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ПОТРІБНІ  НА РОБОТУ
ПЕКАРІЧОЛОВІКИ

     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.

ФОП Ключінська Л.Л.
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

� Апостиль
� Легалізація
� Документи для посольства

Адреса: м.Мукачево, вул.Достоєвського 6/2
(т.: 38150)

Ó ì³ñò³  646 ó÷àñíèê³â ÀÒÎ –
îòðèìàþòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

Мукачево – одне з перших міст
країни, яке систематично вирі�
шує питання з виділення зе�
мельних ділянок військовим,
учасникам АТО. В місті учасни�
ки АТО отримали можливість
оформити у власність 646 зе�
мельних ділянок загальною пло�
щею понад 40 гектарів – ініцію�
вав такі рішення міський голо�
ва Андрій Балога. Днями 59
учасників АТО вже отримали
свідоцтва на право власності.
Наразі військовослужбовці на основі виданих дозвіль�
них документів й надалі оформляють право власності.
Йдеться про земельні ділянки в районі вулиці Франка
Івана�бічна та в районі вулиці Берегівська�бічна.

Мукачівська міськрада

ÄÎÐÎÃ² ÌÅÄÈ×Í²
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ !

Ïðèéì³òü ìî¿ íàé-
ùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè
ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà Äíÿ
ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà !

Ìóêà÷³âö³ ç âåëèêîþ
ïîâàãîþ ñòàâëÿòüñÿ äî
âàñ, ïðåäñòàâíèê³â íàéãó-
ìàíí³øî¿ ó ñâ³ò³ ïðîôåñ³¿,
ÿê³ îáåð³ã³þòü íàéö³íí³-
øå, ùî º ó ëþäèíè – ¿¿
çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ. Âàø âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì, ÷óéí³ñòü òà äîáðîòà º íåâ³ä’ºìíèìè
ñêëàäîâèìè âèñîêî¿ äîâ³ðè ìåøêàíö³â ì³ñòà
íàä Ëàòîðèöåþ äî âàñ, ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â,
ÿê³ º ðÿò³âíèêàìè ó íàéâàæ÷³ õâèëèíè íàøîãî
æèòòÿ.

Íèçüêèé âàì óêë³í çà íåâòîìíó òà ñàìî-
â³ääàíó ïðàöþ, ùèðå ñåðöå òà äóøåâíó òåï-
ëîòó.

Çè÷ó âàì òà âàøèì ðîäèíàì äîáðîãî çäî-
ðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà äîñòàòêó, õàé ó âà-
øèõ äîì³âêàõ çàâæäè ïàíóþòü ùàñòÿ, ìèð ³
äîáðî!

Ç ïîâàãîþ ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà
Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ

Íàéãîëîâí³øå â ìåäèöèí³ – âèñîêå ïî÷óò-
òÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïðîôåñ³îíàë³çì, äîáðî-
òà ³ áàæàííÿ äîïîìîãòè ëþäÿì. Ó ìåäèöèí³
– íåìàº âèïàäêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â, òîìó ùî
ñàìå òóò ïðàöþþòü ñàì³ ÷óéí³ ëþäè, ÿê³ íà
ñâîºìó ïîñòó âäåíü ³ âíî÷³ ðÿòóþòü çäîðî-
â’ÿ, à ÷àñòî, ³ æèòòÿ ëþäåé. Ñàìå òóò äîáðî
ïåðåìàãàº çëî, çàâäÿêè ñïðàâæí³ì ïðîôåñ³î-
íàëàì ñâîº¿ ñïðàâè. Ùèðî â³òàºìî Âàñ ç ÷ó-
äîâîþ äàòîþ ³ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ Âàì
³ Âàøèì áëèçüêèì, ìàòåð³àëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ïîâàãè, ðîçóì³ííÿ ³, çâè÷àéíî æ,
ò³ëüêè óñï³õ³â ó Âàø³é ïî÷åñí³é ïðàö³!

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì – Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà!

Ãëèáîêî âäÿ÷í³ âàì çà ñóìë³ííó ïðàöþ, âèò-
ðèìêó ³ âì³ííÿ äàðóâàòè ëþäÿì ðàä³ñòü æèò-
òÿ!

Ðîäèííîãî âàì òåïëà, äîñòàòêó, ëþáîâ³ òà
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ!

Ç ïîâàãîþ Â³êòîð³ÿ ËÀÍ², Ãîëîâíèé ë³êàð
ÖÏÌÑÄ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó

Òåòÿíà ÊÎØÒÓÐÀ, ãîëîâà ïðîôñï³ëêè
ÏÏÎÖÏÌÑÄ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó

ØÀÍÎÂÍ² ÌÅÄÈÊÈ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

В Мукачеві продовжать започатковану мину�
лоріч традицію відзначати преміями медичних
працівників. До Дня медичного працівники за
ініціативою міського голови Андрія Балоги всі
медичні працівники міста отримають премію в
розмірі посадового окладу. Про це повідомив
перший заступник міського голови Мукачева
Ростислав Федів.

«Загалом отримають заохочення 1217 прац�
івників. Це стосується не лише лікарів – премії
отримають й медсестри, допоміжний та техні�
чний персонал», – зазначив посадовець.

Мукачівська міськрада

Â Ìóêà÷åâ³ âñ³ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè ç íàãîäè
ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà îòðèìàþòü ïðåì³¿

За останні півроку з міського бюджету на
оновлення комунального медичного закладу
міста Мукачівської ЦРЛ вже витрачено майже
2 млн. гривень. Продовжуються роботи з по�
кращення умов перебування  пацієнтів та умов
праці медичних працівників. Так, триває капі�
тальний ремонт � заміна старих вікон та
зовнішніх дверей на  енергозберігаючі в прий�
мальному та гінекологічному. Вже проведено
поточний ремонт системи водопостачання та
каналізації урологічного корпусу .На стадії за�
вершення проведення поточного ремонту па�
талого�анатомічного відділення. Проведено
поточний ремонт блоку інтенсивної терапії для
лікування інсультних хворих, Також завер�
шується реконструкція другого поверху пол�
іклінічного відділення під жіночу  консультацію.

Коштом міського бюджету придбано нові
меблі, обладнання, інвентар для жіночої кон�
сультації на суму 1,3 млн.

Ìàéæå 2 ìëí. ãðí. âèòðà÷åíî
íà îíîâëåííÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³



Ðàäè êðàñîòû è ïîòåðïåòü íå ãðåõ. (Àíäåðñåí).Ðàäè êðàñîòû è ïîòåðïåòü íå ãðåõ. (Àíäåðñåí).Ðàäè êðàñîòû è ïîòåðïåòü íå ãðåõ. (Àíäåðñåí).Ðàäè êðàñîòû è ïîòåðïåòü íå ãðåõ. (Àíäåðñåí).Ðàäè êðàñîòû è ïîòåðïåòü íå ãðåõ. (Àíäåðñåí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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ØÀÍÎÂÍ²  ÌÅÄÈ×Í²
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ  ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß!

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ âèñëîâëþþ íàéòåïë³ø³ ñëîâà
ùèðî¿ âäÿ÷íîñò³ ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì îáëàñíî¿
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³. Â³òàþ óñ³õ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â
Çàêàðïàòòÿ, ÿê³ íå øêîäóþ÷è çóñèëü ³ ÷àñó ïðèé-
ìàþòü íà ñåáå âàæêèé òÿãàð ëþäñüêîãî áîëþ ³
ñòðàæäàíü, ãåðî¿÷íî îáåð³ãàþòü íàéö³íí³øå, ùî º
ó ëþäèíè – çäîðîâ’ÿ. Â³ä óñ³º¿ ùèðî¿ äóø³ áàæàþ
âàì, äîðîã³ êîëåãè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî
ëþäñüêîãî ùàñòÿ, âèòðèìêè, íàñíàãè òà áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ ó áîðîòüá³ ç íåäóãàìè. Ùîá ó âàøèõ ñåð-
öÿõ í³êîëè íå çãàñàëà âåëèêà ëþáîâ äî ëþäåé, ³ç
ÿêîþ âè âèðóøèëè ó ñâ³é ïðîôåñ³éíèé øëÿõ. Íå-
õàé Âñåìèëîñòèâèé Ãîñïîäü áëàãîñëîâèòü âàñ,
âàøèõ ð³äíèõ ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, ìèðîì, çëàãî-
äîþ, äîñòàòêàìè é áëàãîïîëó÷÷ÿì. Íåõàé êëÿòâà
Ã³ïïîêðàòà í³êîëè äëÿ âàñ íå áóäå îáòÿæëèâèì îáî-
â’ÿçêîì, à ò³ëüêè ïðèºìíîþ ì³ñ³ºþ, ÿê³é âè ïðè-
ñâÿòèëè ñâîº æèòòÿ.

