç ïåðøèõ âóñò. 19.00, 1.55
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ñ
"Äèê³ òâàðèíè". 19.55 "Ñõåìè"
ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ.
20.20, 2.10 Ïðî ãîëîâíå. 21.50
Ò/ñ "Ñïðàâåäëèâ³" .  22.55,

ñòêà çà îáì³íîì. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05 Õ/ô "Ïåðåâ³çíèê:
Ñïàäùèíà" (16+). 15.00 Õ/ô
"Äåâ'ÿòü ÿðä³â" (16+). 16.50 Õ/
ô "Äåâ'ÿòü ÿðä³â-2" (16+).
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "Ãîëîäí³ ³ãðè" (16+).
22.55 Õ/ô "Ãîëîäí³ ³ãðè-2. Ó
âîãí³" (16+). 1.30 Õ/ô "Ïðîòè-
ñòîÿííÿ" (16+). 2.40 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+)

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.55 "Õî-
ëîñòÿê - 7". 13.55 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2. Ô³íàë. Îãîëîøåííÿ
ïåðåìîæöÿ". 16.35 "Ìàñòåð-
Øåô Ä³òè - 2. Íåâ³äîìà âåð-
ñ³ÿ". 19.05 Õ/ô "Òàòî íàïðî-
êàò". 23.15 "Äàâàé ïîãîâîðè-
ìî ïðî ñåêñ 4". 1.10 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.20 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Ùàñòÿ º".
12.45 Ò/ñ "Íå çð³êàþòüñÿ êî-
õàþ÷è" 1, 2 ñ. (16+). 15.20 Ò/
ñ "Íå çð³êàþòüñÿ êîõàþ÷è"
(16+). 16.40 Ò/ñ "Âåëèêà ëþ-
áîâ" 1, 2 ñ. (12+). 19.40 Ò/ñ
"Âåëèêà ëþáîâ" (12+). 21.00
Øîó ÁðàòüåâØóìàõåðîâ. 23.00
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.40 Ò/ñ "Çà-
êîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëè-
êè. Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/
ñ "Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ" .
8 .00 Ì óëüòì³ê ñ .  9 .40 Ì/ñ
"Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 11.00 Ì/
ô "Âòå÷à ç êóðíèêà". 12.40
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
14.15 Êàçêè Ó Ê³íî. 16.25 Õ/ô
"Êîõàííÿ íà îñòðîâ³". 18.05
Õ/ô "Ñàì óäîìà 5: Ñâÿòêîâå
ïîãðàáóâàííÿ". 19.50 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00
Õ/ô "Ãåðîé ç ïëàêàòà". 2.30
Êðà¿íà Ó. 4.10 Â³òàëüêà

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðî-
ìàäñüêèé êîíòðîëü" (ïîâòîð).
11.35 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 11:45 - ïðîãðàìà "Ìó-
çè÷íèé ôàºòîí". 12:30 -  Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñ-
êîï. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì. 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 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:35
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20:00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 00.00 - íî-
âèíè "×àñ". 00:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.00 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.50, 7.43
Kids Time. 5.55 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.50 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòàõ". 7.45 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 9.00 Ðåâ³çîð.-
Ñïåöâèïóñê. 11.45 Ðåâ³çîð
Êðàìíèö³. 13.40 Â³ä ïàöàíêè
äî ïàíÿíêè. 15.40 Õòî çâåðõó?.
17.35 Ì/ô "Ï³äâîäíà áðàòâà".
19.00 Õ/ô "Ñîëò" (16+). 21.00
Õ/ô "Ëèöàð äíÿ" (16+). 23.15
Õ/ô "Öå ê³íåöü" (18+). 1.25 Õ/
ô "Ïðèáðàòè Êàðòåðà" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 4 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