ªâãåí ÆÓÏÀÍ, ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè

Я доволі довго вагався,
про кого б це заслужено
написати замальовку до
дня медичного працівни�
ка, адже гідних доброго
слова лікарів у Мукачеві
дуже багато. Отож, прошу
пробачення, що цього
разу не про Вас. Тут кан�
дидатуру підказав випа�
док…

Не потрібно доводити,
що старість підкрадаєть�
ся непомітно. Але запа�
м,ятайте: це одне з вели�
ких мистецтв бути пре�
красним стариком. У ста�
рості не має кращої втіхи,
ніж усвідомлення того,
що всі сили віддані в мо�
лодості ділу, яке не
старіє. І,повірте, ніяка
рокова завірюха не зме�
те в забуття добрий слід,
залишений Вами на цій
святій землі. Але
старість, як і всілякий
двигун, потребує ремон�
ту. Так і людський мотор
— наше серце, з роками
потребує профілактично�
го огляду й підлатання.
Саме такий випадок звів
нас у палату № 8 кардіо�
логічного відділення Му�
качівської ЦРЛ. Ми це —
Василь Фединишинець,
який довгі роки пропра�
цював у відділі матеріаль�
но�технічного постачан�
ня на заводі «Мукачівпри�
лад», Михайло Свирида з
Макарьова, який роками
колесив трактором на ла�
нах Словаччини і Гейза
Неймет з Микулівців,
який багатоліттям порав�
ся на землі. Ремонтував
з ними аритмію серця і я.
Опікував нашу палату
відомий у Мукачеві, на
Закарпатті і  в Україні
лікар�кардіолог Василь
Ілліч Леманинець. Забіга�
ючи наперед, скажу, що
на лікаря і милосердих
сестричок нам поталани�
ло. Отже, головний пер�
сонаж моєї газетної зама�
льовки — Людина і Лікар
водно мить.

Мовити слово про Ле�
манинця я попросив пер�
шого заступника голов�
ного лікаря Мукачівської
ЦРЛ Мирослава Гаврило�
вича Гавришка. На плівку
диктофона він висловив�
ся про нього скромно,
дуже приязно і добродуш�
но:

— Василь Ілліч — висо�
копорядна, інтелектуаль�
на і щедро мудра люди�
на, до якої можна зверну�
тися за порадою. І не
тільки в медичних спра�
вах, а й у вирішенні нуж�
денних проблем і будь�
яких  буденних ситуацій.
Це як про Людину. А як
про Лікаря, то скажу: при
ньому була заснована й
стала на ноги мукачівсь�
ка кардіологія як окреме
відділення. За його бут�
ності був створений блок
інтенсивної терапії. Без
нього жодна серйозна ро�
бота в кардіології не ви�
конується. Його ідея і
його розробки були пов,я�
зані з застосуванням у
медичній практиці препа�

ПАТРІАРХ  МУКАЧІВСЬКОЇ
КАРДІОЛОГІЇ

ратів для розсмоктуван�
ня тромбів. Його як висо�
кокласного фахівця пова�
жають в обласній меди�
цині. Винахідництво і са�
мовдосконалення в ліку�
вальній справі — це його
повсякденне медичне
життя. Тож, не випадково
Василя Леманинця на�
рекли Патріархом Мука�
чівської кардіології.

І друге запитання до
Мирослава Гавришка:
«Чи ладиться співпраця
між Леманинцем як нині

простим лікарем і Жаною
Юріївною Тегзою — Його
ученицею, теперішньою
завідуючою кардіологіч�
ним  відділенням?»

— Вона пройшла біля
Василя Ілліча велику
школу пізнання кардіоло�
гічних таємниць. Добрі
традиції свого Учителя
гідно примножує і розпов�
сюджує. Я б сказав так:
продовжує той шлях,
який започаткував її попе�
редник. Це — обопільна
невідкладна допомога
пацієнтам якнайшвидше
одужати.

А тепер — коротенька
співбесіда з Василем Ле�
манинцем.

— День медичного
працівника — це бу'
денність, чи свято?

— У лікарів, як і у сол�
датів на передовій, свята
не буває. Ми завжди на
посту і у будь�яку мить го�
тові прийти людині на
поміч. Наше серце — це
той мотор, який підтри�
мує життя. Ми примушує�
мо його працювати у за�
даному ритмі.

— За чиїм напуттям Ви
прийшли у цю тривож'
ну, неспокійну кардіо'
логію, де секунди виз'
начають поняття життя і
небуття?

— У шкільні роки я лю�
бив історію, географію і
біологію, між вибором
яких вагався. А визна�
чальною стала порада од�
ного вчителя другої  Ужго�
родської школи, який так і
сказав: « Іди, Васю, в ме�
дицину. Ти, якщо людині
не зробиш добро, то по�
гане — ніколи! Там
потрібні люди, такі, як
ти». Так я став студентом
медфаку Ужгородського
університету. Після закін�
чення цього вузу я прохо�
див  дворічну інтернатуру
в одній Київській лікарні,
де мені пропонували зали�

шитися працювати. Але
потяг до Закарпаття, до
моєї малої батьківщини —
міста Тячева, виявився
сильнішим і мене напра�
вили в розпорядження За�
карпатського облздоро�
ввідділу , яким тоді керу�
вав Рішко. У співбесіді він
мені лаконічно пояснив: «
У Мукачеві є невідкладна
потреба відкрити і органі�
зувати роботу кардіологі�
чного відділення. Їдь туди
і все організовуй. Від мене
підтримку отримаєш». Це

був 1983�й рік. Я не буду
розповідати про труд�
нощі, які довелося колек�
тивно долати, але скажу
те, що мукачівська карді�
ологія  за мої 32 роки зав�
ідування по праву стала
кращою в області…

— Не гнівайтесь за не'
долуге запитання: «Ви
самі залишили посаду
завідувача кардіологіч'
ного відділення, чи Вас
попросили?»

— Як вам сказати,
справжній лікар вбирає
хворобу хворого в себе.
Ось і я переніс операцію
на серце, хоча вилікував
від цієї недуги сотні
пацієнтів. А тут і роки бе�
руть своє. Я це добре ус�
відомив і написав заяву
про увільнення мене від
обов,язків завідувача
кардіологічного відділен�
ня і рекомендував пере�
дати ці клопоти моїй
здібній учениці Жані
Юріївні Тегзі. За час ро�
боти з нею я побачив у ній
перспективну лікарку з
організаторським талан�
том. Вона дуже організо�
вана, має колосальний
своєрідний підхід до ліку�
вання кожного хворого,
володіє сучасними мето�
дами діагностики,
відмінно володієкомп’ю�
терними програмами

Фракція «Батьківщи�
ни» в Закарпатській об�
лраді пропонує на чер�
говій сесії облради зас�
лухати керівника облга�
зу щодо підвищення
ціни на газ для населен�
ня. Про це повідомив
Голова Закарпатської
обласної «Батьківщини»
Олександр Кеменяш.

Депутат зокрема зау�
важив: «Після того, як
керівництву країни не
вдалося протягнути
чергове підвищення
ціни на газ для населен�
ня під виглядом абонп�
лати. облгази все ж
підвищили ціну газу,
про що свідчать нові
платіжки, які почали
надходити закарпат�
цям».

За словами Олексан�
дра Кеменяша до гро�
мадських приймалень
та депутатів від «Батькі�
вщини» почали зверта�
тися закарпатці, які от�
римали нові платіжки за
газ, на зворотньому
боці яких вказана ціна на
газ 6957,90 грн. за
1000 куб. м. тобто ціна
збільшена на 77 грн.

Олександр Кеменяш
відзначив: «Схоже, що

Îëåêñàíäð Êåìåíÿø:
«Áàòüê³âùèíà» ïðîïîíóº

çàñëóõàòè êåð³âíèêà îáëãàçó
влада повністю ігнорує
та зневажає своїх гро�
мадян, адже попри не�
чувану громадську ак�
тивність та численні
рішення рад різного
рівня проти підвищення
ціни на газ та запровад�
ження абонплати. ціну
все ж тихенько підви�
щили. Навіть, якщо на
одному кубі газу це буде
всього кілька копійок,
то в масштабах країни
це мільярди гривень!
Депутати нашої фракції
в обласній раді вимага�
тимуть пояснень від
відповідальних осіб».

До громадської прий�
мальні Мукачівської
міської організації про�
довжують надходити
скарги з вимогою впли�
нути на владу щодо нечу�
ваного обкрадання насе�
лення.

Голова Мукачівської
міської організації Олек�
сандр Переста   підтри�
мує протести мукачівців
проти підвищення необ�
грунтованої ціни на газ і
буде звертатись до кері�
вництва облгазу щодо
припинення нарощуван�
ня безпідставних та�
рифів на газ.

звітності про роботу
відділення, чим допома�
гала мені, коли я був зав�
ідувачем. Жана Юріївна
може не тільки вправно
виконувати відповідальну
роботу, а й показати без�
доганно виконану працю
лицем. Скромність, висо�
ка компетентність і чуття
відповідальності, так�
товність до підлеглих,
ерудованість і фаховість
— ось ті робочі обрії, які
притаманні цій щирій до
людей жінці.

— Чим тішитеся сьо�
годні?

— Я радію з того, що
мені увесь час щастить
працювати з талановитою
молоддю. Ужгород і Мука�
чево завжди були базови�
ми містами з підготовки
висококваліфікованих
лікарів. Мої колишні вихо�
ванці успішно працюють
на високих лікарських по�
садах в Будапешті, Празі,
Братіславі… Ось і тепер
біля мене проходить
інтернатуру молода дівчи�
на Валерія, а інша, яку
звати Світланою (прізвищ

не пам,ятаю), дуже квалі�
фіковано відчергувала
добу без зауважень, хоча
зміна видалася важкою…

— І на завершення
нашої, я б сказав, до'
сить доброзичливої
співбесіди, скажіть
кілька слів про себе.

— Народився в чудово�
му, оповитому зелен�го�
рами Тячеві в 1950�му
році. Мама й дружина —
вчительки.  Донька зав�
кадрами в лікарні, син —
директор невеличкого
підприємства у Волівці.
Онуків не маю, але хочу
мати, не дочекаюся. На
дозвіллі люблю ходити на
природу, читати. Орденів
і медалей не маю. Є гра�
моти від облвідділу охоро�
ни здоров,я і місцевої ад�
міністрації.

А я, в свою чергу, хочу
щиро подякувати Василю
Іллічу Леманинцю за спів�
розмову і напередодні
Дня медичного працівни�
ка привітати його і колег�
лікарів Мукачівської ЦРЛ з
професійним святом і по�
бажати всім медпрацівни�
кам Гіппократівського
здоров’я і щоденного ща�
стя.

    ІВАН  КОПЧА,
член Національної
спілки журналістів

України.

ІЗ СПОРТИВНИМ ЗАВЗЯТТЯМ
На днях на ужгородському стадіоні Спартак відбу�

лася 5�ювілейна Спартакіада працівників культури
краю. Як і завжди, міський комітет профспілки праців�
ників культури Мукачева (голова Стадник О.А ) провів
велику організаційну роботу, щоб достойно предста�
вити галузь в області.Хочу наголосити, що не всі кер�
івники закладів культури усвідомлюють важливість со�
лідарних і зважених дій в плані підтримки своїх проф�
комів з цього питання, однак команда була укомплек�
тована і склад вчасно погоджений з обласним Оргко�
мітетом.Найбільше своїх представників делегував до
складу команди Мукачівський драмтеатр (директор
Глеба Ю.голова профкому Кулішова В .) – за що їм
величезне спасибі!Особлива подяка також директору
історичного музею Паланок М.Белеканичу за особи�
сту участь у змаганнях.Низький уклін Станіславу Тру�
сенко� юному легкоатлету, який легко подолав бігову
доріжку і підтримував команду. Всім учасникам ко�
манди дякуємо за участь, злагоджені дії активність. В
результаті змагань командне місце сьоме, а з настоль�
ного тенісу серед чоловіків – призове друге!!
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333315  ÷åðâíÿ  2017 ð.

23 (1176)23 (1176)23 (1176)23 (1176)23 (1176)

ñò.

Робота над модерніза�
цією матеріально�техні�
чної бази закладів куль�
тури і мистецтв:

� закуплено книжкові
стелажі для центральної
міської бібілотеки ім. О.
Духновича – 14 000, 00
грн.

� закуплено сценічні ко�
стюми для міського Бу�
динку культури – 39
010,00 грн.

� закуплено сценічні ко�
стюми для хору хлопчиків
та юнаків Мукачівської хо�
рової школи – 69 075,00
грн.

� на придбання музич�
них інструментів та інвен�
тарю для ДШМ №1 ім. С.
Мартона витрачено кош�
ти у сумі 84 000, 00 грн.

� на придбання художнь�

Ó Ì²ÑÒ² ÍÀ ÌÎÄÅÐÍ²ÇÀÖ²Þ ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎ¯ ÁÀÇÈ
 ÇÀÊËÀÄ²Â ÊÓËÜÒÓÐÈ ² ÌÈÑÒÅÖÒÂ ÂÆÅ ÂÈÒÐÀ×ÅÍÎ

ÏÎÍÀÄ 300 ÒÈÑ. ÃÐÍ.

ого інвентарю  для ДХШ
ім. М. Мункачі витрачено
кошти у сумі 22 005, 00
грн.,

� на придбання техніки
для централізованої бух�
галтерії було виділено
кошти у сумі 4 680,00
грн.

� на встановлення охо�
ронної сигналізації у ДХШ
ім. М. Мункачі витрачено
22 202, 65 грн.

� кошти у сумі 63
771,46 грн. виділено на
придбання канцтоварів,
госптоварів, миючих за�
собів, виготовлення
шкільних документацій
тощо;

Äåïóòàòè ïðèéíÿëè ïðîãðà-
ìó óäîñêîíàëåííÿ öèâ³ëüíîãî
çàõèñòó  ì³ñòà Ìóêà÷åâà íà
2017-2019 ðîêè. Ô³íàíñîâèé
ðåñóðñ ïðîãðàìè ñòàíîâèòü
ìàéæå 6,5 ìëí. ãðèâåíü.

Êîøòè ìàþòü ñïðÿìóâàòè
íà ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàí-
íÿ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íèõ çàñîá³â,
ÿê³ ïîâèíí³ ñïðÿìîâóâàòèñü
íà çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ³ç çàïîá³-
ãàííÿ òà ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é òà ¿õ íàñë³äê³â;  ïðèäáàííÿ
òà âèêîðèñòàííÿ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³,
ïðîìèñëîâèõ çàñîá³â çàõèñòó
îðãàí³â äèõàííÿ ëþäåé, ÿê³ ïîòðàï-
ëÿþòü ó ïðîãíîçîâàíó çîíó õ³ì³÷íî-
ãî çàáðóäíåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà
â³ä õ³ì³÷íî-íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí;
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó ï³äòðèìêó
àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò ï³ä ÷àñ

В МУКАЧЕВІ ПРИЙНЯТО ПРОГРАМУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõ-
íîãåííîãî ³ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó;
ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ñèñ-
òåìè óêðèòòÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà â çà-
õèñíèõ ñïîðóäàõ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó,
ïðîâåäåííÿ  ¿õ òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿;
âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ³íôîðìóâàííÿ
íàñåëåííÿ ç ïîïåðåäæåííÿ âèíèêíåí-
íÿ òà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ìîæëèâèõ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

Будівлю колишньої
станції юних техніків по�
чали реконструювати.
Відповідний проект
розроблено комуналь�
ним підприємством
«Мукачевопроект». Тут
облаштують приміщен�
ня для початкової ланки
навчально�виховного
комплексу «Гармонія». В
закладі матимуть змогу
навчатися близько 200
школярів. Діючу двопо�
верхову будівлю пере�
обладнають:  тут будуть

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÎÁËÀØÒÎÂÓÞÒÜ ÍÎÂÅ
ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß ÄËß ÍÂÊ «ÃÀÐÌÎÍ²¯»

вісім класних при�
міщень, замінять вікна,
мережі, дах. Також добу�
дують й новий корпус,
де буде їдальня,
спортивний клас. Будів�
лі обігріватиме нова мо�
дульна котельня, що
працюватиме на твер�
дому паливі. Також про�
ектом передбачено бла�
гоустрій території: зве�
дуть спортивний май�
данчик, майданчик для
гімнастичних вправ, ве�
лопарковку. Завдяки

вивільненим приміщен�
ням в НВК «Гармонії»,
де нині навчаються по�
чатківці, буде мож�
ливість розширити
дошкільну мережу.

Наразі підрядна
організація проводить
демонтажні роботи,
влаштування нових
підлог, перегородок.
Також прокладатимуть
нову електропроводку
та почнуть замінювати
дах. Орієнтовна вартість
робіт становить 10 млн.

Â ðàìêàõ ñï³âïðàö³  Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò. ¹7  ç
í³ìåöüêîþ îðãàí³çàö³ºþ
«Arbeitskreis Ukraine- Pfalz” ( Óê-
ðà¿íà – Ïôàëüö) äåëåãàö³ÿ ç
Í³ìå÷÷èíè   ó ñêëàä³ 18 ÷îëîâ³ê
â³äâ³äàëà ìîâíèé òàá³ð ç äåí-
íèì ïåðåáóâàííÿì Go camp
ïðè øêîë³.

Äî ñêëàäó äåëåãàö³¿ óâ³éøëè

Ãîñò³ ç Í³ìå÷÷èíè â³äâ³äàëè Ìóêà÷³âñüêó ÇÎØ ¹7

íà÷àëüíèê îñâ³òè ì. Ëàõåí-
Øïàºðäîðô ïàí³ Ñ³ëüêå Ø³ê,
ìåð ì³ñòà ïàí Êëàóñ Ø³ê, æóð-
íàë³ñò Êàðñåí Ãîôçåñ , ñâÿùå-
íèê Øòåôàí Îáåðë³íãåð òà
í³ìåöüê³ øêîëÿð³ .