  6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35
Íà ñëóõó.  7.05 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 7.25 Æèòòºëþá. 8.10
Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ .  8 .45 Òåëåìàãàçèí.
9.00 Ä/ñ "Ñêàðáè òà ñìåð-
òåëüí³ òàºìíèö³ ìîð³â". 10.00
ÁÎÃÎÑËÓÆ²ÍÍß Ó ÄÅÍÜ ÑÂß-
ÒÎ¯ ÒÐ²ÉÖ². 13.00 Ò/ñ "Äîíü-
êè ªâè" .  13.50 Ìèñòåöüê ³
³ñòîð³¿.  14.20 Ôîëüê-music.
16.10 Ä/ñ "Ñàäîâ³ ñêàðáè".
16.40 Õ/ô "Ñâÿòèé Ïåòðî".
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.00
Íîâèíè. 21.30 Ä/ñ "Òðàäèö³éí³
ñâÿòà Ìàöóð³". 22.20 Ä/ñ "Ðîç-
ïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê". 23.00 Ñâ³ò
on line. 23.25 Òåðèòîð³ÿ çà-
êîíó. 23.30 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
Ï³äñóìêè. 1.20 Ìóçè÷íå òóð-
íå.  2 .20 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Ñïåöâèïóñê. Ôð³-ôàéò. 3.35
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 4.25 Ñâ³òëî.

5.15 Ìóç. ò/ô "Äå ïðèõîâàíå
ùàñòÿ"

 Êàíàë «1+1»
7.00 ÒÑÍ. 8.00 "Ñí³äàíîê.

Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.15 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà 2017". 11.15
"Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2".
13.05, 14.10, 15.15, 16.10,
17.30 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäî-
íåç³ÿ". 18.30, 4.30 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 19.30, 5.15 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 Ìåëîäðàìà
"Êàòåðèíà". 1.00 "Àðãóìåíò
êiíî". 1.55 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
5.50, 20.00 "Ïîäðîáèö³". 6.20
Õ/ô "Êàçêà ïðî çàãóáëåíèé
÷àñ". 8.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî".
11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ". 12.00 Õ/ô "Ïî-
ëåòòà" (16+). 13.45 Ò/ñ "Çîçó-
ëÿ". 17.10 Õ/ô "Òàðèô "Ùàñ-
ëèâà ðîäèíà". 19.00 Ò/ñ "Âñå
ïîâåðíåòüñÿ" 1 ñ.. 20.30 Ò/ñ
"Âñå ïîâåðíåòüñÿ". 23.15 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 1.15 Õ/ô "Õðåùåíèé
áàòüêî-3" (16+).

 ICTV
5.15, 20.00, 2.15 "Ïîäðîáèö³".
5.45 Ì/ô "Áðåìåíñüê³ ìóçèêàí-
òè". 6.05 Ì/ô "Ñë³äàìè Áðå-
ìåíñüêèõ ìóçèêàíò³â". 6.25 Õ/
ô "Íåâëîâèì³ ìåñíèêè". 8.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóº-
ìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³ ðåø-
êà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ".
12.00 Õ/ô "Âèõ³äí³!". 13.45 Õ/
ô "Äâà ²âàíè". 17.20, 20.30 Ò/ñ
"Îäåñà-ìàìà" (16+). 23.00 Õ/ô
"Âèïàäêîâèé çàïèñ" (16+). 0.35
Õ/ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî äî êàï-
êàíó" (16+)

ÑÒÁ
7.00 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.45 Õ/ô
"Òàòî íàïðîêàò". 14.45 Õ/ô
"Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàá-
ëèâ³øà". 16.15, 23.00 "ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 18.05,
22.05, 0.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.55 "Îäèí çà
âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 19.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 7.40
Çîðÿíèé øëÿõ. 9.50 Ò/ñ "Íå
çð³êàþòüñÿ êîõàþ÷è" (16+).
13.15 Ò/ñ "Âåëèêà ëþáîâ"
(12+). 17.00 Ò/ñ "Ëèñò Íàä³¿"
1, 2 ñ. (12+). 20.00 Ò/ñ "Ëèñò
Íàä³¿" (12+). 21.50 Õ/ô "Í³÷íà
ô³àëêà" (16+). 23.45 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 2.10 Ò/ñ "Ðàéñêå
ì³ñöå" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.50 Ì/ô "×à-
ð³âíà êàðóñåëü". 12.15 Õ/ô
"Ãåðîé ç ïëàêàòà". 15.00, 1.40
Êðà¿íà Ó. 19.50 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
22.00 Ðÿò³âíèêè. 0.00 Õ/ô "Íå-
áèëèö³ ïðî ²âàíà". 4.10 Â³òàëü-
êà