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ îáãîâîðþâà-
ëèñÿ îñîáëèâîñò³ íàâ÷àííÿ â
øêîëàõ  Í³ìå÷÷èíè òà Óêðà¿íè,
ö³êàâ³ îñâ³òí³  ì³æøê³ëüí³ ïðî-

åêòè, ÿê³ ìîæíà â ìàéáóòíüîìó
âò³ëèòè â ðàìêàõ ñï³âïðàö³.
 Âèõîâàíö³ ìîâíîãî òàáîðó
ìàëè çìîãó ïîñï³ëêóâàòèñÿ
í³ìåöüêîþ ìîâîþ ç³  ñâî¿ìè îä-
íîë³òêàìè,  ä³çíàòèñÿ ïðî ¿õí³
çàõîïëåííÿ, ³íòåðåñè òà âïîäî-
áàííÿ. Ãðà ó âîëåéáîë òà ³íòå-
ðàêòèâí³ ³ãðè íà ïîäâ³ð’¿ äóæå
ñïîäîáàëèñÿ    ó÷íÿì øêîëè   òà
í³ìåöüêèì ãîñòÿì.

Â ì³êðîðàéîí³ Ï³äãîðÿíè, ïî âó-
ëèö³ Äæóçåïïå Âåðä³ 2,4,6 çàâåð-
øóþòü ðåêîíñòðóêö³þ âíóòð³øíü-
îêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â. Äëÿ öüîãî
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåäáà÷åíî
3 ìëí. 650 òèñ. ãðèâåíü. Òóò âæå
âñòàíîâëåíî íîâ³ ìåðåæ³ –âîäîïî-
ñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ. Ïðà-
ö³âíèêè ï³äðÿäíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèê-
ëàäóòü òåðèòîð³¿ òðîòóàðíîþ
ïëèòêîþ, â îáëàøòîâàíî çà¿çí³ «êè-
øåí³», ëèâíåâ³ ïðèéìà÷³. Íà ðàç³
âæå íà 85 % âèêîíàíî âëàøòóâàí-
íÿ ïîêðèòòÿ ç ô³ãóðíèõ åëåìåíò³â
ìîùåííÿ.

Íà Âåðä³ çàâåðøóþòü ðåêîíñòðóêö³þ ïðî¿çä³â

До кінця року в Мукачеві
відремонтують дахи ще на 24
багатоповерхівок (ПЕРЕЛІК)

На капітальний ремонт 24 покрівель житлових бу�
динків виділено з міського бюджету 12 млн. 233
тис.грн., а саме на об’єкти:

� Берегівська�обїздна, 1Б;
� Береста Олексія,32;
� Данила Апостола, 5А;
� Данила Апостола, 7А; �Зріні Ілони,176; �Зріні

Ілони,174; �Зріні ІлониДІЗ;
� Лисенка Миколи, 8;
� Лисенка Миколи, 10;
� Космонавтів,33;
� Митрополита Володимира, 40;
� Недецеї Яноша, 9;
� Окружна,22;
� Окружна,24; �Окружна,28;
� Окружна,32;
� Першотравнева Набережна, 11;
� Першотравнева Набережна, 13;
� Підгорянська,4;
� Підопригори,7;
� РосвигівськаД; �Сороча, 108;
� Франка Івана�бічна, 1А;
За останні півроку в місті вже відремонтовано 18

покрівель житлових будинків, для чого з міського
бюджету виділено більше 6 млн. гривень.



Áîëüøîå ñîñòîÿíèå áûâàåò áîëüøèì ðàáñòâîì. (Ñåíåêà)Áîëüøîå ñîñòîÿíèå áûâàåò áîëüøèì ðàáñòâîì. (Ñåíåêà)Áîëüøîå ñîñòîÿíèå áûâàåò áîëüøèì ðàáñòâîì. (Ñåíåêà)Áîëüøîå ñîñòîÿíèå áûâàåò áîëüøèì ðàáñòâîì. (Ñåíåêà)Áîëüøîå ñîñòîÿíèå áûâàåò áîëüøèì ðàáñòâîì. (Ñåíåêà) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 15 ÷åðâíÿ 2017 ð.

¹ 23 (1176)¹ 23 (1176)¹ 23 (1176)¹ 23 (1176)¹ 23 (1176)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Â ðåäàêö³þ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî»
çâåðíóëèñü  ïîñò³éí³ ÷èòà÷³.
Ê³ëüêà ìåøêàíö³â ì³ñòà, ïåíñ³î-
íåð³â, çàïèòàëè: ×îìó  ïðè  ñïëàò³
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè (çà ñïî-
æèòó åëåêòðîåíåðã³þ, îïàëåííÿ é
ò.³.) óòðèìóþòüñÿ «êîì³ñ³éí³»
áàíê³â ?

Øàíîâí³ äîïèñóâà÷³ íå âêàçàëè
äî ÿêèõ áàíê³â âîíè çâåðòàëèñü.
Íàø êîðåñïîíäåíò ïðèéøîâ  â îäíå
ç â³ää³ëåíü ô³ë³¿ Çàêàðïàòñüêîãî îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÀÒ «Îùàä-
áàíê», ÿê çâè÷àéíèé ìåøêàíåöü
ì³ñòà Ìóêà÷åâî. Â³í îòðèìàâ êîðèñ-
íó ³íôîðìàö³þ îñîáèñòî äëÿ ñåáå
é   ä³ëèòüñÿ ç âàìè. Öå  íå ðåêëàìà,
öå – ³íôîðìàö³éíà äîïîìîãà, ÿêî¿
ïîòðåáóº êîæåí ç íàñ. Òîæ, ï³çíàé-
òå:

– Âè ìîæåòå ñïëà÷óâàòè çà âñ³ êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè áåç óòðèìàííÿ
«êîì³ñ³éíèõ»! Òàêó ìîæëèâ³ñòü íà-
äàþòü âàì ó â³ää³ëåííÿõ ô³ë³¿ Çàêàð-
ïàòñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÀÒ
«Îùàäáàíê».

Äëÿ öüîãî âàì íåîáõ³äíî îòðèìà-
òè êàðòêó Îùàäáàíêó. ² º ê³ëüêà
«âàð³àíò³â» ä³é  äëÿ âàñ:

– Âè îòðèìóºòå ïåíñ³éíó êàðòêó
â³ä Îùàäáàíêó.

Öå íàäàº âàì ìîæëèâîñò³: îòðè-
ìàííÿ  ïåíñ³¿ íà êàðòêó “Ìóêà÷³â-

СПЛАЧУВАТИ  І... ЕКОНОМИТИ
öÿ”,  çä³éñíåííÿ îïëàòè êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã áåç êîì³ñ³¿, áåç ÷åðã é
ùå íàäàº ³íø³ âèã³äí³ óìîâè, ñïåö-
³àëüí³ ïðîïîçèö³¿ òà àêö³¿, ïðî ÿê³ âè
ìîæåòå ä³çíàòèñÿ ó ïðàö³âíèê³â
Îùàäáàíêó.

– À, ìîæëèâî, âè îòðèìóºòå ïåí-
ñ³þ íà êàðòêó ³íøîãî áàíêó é íå õî-
÷åòå  çì³íþâàòè ñâîãî âèáîðó?  Öå
– âàøå ïðàâî! Àëå âè ìîæåòå îôîð-
ìèòè ó â³ää³ëåíí³ «Îùàäáàíêó»
êàðòêó íà âëàñí³ ïîòðåáè,  ùî íà-
äàñòü âàì ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ
îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã áåç
êîì³ñ³¿, áåç ÷åðã (àäæå ñàìå ïðî ö³
ñïëàòè íàñ çàïèòóâàëè ÷èòà÷³!).

Íàø êîðåñïîíäåíò, ÿê  ìåøêàíåöü
Ìóêà÷åâî é êë³ºíò Îùàäáàíêó,
ñï³ëêóâàâñÿ ç  åêîíîì³ñòîì Ãàðíàäü
Ëþáîâ Îëåêñàíäð³âíîþ, ï³çíàâ áà-
ãàòî ö³êàâî¿ é êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Íàïðèêëàä, ó â³ää³ëåííÿõ Îùàäáàí-
êó ìîæíà:

- â³äêðèòè áåçêîøòîâíî «Ìîþ
êàðòêó», Êàðòêó «Ìóêà÷³âöÿ» àáî
âèêîðèñòàòè áóäü-ÿêó êàðòêó Îùàä-
áàíêó, ùîá çàâàíòàæèòè äîäàòîê
Îùàä 24/7 é îïëà÷óâàòè áóäü-ÿê³
ðàõóíêè ÷åðåç ²íòåðíåò

- êîðèñòóâàòèñü «Êàðòêîþ Ìóêà-
÷³âöÿ», ÿêà çàáåçïå÷åíà ìàãí³òíîþ
ïîëîñîþ é ÷³ïîì, ùî íàäàº äîäàò-
êîâèé çàõèñò

- îôîðìèòè  «Ìèòòºâó êàðòêó»,
ÿêîþ çìîæóòü êîðèñòóâàòèñü âàø³
ä³òè-øêîëÿð³, íàïðèêëàä,â ïîäîðî-
æàõ, íà â³äïî÷èíêó

- îôîðìèòè êàðòêó íà âëàñí³ ïî-
òðåáè, ùî âèã³äíî äëÿ âñ³õ, õòî îò-
ðèìóº ñîö³àëüí³ âèïëàòè, ïåíñ³éí³,
çàðïëàòí³ ïðîåêòè

Äî ðå÷³, â ïåðñïåêòèâ³, ìîæëèâî
êîðèñòóâàííÿ êàðòêàìè Îùàäáàí-
êó  íàâ³òü  ó÷íÿìè øê³ë!

Òîæ, ÿê áà÷èòå, º  ìîæëèâ³ñòü ðî-
áèòè ñïëàòó çà îòðèìàí³ ïîñëóãè
áåç â³äøêîäóâàííÿ «êîì³ñ³éíèõ» íà
áàíê³âñüêå îáñëóãîâóâàííÿ, º ìîæ-
ëèâ³ñòü  êîðèñòóâàòèñü áàãàòüìà
ïðîåêòàìè, ÿê³ çàïðîâàäæóº ÀÒ
«Îùàäáàíê».

Íàø êîðåñïîíäåíò âèñëîâèâ îñî-
áèñòå âðàæåííÿ: â ìóêà÷³âñüêèõ
â³ää³ëåííÿõ ô³ë³¿ Çàêàðïàòñüêîãî
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÀÒ «Îùàä-
áàíê»   ïðàöþþòü íå ïðîñòî ôàõ³âö³,
àëå ïðèâ³òí³, êðàñèâ³ ëþäè. Äÿêóº-
ìî çà êîðèñíó ³íôîðìàö³þ, çà óâàæ-
íå â³äíîøåííÿ äî êë³ºíò³â Îùàä-
áàíêó.

À âè, øàíîâí³ ÷èòà÷³, ìîæåòå îñî-
áèñòî çâåðíóòèñü ó â³ää³ëåííÿ
Îùàäáàíêó ,  äå âàì  íàäàäóòü íå-
îáõ³äíó ³íôîðìàö³þ.  Âèÿâëÿºòüñÿ,
öå ìîæëèâî: Ñïëà÷óâàòè é åêîíî-
ìèòè!

Çàõ³äíèé êóêóðóäçÿíèé
æóê — ÇÊÆ (ëàò.
Diabrotika virgifera
virgifera La Conte ) – íå-
áåçïå÷íèé øê³äíèê êóêó-
ðóäçè. Ëè÷èíêè ÇÊÆ
æèâëÿòüñÿ êîð³ííÿì

êóêóðóäçè. Àëå ïðè ¿õ
â³äñóòíîñò³ ïåâíèé ÷àñ
ìîæóòü æèâèòèñÿ êîð³í-
íÿì äåÿêèõ çëàêîâèõ
òðàâ, íà ÿêèõ íå çäàòí³
ïîâíîö³ííî ðîçâèâàòèñü.

ÇÊÆ âïåðøå áóâ âèÿâ-
ëåíèé  â ÑØÀ â 1940
ðîö³, âíàñë³äîê ìîíîòîí-
íîãî âèêîðèñòàííÿ
ãðóíò³â äëÿ âèðîùóâàííÿ
êóêóðóäçè. Ïîâ³òðÿíèì
òðàíñïîðòîì áóâ çàíåñå-
íèé â ªâðîïó. Â ªâðîï³
âèÿâëåíèé  â 1992 ðîö³ â
Þãîñëàâ³¿. Â íàñòóïí³
ðîêè âèÿâëåíèé â 15 êðà¿-
íàõ ñâ³òó. Íà Óêðà¿í³
âïåðøå áóâ âèÿâëåíèé â
Çàêàðïàòò³ â 2001 ðîö³ íà
ïëîù³ 500 êì. êâ. (50,0
òèñ. ãà.). Çàðàç  â Çàêàð-
ïàòò³ óðàæåíî âñ³ ðàéî-
íè çàãàëüíîþ ïëîùåþ â
14148,000 ãà. Ç íèõ íà
ïåðøîìó ì³ñö³ – Ìóêà÷-
³âñüêèé (2908,000 ãà.),
ïîò³ì Óæãîðîäñüêèé
(2625,000) ³ Áåðåã³âñüêèé
(1665,000 ãà.). Íàéìåí-
øå óðàæåííÿ ó Âîëî-
âåöüêîìó (45,000ãà) òà

Çàõ³äíèé êóêóðóäçÿíèé æóê – íåáåçïå÷íèé êàðàíòèííèé îðãàí³çì
Ì³æã³ðñüêîìó (5.000
ãà.). Ó 2005 ðîö³ ñïåö³à-
ë³ñòàìè Äåðæàâíî¿ êà-
ðàíòèííî¿ ñëóæáè  Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, çà
äîïîìîãîþ ôåðîìîííèõ
ïàñòîê,â³äëîâëåíî 22 140
³ìàãî ñàìö³â òà 297 ³ìàãî
ñàìîê íà ïðèñàäèáíèõ
ä³ëÿíêàõ òà íà ïîëÿõ ãîñ-
ïîäàðñòâ.

Äîðîñëà êîìàõà –
(³ìàãî ) ìàº ðîçì³ðè 4,2
– 6,8 ìì. Ò³ëî âèäîâæå-
íå, æîâòóâàòî – êîðè÷íå-
âå. Íà íàäêðèëàõ ïðîõî-
äÿòü 3 òåìí³ ñìóãè, á³ëÿ
îñíîâè º äâ³ ÿìêè. Âóñè-
êè íèò÷àñò³: ó ñàìöÿ
òàêî¿ äîâæèíè ÿê ò³ëî, ó
ñàìêè ñòàíîâëÿòü  òðè
÷âåðò³ äîâæèíè ò³ëà.
ßéöÿ äð³áí³, îâàëüí³,
áë³äî-æîâò³. Ëè÷èíêè
áðóäíî – á³ëîãî êîëüîðó,
÷åðâîïîä³áí³. Ëÿëå÷êà
áåçïîêðèâíà áë³äî –
æîâòà àáî á³ëà, ì’ÿêà,
ïðèáëèçíî  5,0 – 6,0 ìì.

Íàéá³ëüøî¿ øêîäè êó-
êóðóäç³ çàâäàþòü ëè÷èí-
êè ÇÊÆ, âîíè çäàòí³ ïî-
âí³ñòþ îáãðèçòè êîð³ííÿ,
âíàñë³äîê ÷îãî ðîñëèíà
ãèíå. Îñëàáëåí³ ðîñëèíè
ñòàþòü ñïðèéíÿòëèâ³øè-
ìè äî ð³çíèõ çàõâîðþ-
âàíü, çà ðàõóíîê òîãî, ùî
æóêè òà ëè÷èíêè º ïåðå-

íîñíèêàìè ð³çíîìàí³òíèõ
çáóäíèê³â çàõâîðþâàíü
êóêóðóäçè: ãðèáêîâèõ,
áàêòåð³àëüíèõ, â³ðóñíèõ.
Ïîøêîäæåí³ äîðîñë³ ðîñ-
ëèíè  ï³ä ÷àñ ñèëüíèõ
äîù³â òà â³òð³â ëåãêî ïî-
ëÿãàþòü, ³ ñòåáëî íàáó-
âàº ôîðìè «ãóñÿ÷î¿ øè¿».
Ïðè öüîìó  ñòàº ïî-
âí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî íå-
ìîæëèâèé ìåõàí³çîâàíèé
çá³ð âðîæàþ. Íàéá³ëüøà
øêîäî÷èíí³ñòü çàõ³äíîãî
êóêóðóäçÿíîãî æóêà ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ íà òèõ ïîëÿõ,
äå â³äñóòíÿ ñ³âîçì³íà.
Ïðè áåççì³ííîìó âèðî-
ùóâàíí³ êóêóðóäçè çíà÷-
íî çðîñòàº  ù³ëüí³ñòü ïî-
ïóëÿö³¿ öüîãî øê³äíèêà.

Âèÿâèòè ìîæíà â³çó-
àëüíèì îãëÿäîì, ó âè-
ïàäêó ñèëüíîãî ïîøêîä-
æåííÿ, ðîñëèíè ìàþòü
ñòåáëî ó ôîðì³ «ãóñÿ÷î¿

øè¿», âîíî ñëàáî çàêð³ï-
ëþºòüñÿ â ãðóíò³ ³ ïîëÿ-
ãàº. 29 ëè÷èíîê íà êîð³íí³
îäí³º¿ äîðîñëî¿ ðîñëèíè
çäàòí³ ïðèâåñòè äî ö³ëêî-
âèòî¿ ¿¿ çàãèáåë³. Çàâåð-
øèâøè æèâëåííÿ, ëè÷èí-
êè óòâîðþþòü â ïîâåðõ-
íåâîìó øàð³ ãðóíòó êîëè-
ñî÷êè, â ÿêèõ ïåðåòâîðþ-
þòüñÿ íà ëÿëå÷îê. Çà-
ëÿëüêóâàííÿ òðèâàº ç
ê³íöÿ ÷åðâíÿ äî ê³íöÿ
ñåðïíÿ. Ïðè òåìïåðàòóð³
íèæ÷å 16 Ñ ðîçâèòîê ëÿ-
ëå÷îê ïðèïèíÿºòüñÿ ³
âîíè ãèíóòü. Íå âèòðè-
ìóþòü âîíè ³ òðèâàëîãî
çàòîïëåííÿ. Ñôîðìîâàí³
æóêè ïî÷èíàþòü âèõîäè-
òè ç ãðóíòó â îñòàíí³ äí³
÷åðâíÿ – â ëèïí³, íà ïî-
÷àòêó âèêèäàííÿ âîëîò³ ó
êóêóðóäçè. Ïåð³îä âèõî-
äó ³ìàãî òðèâàº áëèçüêî
6 òèæí³â. Õàð÷óþòüñÿ