 «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 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:15 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.25, 2.45 Çîíà íî÷³. 6.00, 9.05
Kids Time. 6.02 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòàõ". 9.10 Ì/ô "Ïå-
ðåïîëîõ ó Ã³ìàëàÿõ". 10.50 Ì/
ô "Ï³äâîäíà áðàòâà". 12.40 Õ/
ô "Ôàõ³âåöü" (16+). 14.45 Õ/ô
"Ñîëò" (16+). 16.40 Õ/ô "Ëèöàð
äíÿ" (16+). 19.00 Õ/ô "Êîëîìá-
³àíà" (16+). 21.00 Õ/ô "Ïðèñêî-
ðåííÿ" (16+). 22.50 Õ/ô "Ëàí-
öþãîâà ðåàêö³ÿ". 0.50 Õ/ô "Óëü-
òðààìåðèêàíö³" (16+)

5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
0.15 Òåëåìàãàçèí. 2.40 Ä/ô
"Àðêàíè Ôðàíêà".  3.30
Êíèãà.ua. 3.55 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³
ïðî Õàíñ³ê". 4.20 Ò/ñ "Òðàâìà"

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.45 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó". 12.20 Êî-
ìåä³ÿ "Ìàòóñ³-2". 13.00, 14.00,
15.00, 20.15, 21.15 Êîìåä³ÿ
"Ñâàòè - 3". 16.00, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
22.20 "Ïðàâî íà âëàäó 2017".
0.00, 2.10 Êîìåä³ÿ "Áîæåâ³ëüí³
âèêëàäà÷³". 5.25 "Åñê³ìîñêà - 2:
ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
5.20, 20.00, 0.25 "Ïîäðîáèö³".
6 .00 Ì/ô. 6.20,  13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10 "Ðàíîê ç ²íòåðîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñü".  11.05,
12.25, 20.40 Ò/ñ "ªäèíèé ÷î-
ëîâ³ê". 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4 .35 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 22.30
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
1.15 Õ/ô "Ì³ëüéîí ó øëþáíî-
ìó êîøèêó". 2.40 Äîê.ïðîåêò
"Æèòòÿ â êðåäèò". 3.20 "óÄà÷-
íèé ïðîåêò" .  3 .50 "Ãîòóºìî
ðàçîì"

ICTV
6.35 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 11.15, 13.15 Õ/
ô "Îñòàíí³ äí³ ïëàíåòè Çåì-
ëÿ". 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.30, 16.10 Ò/ñ "Êðèì³íîëîã"
(16+). 17.40, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.25 Õ/
ô "Ïåðåâ³çíèê-3" (16+). 0.35 Õ/
ô "Àäðåíàë³í-2. Âèñîêà íàïðó-
ãà" (18+). 2.00 Ñòîï-10. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè.
4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.00,
18.30 "Çà æèâå!". 12.30 "Ìàñ-
òåðØåô Ä³òè". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 0.00
"Îäèí çà âñ³õ". 1.10 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 13.30, 15.30, 5.20 Àãåí-
òè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.40 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 3.30 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà. 16.10 Ò/ñ "Ò³ëüêè
ïðî ëþáîâ" 5, 6 ñ.. 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêå ì³ñöå" 99 ñ.  (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà".  21.00 Ò/ñ "Ò³ëüêè ïðî
ëþáîâ". 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïî-
ðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.35 Ì/ñ
"Êîðîëiâñüêà àêàäåìiÿ". 8.00
Ìóëüòì³êñ.  9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 11.00
Õ/ô "Êîðîëü Äðîçäîáîðîä".
12.10, 18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.15, 19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.20 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.25, 4.05 Â³òàëüêà. 16.40
Êàçêè Ó Ê³íî. 17.45 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 22.00, 2.25 Êðà¿-
íà Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
0.55 Ò/ñ "Îòæå" (18+).  1.15
Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òåîð³ÿ çðàäè

«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". 10.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 -
Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î.
23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 -
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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вул. Незалежності, 53
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ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
29.05.2017 –  4.06.2017

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 17
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 5
     äiâ÷àòîê – 12
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 15 ïàð.
ïîìåðëî – 11 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

 ПЕКАРІЧОЛОВІКИ
в пекарню

по вул. Верді ,1
Т. 050 5386141

РОБОТА
ТЗОВ «ГІД» запро�

шує на роботу  на по�
саду електрика , бажа�
но з досвідом роботи—
чоловіків віком до 50�
років. Звертатися: Ад�
мінцістрація Ринку
«ГІД» ,тел.. 3�41�43.