æóêè ïèëêîì, ìàòî÷êî-
âèìè ñòîâï÷èêàìè, íå-
çð³ëèì çåðíîì òà ëèñòÿì
êóêóðóäçè, à òàêîæ ïèë-
êîì òà ëèñòÿì ³íøèõ ðîñ-
ëèí ³ç ðîäèíè ãàðáóçîâèõ,
áîáîâèõ, çëàêîâèõ òà
ñêëàäíîöâ³òèõ. Ñàìêè
â³äêëàäàþòü ÿéöÿ ÷åðåç
2 òèæí³ ï³ñëÿ ñïàðþâàí-
íÿ á³ëÿ êóêóðóäçè.
Â³äêëàäåí³ â ãðóíò ÿéöÿ
çà ñïðèÿòëèâèõ òåìïåðà-
òóðíèõ óìîâ ïåðåõîäÿòü
â ä³àïàçóþ÷èé ñòàí ³ çà-
ëèøàþòüñÿ íà çèì³âëþ.

Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ
ÇÊÆ íà ñòàä³¿ ÿéöÿ –
òðàíñïîðòíèìè çàñîáà-
ìè, ³ç çàëèøêàìè ãðóíòó
(ÿêùî ãðóíò çàëèøàºòü-
ñÿ çâîëîæåíèì; â³ä ïåðå-
ñèõàííÿ ÿéöÿ âòðà÷àþòü
æèòòºçäàòí³ñòü), çíàðÿä-
äÿì îáðîá³òêó ãðóíòó.
Äîðîñë³ æóêè ìîæóòü
ì³ãðóâàòè ñàìîñò³éíî â
ïîøóêàõ êîðìó (äî 70
êì.). Ïåðåíåñåííþ
æóê³â ñïðèÿþòü ïîâ³òðÿí³
ïîòîêè.

Ââåçåííþ íàñ³ííºâîãî
ìàòåð³àëó ³ òîâàðíèõ
ïàðò³é êóêóðóäçè ç-çà
êîðäîíó äîçâîëÿºòüñÿ
ò³ëüêè ïðè ïðîâåäåí³ ðå-
òåëüíîãî îãëÿäó òà ëàáî-
ðàòîðíî¿ åêñïåðòèçè.
Âàæëèâèì çàõîäîì º

ùîð³÷íå îáñòåæåííÿ
ïîñ³â³â êóêóðóäçè ìàðø-
ðóòíî-â³çóàëüíèì ìåòî-
äîì, çà äîïîìîãîþ ôå-
ðîìîííèõ ïàñòîê. Ç àãðî-
òåõí³÷íèõ çàõîä³â áî-
ðîòüáè º äîòðèìàííÿ
ñ³âîçì³íè, ùî âêëþ÷àº
çåðíîâ³ (êð³ì êóêóðóäçè),
áàãàòîð³÷í³ òðàâè, êîíþ-
øèíó, ëþöåðíó, ïðîñàïí³
êóëüòóðè. Âèñ³âàòè êóêó-
ðóäçó íà îäíîìó ³ òîìó
æ ïîë³ ìîæíà ëèøå ÷å-
ðåç 3 ðîêè, íå äîïóñêàþ-
÷è ìîíîêóëüòóðè êóêó-
ðóäçè. Ç õ³ì³÷íèõ çàõîä³â
áîðîòüáè, îñíîâíèì, º
îáðîáêà ðîñëèí ïåñòèöè-
äàìè ïðîòè æóê³â òà âíå-
ñåííÿ â ãðóíò ïðè ñ³âá³
ãðàíóëüîâàíèõ ïðåïà-
ðàò³â ïðîòè ëè÷èíîê çàõ-
³äíîãî êóêóðóäçÿíîãî
æóêà.

  Â. ÐÀÉ×ÈÍÅÖÜ,
ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò
– äåðæàíèé ³íñïåêòîð
â³ää³ëó ô³òîñàí³òàð-
íèõ çàõîä³âíà êîðäîí³
óïðàâë³ííÿ ô³òîñàí³-
òàðíî¿ áåçïåêè Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ Äåð-
æïðîäñïîæèâñëóæáè
â Çàêàðïàòñüê³é îá-
ëàñò³

Ë. ÌÀÖÊÎ,  íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ô³òîñàí³-
òàðíèõ çàõîä³â íà êîð-
äîí³

Іван Маслюк, який з дитинства через ДЦП не може
ходити, вирішив підкорити Говерлу –  і це йому вдало"
ся.

“Разом з Іваном нас було семеро: один тягнув візок
спереду, другий – підтримував рівновагу ззаду, а реш"
та – страхували з боків, –  розповідає Олександр Лу"
цик, учасник сходження. –  Чесно зізнаюся, було не"
просто. Але що важча дорога, то більше задоволення
отримуєш наприкінці мандрівки”.

“Річ у тім, що на цьому маршруті дуже багато камін"
ня, тому іноді візок треба було просто переносити ра"
зом з Іваном, – ділиться враженнями інший учасник
Сава Павлович. – Доводилося багато відпочивати до"
рогою (сходження розбили на два дні з ночівлею), але
ми це зробили!”

До речі, наприкінці минулого року Іван Маслюк
здійснив неймовірну подорож до Лісабона на трико"
лісному велосипеді, тоді за три місяці хлопці подола"
ли понад п’ять тисяч кілометрів і побували в 12 краї"
нах. А тепер цей хлопчина підкорив ще й Говерлу.

Юлія СКОРИК

Ç ÄÐÓÇßÌÈ –
ÕÎ× ÍÀ ÃÎÂÅÐËÓ
Õëîïåöü íà â³çêó âèáðàâñÿ

íà íàéâèùó ãîðó Êàðïàò
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День журналіста – це
не тільки професійне
свято працівників засобів
масової інформації,  а
загальнонародне, тому
що важко уявити сучасне
суспільство без інфор�
мації, без засобів її пере�
дачі, без професійного
погляду на події і факти
нашого життя.    Усіх жур�
налістів світу об’єднує
те, що вони без перерви:
і в день, і вночі тримають
руку на пульсі подій, що
відбуваються. І не тільки
висвітлюють їх, але й
впливають на наше жит�
тя, адже стоять на конт�
ролі суспільства і знають
про все, що відбувається
докладніше і швидше за
інших.

Журналістика – про�
фесія справедливих, на�
полегливих, відчайдушних
людей, які прагнуть
змінити світ на краще.
Саме такі цікаві, харизма�
тичні особистості, кори�
феї пера були гостями в
стінах міської централь�
ної бібліотеки  ім.  О.
Духновича шостого чер�
вня  на святі журналісти�
ки під промовистою на�
звою  «Маленькі секрети
великого успіху». Своїми
маленькими секретами
успіху ділилися знані
журналісти Мукачева:

«Ìàëåíüê³ ñåêðåòè âåëèêîãî óñï³õó»
Віктор Дворниченко, Ми�
хайло Бейреш, Іван Коп�
ча, Василь Танчинець,
Михайло  Шушкевич. На�
шому гостеві�Степанові
Жуку теж було, що розпо�
вісти, адже саме він з по�
кійним Юрієм Горонді за�
початкували в Мукачеві
телестудію “Юрайстеп”,
котра згодом стала зва�
тися “М�студіо”. Та й
діяльність фотокора в
міській газеті залишила
на згадку багато цікавих
історій.

Непростою і звивистою
була дорога до журналі�
стського успіху нинішнь�
ого головного редактора
газети “Мукачево”– Вікто�
ра Васильовича Дворни�
ченка. Родзинкою роз�
повіді про свій шлях до
журналістики (як на
мене) стала розповідь
про свій вступ до фахово�
го вузу.  Де майбутній
журналіст вразив всіх
своїм «”гострим пером»
розповіддю про свою
маму. Так�так, саме, твір
про маму Віктора  Васи�
льовича дав йому візитів�
ку до світу журналістики,
бо був оцінений на
відмінно. Далі – непрості
роки навчання, «шліф�
овка в професії», суворі та
непрості дев’яності, а

далі… Віктор Васильович
відкрив нову газету «Му�
качево», став писати
книжки – спершу по�
етичні, а потім – глобаль�
ну публіцистичну «Голго�
фа і Воскресіння Міхая
Мункачі».

Всюдисущий  Михайло
Михайлович  Бейреш
розповів про свій початок
журналістської кар‘єри.
“Чому не грали музики?”
– так мав називатися
його перший фейлетон...
в журналістиці.  О, то ко�
лись був дуже популярний
жанр публіцистики.

 Наступний гість  жур�
наліст, корифей – Василь
Танчинець  був не бага�
тослівний (під�ступна
хвороба). Тож вдале до�
повнення Віктора Двор�
ниченка  про непрості
«заробітчанські будні»
розщулили всіх при�
сутніх  до сліз: тема ук�
раїнських заробітчан
давно не нова, і нею ніко�
го тепер не здивуєш.
Всього довелось зазнати
Василю Танчинцю – нез�
годи, приниження, втра�
ти, хамство начальників,
працюючи  на заробітках
біля берегів півострова
Камчатка. Але думками
завжди линув до рідного
краю, який надавав йому

сил переносити  будь –
які труднощі. І саме  там
в такій далині Василь Ва�
сильович пропагував
рідну мову та проводив
заняття  української
мови!!!  Всі ці життєві пе�
репитії  можна прочитати

в новій книзі Василя Тан�
чинця «Зимовий не�
спокій», яку він до речі по�
дарував і бібліотеці.

Іван Копча –наступний
гість свята розповідав та�
кож про свій непростий
початок в журналістиці,

Çàìîê «Ïàëàíîê» çàïðîøóº 17 ÷åðâíÿ íà ñå-
ðåäíüîâ³÷íå âåñ³ëëÿ äî Ìóêà÷åâà. 335 ðîê³â
òîìó òóò â³äáóëîñÿ âåñ³ëëÿ 39-ð³÷íî¿ ²ëîíè Çð³í³
òà 25-ð³÷íîãî ²ìðå Òåêåë³ â³äáóëîñÿ â Ïàëàíêó
15 ÷åðâíÿ 1682 ðîêó.

Êð³ì ñåðåäíüîâ³÷íîãî ³íòåð’ºðà, ïåðñîíàæ³â,
âåñ³ëüíî¿ öåðåìîí³¿ òà ðîçâàã, âàñ ÷åêàº âåñ³ëü-
íà ãîñòèíà, ÿêó ìàêñèìàëüíî íàìàãàòèìóòüñÿ
â³äòâîðèòè ìóêà÷³âñüê³ êóõàð³ çà îïèñàìè ³ñòî-
ðè÷íèõ äæåðåë.  Áóäóòü ïðîâåäåí³ ïðàêòè÷í³
ñòð³ëüáè ç ñòàðîäàâí³õ ãàðìàò, äåìîíñòðàö³ÿ
ìàéñòåðíîñò³ ðåì³ñíèê³â òà áåçêîøòîâí³ ìàé-
ñòåð-êëàñè, òðàäèö³éí³ ³ íå ò³ëüêè ñòðàâè ò³º¿
åïîõè, ñï³âè-òàíö³-ìóçèêà 15-17 ñòîë³òü, ëè-
öàðñüê³ ïîºäèíêè - öå ³ áàãàòî ³íøîãî ÷åêàº íà
â³äâ³äóâà÷³â ñâÿòà â çàìêó Ïàëàíîê.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ñâÿòêóâàííÿ:
11:00-20:00 – íàðîäí³ ðåìåñëà, ñåðåäíüîâ³÷í³

ñòðàâè, ñòð³ëüáà ç ëóê³â ³ àðáàëåò³â (ð³â ñåðåä-
íüîãî çàìêó)

13:30-17:00 – ñòàðîâèíí³ òàíö³, ìóçèêà, ñï³âè,
ëèöàðñüê³ ïîºäèíêè (äâ³ð ñåðåäíüîãî çàìêó)

13:00-17:00 – äåìîíñòðàö³ÿ êàíîí³ðñüêî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ ³ ñòð³ëüáè ç ñòàðîâèííèõ ãàðìàò
(ñõ³äíèé áàñò³îí)

14:00-16:00 – ïðèáóòòÿ íàðå÷åíèõ, â³òàííÿ
ãîñò³â, âåñ³ëüíà öåðåìîí³ÿ (äâ³ð âåðõíüîãî çàì-
êó)

Â «Ïàëàíêó» ïðîâåäóòü ³ñòîðè÷íó
ðåêîíñòðóêö³þ âåñ³ëëÿ ²ëîíè Çð³í³

òà ²ìðå Òåêåë³

Ïðåäñòàâíèêè Øêîëè ë³äåðñòâà
ñòàæóâàòèìóòüñÿ ó ì³ñüêðàä³

Цього літа, як і минулоріч у виконкомі Мукачівської
міськради проходитимуть стажування два тижні кращі шко�
лярі учнівського самоврядування та Школи лідерства. З
такою ініціативою під час зустрічі з міським головою
Андрієм Балогою висловили самі учні. Оплачуватимуть ро�
боту молоді в стінах мерії коштом бюджету

Сьогодні представники Школи лідерства – учні 8�10 класів
шкіл Мукачева, лідери шкільного самоврядування, старо�
сти класів та активна шкільна молодь побували в структур�
них підрозділах міськвиконкому.

ÊÎÍÊÓÐÑ  ÍÀ  ÇÀÌ²ÙÅÍÍß
ÂÀÊÀÍÒÍÎ¯  ÏÎÑÀÄÈ

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради
оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантної  посади:
� головного спеціаліста, інспектора праці управ�

ління праці та соціального захисту населення.
Вимоги до посад: громадянство України, вільне во�

лодіння українською мовою, повна вища освіта відпов�
ідного професійного спрямування за освітньо�квалі�
фікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж ро�
боти за фахом в органах місцевого самоврядування
або державній службі на посаді провідного спеціалі�
ста не менше 1�го року, або стаж роботи за фахом в
інших сферах не менше 3�х років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі до�
кументи:

� заяву про участь у конкурсі ;
� особову картку форми П�2 ДС, автобіографію;
� копії документів: про освіту з додатками, підвищен�

ня кваліфікації, присвоєння вченого звання, присуд�
ження наукового ступеня;

� копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
� копію військового квитка (для військовослуж�

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

виконання функцій держави або місцевого самовря�
дування, за минулий рік (згідно Закону України “Про
запобігання корупції”), за встановленою формою, що
визначається Національним агентством з питань за�
побігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення
на офіційному веб�сайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіцій�
ного веб�сайту у паперовому вигляді. Е�декларація за�
повнюється власноруч за допомогою власного елект�
ронного цифрового підпису (ЕЦП).

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

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

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

Документи для участі у конкурсному відборі прий�
маються   протягом 30 календарних днів з дня опублі�
кування в газеті “Мукачево”  за адресою:  м.Мукаче�
во пл. Духновича, 2,  каб. № 43, тел. 2�14�17.

поїздки на велосипеді,
«охота за цікавим матері�
алом», одним словом ,
ділився з молоддю «ма�
ленькими секретами вели�
кого успіху».

Тетяна Рибар –голова
літоб’єднання «Рідне сло�
во» і саме активний ініціа�
тор проведення такого
дійства журналістики в
бібліотеці щиро привітала
всіх корифеїв пера, пись�
м е н н и к � п о ч а т к і в е ц ь
Віталій Горват приєднався
до побажань та висловив
слова щирої подяки за
досвід та науку. Отож
підсумовуючи сьогоднішнє
свято, уважно послухавши
наших знаних гостів ,
відкрила для себе цю про�
фесію  по�новому.  Жур�
наліст�це шлях від реміс�
ництва до майстерності.
Це шлях подолання труд�
нощів у навчанні, шлях
пізнання і самовдоскона�
ленення. А  коли людина
здійснює усвідомлений
вибір , то вже  не сходить з
обраного шляху, долає
його доти, поки вистачає
снаги.

Ольга КОВАЛЕНКО,
завідувачка відділу

о б с л у г о в у в а н н я
міської центральної
бібліотеки  ім.О.Духно�
вича.

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â²ÄÊÐÈÒÎ ÍÎÂÅ
ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß Æ²ÍÎ×Î¯ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯

Нове приміщення жіночої консультації відкрито на другому
поверсі поліклініки. Його загальна площа  330 метрів квадрат�
них . Участь в урочистих заходах взяв перший заступник місько�
го голови Ростислав Федів, начальник відділу охорони здоро�
в’я міськвиконкому Любов Мандзич, головний лікар ЦРЛ Ярос�
лав Луп’як, медична громада міста.

З січня тут проводили реконструкцію. Для цього з міського
бюджету виділено 1,35 млн. гривень. За ці кошти  облаштували
п’ять кабінетів дільничних гінекологів, кабінет завідувача, сто�
матолога, терапевта, сестринська, санвузли для осіб з обме�
женими можливостями, відвідувачів та персоналу. Також рекон�
струювали зал очікування та реєстратуру.

У новому відділенні замінили вікна та двері на енергоощад�
ливі , оновили системи постачання води, тепла, електроенергії.

Для закладу коштом міського бюджету придбано сучасне
обладнання, аналогів яких нема в медичних закладах краю.

Запроваджено й електронну систему обліку пацієнтів, про�
водиться попередній запис пацієнтів для уникнення черг. Всі
результати обстежень за лічені хвилини вносяться в електрон�
ну систему.