РОБОТА
Потрібні на роботу

кондитери для роботи
в новому кондитерсь
кому цеху.  Гарантує
мо гідні умови праці та
вискоку заробітну пла
ту. Тел. : 050 676 50 08

ОВЕН (21.03�20.
04). Вам краще стро�
го додержувати
дисципліни та про�

являти виняткові ділові
якості на роботі. Чим
більше нового ви довідає�
теся, тим краще. Поста�
райтеся не зв'язувати
себе ніякими обіцянками.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Ініціатива та
енергія принесуть
вам плоди в бізнесі
і особистому житті.

Намагайтеся не пере�
втомлюватися. Можливий
великий  комерційний ус�
піх при розумному підході.

БЛИЗНЮКИ (22.
05�21.06). Ви легко
вирішите всі про�
блеми та підні�ме�
теся на нову схо�

динку по шляху до успіху.
Вам не варто недооціню�
вати своїх перемог, але
чим менше про це будуть
знати навколишні, тем
буде краще для вас.

РАК (22.06�23.07).
У вас є шанс завес�
ти корисні знайом�
ства. На роботі кра�

ще розраховувати тільки
на власні сили та можли�
вості. Гарний період для
нових починань.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Постарайтеся не
перевантажувати�
ся, інакше ваша

працездатність знизить�
ся, і ви однаково не змо�
жете все закінчити вчас�
но. Відгородіть себе від
непотрібних зустрічей і
контактів.

ДІВА (24.08�23.09).
Цей період пройде
в спокійному темпі,
якщо звичайно, ви

за власною ініціативою не
будете створювати собі
зайві проблеми. Поста�
райтеся реально розрахо�
вувати свої сили.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Намагайтеся
тримати свої плани
та задуми в секреті,

ц е піде в благо для
їхнього здійснення. Є шанс
установити досить корисні
ділові зв'язки, що сприят�
ливо відіб'ється на вашо�
му соціальному статусі.

СКОРПІОН (24. 10
�22.11). Може з'я�
витися багато ціка�
вих можливостей
для одержання

прибутку. Гарний час для
початку нових проектів,
виявіть ініціативу і творче
мислення.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Не починай�
те діяти, не визна�
чившись з цілями,
інакше час і сили

будуть витрачений впусту.
Не занадто довіряйте фак�
там і цифрам, якщо ваша
інтуїція говорить вам, що
тут щось не так.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Для подолан�
ня виникаючих на
вашому шляху пере�

шкод потрібно застосу�
вати максимально обе�
режну тактику. Кожна дія
повинна бути ретельно ви�
вірена.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ви будете
перебувати в гар�
ному настрої, зав�
дяки чому все на�

мічене буде виходити
практично з першого разу.
Якщо ви прикладете певні
зусилля, то перешкод у до�
сягненні цілей не виникне.

РИБИ (20.02�
20.03). Події прой�
дуть справжньою
лавиною, мало що
залишаючи після

себе в колишньому виді.
На вас чекає маса новин.

Мукачівська
хорова школа

 хлопчиків
та юнаків
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віком 68 років на

20172018 н.р.
на: вокально

хоровий відділ,
вокально

хоровий відділ
і фортепіано

Заяви
приймаються

до 20.05.2017 р.
Вступний іспит

20.05.,
в суботу, о 10

Адреса школи:
м. Мукачево,

вул.А.Волошина, 18.
Тел: 21094,

0501960130

ЗАПРОШУЄМО
БУДІВЕЛЬНИКІВ

ОСББ  «Береша3» зап
рошує на виконання
ремотнобудівельних
робіт (дах жилого ба
гатоповерхового бу
динку) на конкурсній
основі.
Вся додаткова інфор

мація по тел.
095 564 09 99
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Курс підвищення кваліф�
ікації аудиторів в «Навчаль�
но�методичному центрі
Спілки аудиторів України»
відбувся в м. Ужгороді з 1
по 5 травня 2017 року на
базі Ужгородського Націо�
нального Університету.

Навчання проходилонад�
звичайно цікаво на нагаль�
ну  тему «Міжнародні стан�
дарти бухгалтерського об�
ліку і фінансової звітності:
практика застосування та
актуальні зміни»і супровод�
жувалось  постійним жва�
вим діалогом лектора і слу�
хачів.

Протягом цих п’яти днів
серед аудиторів  Закар�
паття, Київщини,  Черка�
щини, Донеччини, Чернігі�
вщини створилася атмос�
фера близьких друзів. На�
прикінці  навчання Феде�
рацією професійних бух�
галтерів та аудиторів Ук�
раїни (ФПБАУ) було орган�
ізовано та проведено
міжнародний круглий стіл
за участі наших словаць�
ких колег. З вітальним сло�

вом до учасників зверну�
лися:

� Президент Всеукраї�
нської професійної гро�
мадської організації
«Спілка  аудиторів України»
Наталія Гаєвська;

� Віце�Президент Феде�
рації професійних бухгал�
терів та аудиторів України
В’ячеслав Макарець;

� Голова Ради Асоціації
платників  податків Украї�
ни  в  Закарпатській об�
ласті Марта Волощук;

� Голова Закарпатського

територіального відділен�
ня ФПБАУ ЯрославГолуб�
ка;

� Завкафедрою бухоблі�
ку та аудиту УЖНУ Йосип�
Даньків.

Особливо слід відзначи�
ти виступ Віце�Президента
Словацької аудиторської
Палати Мирослава Дзю�
бинки, який докладно та
змістовно поділився досв�
ідом імплементації Євро�
директиви щодо якості
аудиторських послуг.

Колеги з двох найбільших

професійних органі�
зацій – «Спілки ауди�
торів України» та Фе�
дерації професійних
бухгалтерів та ауди�
торів України – актив�
но спілкувались, об�
мінювались думками
стосовно подальшого
розвитку професії
аудитора.

Юлія КІЛАРУ,
голова Закарпатсь
кого територіально
го відділення «Спілка
аудиторів України»

21 травня з нагоди
відзначення Днів
міста Мукачева над
вежами старовинного
замку лунав піднесе�
ний спів кращих хоро�
вих колективів міста,
лауреатів та пере�
можців багатьох кон�
курсів як українського
так і міжнародного
рівня. У програмі Ми�
стецького проекту
«Choirsіnthecastle» –
була представлена

широка палітра хорового репертуару: від обробок українських народних
пісень, шедеврів вітчизняної та світової класики, творів старовинної та
сучасної музики, до величних духовних композицій.

Ó äðåâíüîìó Ïàëàíêó îðãàí³çóâàëè ìèñòåöüêèé
ïðîåêò «Choirsinthecastle»

Â Ìóêà÷åâ³ äî ïåðøèõ êëàñ³â
âæå çàðàõîâàíî 526 ä³òåé

На черговому засіданні Мукачівського
міськвиконкомі дозволено керівникам
загальноосвітніх навчальних закладів
зарахувати 257 дітей до перших класів.

Йдеться про першу чергу – дітей, які
проживають на закріплених за загаль�
ноосвітніми навчальними закладами те�
риторіях обслуговування.

Загалом до перших класів на сьо�
годнішній день в навчальні заклади
міста вже зараховано 526 дітей. Найб�
ільше заяв подано в навчально�виховний
комплекс “Загальноосвітня школа І�ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний зак�
лад” №11.

Цьогоріч до перших класів в місті пла�
нується зарахувати 1060 дітей.
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Предоставляем услуги по
проектированию, изготов�
лению, монтажу металло�
конструкций любой слож�
ности: решётки,ворота, ле�
стницы, перила,  двери, на�
весы, козырьки, беседки�
,ограждения, кованная ме�
бель, декор и т.д.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

ТОВ “АВЕ Мукачево”
проводить набір на роботу:

1. ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ка
тегорії С, Е.
2. ВАНТАЖНИКІВ для збору твердих побуто
вих відходів.

За детальною інформацією звертатися
за адресою: м. Мукачево, вул. Тімірязєва, 78,

Тел.: 0503378371.