І медики, і пацієнти констатують: в Мукачеві  створено зак�
лад європейського типу, де є комфортні умови для жінок.
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×èíàä³ºâî – ïðà-
äàâíº. ² ñó÷àñíå âîä-
íî÷àñ. Íå ñò³ëüêè ³ñòî-
ðè÷íèìè ñïîðóäàìè,
íèí³øí³ìè îøàòíèìè
áóäèíêàìè, ÿê ñï³ëüíè-
ìè äëÿ óñ³õ æèòåë³â ñå-
ëèùà ïðîáëåìàìè ñüî-
ãîäåííÿ.  Òèïîâå çà-
êàðïàòñüêå ïîñåëåííÿ,
ÿêå çà éîãî äîâãó ³ñòî-
ð³þ íå îáìèíóëî æîä-
íå â³ÿííÿ åïîõ, òî îïî-
âèâàþ÷è áëàãîäàòíèì
â³òðîì äîáðî¿ íàä³¿, òî
âëó÷àþ÷è áîëþ÷èìè
ñòð³ëàìè â ëþäñüê³ ñåð-
öÿ ³ äóø³.  Ñüîãîäí³ æ
éîãî ñëàâíà ³ñòîð³ÿ  –
â³ä ïåðøî¿ ïèñåìíî¿
çãàäêè, äàòîâàíî¿  1214
ðîêîì,  çàâäÿêè àðõåî-
ëîã³÷íèì ðîçêîïêàì,
àðõ³âíèì äàíèì, íå-
âïèííèì ïîøóêàì íà-
óêîâö³â,  çáàãà÷óºòüñÿ
ð³ê â³ä ðîêó. Óñå ñòâåð-
äæóº, ùî ñëîâ’ÿíñüêå
ïîñåëåííÿ áóëî çàñíî-
âàíå íàáàãàòî ðàí³øå,
àí³æ ïðî íüîãî çãàäà-
íî ÿê ïðî «Çîëÿíó-
Ñåíò-Ì³êëîø». ²ìåíåì
ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ áóëî
íàçâàíî ïîì³ùèöüêèé
äâ³ð. Íàçâà öÿ çàêð³ïè-
ëàñÿ çà ñåëîì íà äîâã³
ñòîð³÷÷ÿ. Ó 1456 ðîö³
×èíàä³ºâî îäåðæàëî
ñòàòóñ ì³ñòå÷êà. À
ï³ñëÿ  îá’ºäíàííÿ ó
1612 ðîö³ ç Ìóêà÷åâîì
âîíî ïî÷àëî â îô³ö³é-
íèõ äîêóìåíòàõ íàçè-
âàòèñÿ Ìóêà÷åâî-×è-
íàä³¿âñüêà äîì³í³ÿ.

Ç ïðèºäíàííÿì Ï³ä-
êàðïàòñüêî¿ Ðóñ³ äî ×å-
õîñëîâà÷÷èíè îô³ö³é-
íîþ íàçâà ñåëèùà ñòà-
ëà – ×èíàä³ºâî. Òàê
³ìåíóâàëîñÿ âîíî äî
áåðåçíÿ 1939 ðîêó. Ï³ä
÷àñ ôàøèñòñüêî¿ îêó-
ïàö³¿ êðàþ, àæ  äî æîâ-
òíÿ 1944 ðîêó ×èíàä³-
ºâó áóëî ïîâåðíóòî ñòà-
ðå íàéìåíóâàííÿ –
Ñåíò-Ì³êëîø. Âøàíó-
âàííÿ ñâÿòèòåëÿ Ìè-
êîëàÿ, ïðàêòè÷íî â óñü-
îìó ñâ³ò³  íàáóëî çà-
ãàëüíîãî  ìàñøòàáó. Íå
çíàéäåòå æîäíîãî õðà-
ìó Áîæîãî,  äå á íå
áóëî ³êîíè éîãî, ÿê ³
íåìàº äóø³, ÿêà á íå
ãîðíóëàñÿ äî öüîãî âå-
ëèêîãî ñâÿòèòåëÿ. Çìà-
ëå÷êó ä³òè ÷åêàëè 19
ãðóäíÿ, êîëè ñâÿòèé
Ìèêîëàé êëàâ ó ¿õ ÷å-
ðåâè÷êè, ÷îá³òêè ïîäà-
ðóíêè. Òîìó ä³òè âèâ-

Ï²Ä  ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÏÐÎÐÎÊÀ
÷àëè é ñï³âàëè ï³ñí³
ñâîºìó íåáåñíîìó
óëþáëåíöåâ³. Ç 1378
ðîêó, êîëè ×èíàä³¿âñü-
êà äîì³í³ÿ ïåðåéøëà â
ðóêè  ôåîäàë³â ðîäèíè
Ïåðåí³  ðîçïî÷àëîñÿ
ñïîðóäæåííÿ ïî-
ì³ùèöüêîãî çàìêó (ïà-
ëàöó). ²  ç íüîãî,  â íå-
ïîäàë³ê çáóäîâàíó öåð-
êâó, áóëî ïðîêëàäåíî
ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä,
ÿêèé çáåð³ãñÿ äî íàøèõ
äí³â. Öþ, íàéñòàð³øó
íà òåðèòîð³¿ ×èíàä³ºâà
öåðêâó  áóëî îñâÿ÷åíî
ó äåíü Ñâÿòîãî Ìèêî-
ëàÿ ³ âîíà ñòàëà –   Ñâÿ-
òî-Ìèêîëà¿âñüêîþ.

Ñâÿòèé Ìèêîëàé íà-
ðîäèâñÿ ó ì³ñòå÷êó Ïà-
òàð³ â  Ìàë³é Àç³¿ â ñ³ì’¿
áëàãîðîäíèõ, ïðàâî-
â³ðíèõ ³ áàãàòèõ áàòüê³â
– Ôåîôàíà ³ Íîíè
áëèçüêî 280 ðîêó, çà
öàðþâàííÿ Âàëåð³àíà.
Áàòüêè ùèðî ñïîâ³äó-
âàëè õðèñòèÿíñüêó
â³ðó. Çìàëå÷êó Ìèêîëà
áóâ íàáîæíèì, ñõèëü-
íèì äî ñóâîðîãî  ñòðè-
ìóâàííÿ ³ ïîëþáëÿâ
áóòè íà ñàìîò³, ïîäî-
âãó ìîëèâñÿ â õðàì³
Ãîñïîäó ³ ïðèéíÿâ
÷åðíå÷èé ÷èí. Ï³ñëÿ
ñìåðò³ ñâî¿õ áàòüê³â
Ìèêîëà ðîçäàâ ñâîþ
ñïàäùèíó á³äíèì ëþ-
äÿì, à ñàì âèðóøèâ äî
Ïàëåñòèíè  ïîêëîíè-
òèñÿ ñâÿòèì ì³ñöÿì.
Ï³ñëÿ ïîäîðîæ³ ïîâåð-
íóâñÿ â Ïàòàð, äå
ºïèñêîïîì áóâ éîãî
äÿäüêî. ² òîé çàïðîïî-
íóâàâ Ìèêîëàþ ïðèé-
íÿòè ñàí ñâÿùåíèêà.

Â³äòîä³ ñâÿòèé Ìè-
êîëàé äîïîìàãàâ óñ³ì,
õòî ïîòðåáóâàâ éîãî
ëàñêè. Ñâî¿ìè ìîëèò-
âàìè  â³í óòèõîìèðþ-
âàâ  áóð³ íà ìîð³, ðÿòó-
âàâ õâîðèõ ³ áåç ë³êó
òâîðèâ  äîáð³ ä³ëà. Çà
òàêèé  âåëèêèé ³ ðåâ-
íèé òðóä â³í îäåðæàâ
ñàí àðõ³ºïèñêîïà ó ì³ñò³
Ì³ðàõ.  Â³í í³êîëè íå
ïèøàâñÿ, ùî ïîñ³â òàêå
ñòàíîâèùå â öåðêâ³
Õðèñòîâ³é. Â³í ³ äàë³
íîñèâ ïðîñòèé îäÿã, ¿â
îäèí ðàç íà äåíü, íå
ïðàãíóâ äî ðîçêîø³,
ïèâ ëèøå âîäó, ìîëÿ-
÷èñü íå äîñèïàâ íî-
÷åé. Óñ³õ ÷åñíîò Ìèêî-
ëàÿ íå ìîæíà ïåðå-
ë³÷èòè ÷è ïåðåêàçàòè,
áî ¿õ áåçë³÷. À òîìó

äâåð³ éîãî ñåðöÿ â³ä÷è-
íåí³ äëÿ âñ³õ õòî ìîæå
ç â³ðîþ ïðîñèòè éîãî
äîïîìîãè. Â³í í³êîìó
íå â³äìîâëÿº â ïîðàä³ ³
äàðóº âò³õó.

Çà öàðþâàííÿ Ä³îê-
ëåò³àíà ³ Ìàêñèì³àíà,
ñâÿòèòåëü Ìèêîëàé
áóâ ñõîïëåíèé  ³ êèíó-
òèé äî â’ÿçíèö³. Çà öà-
ðþâàííÿ Êîíñòàíòèíà
Âåëèêîãî ñâÿòèé Ìè-
êîëàé áóâ âèçâîëåíèé
ç òþðìè ³ ïîâåðíóâñÿ
äî ñâîãî ïðèõîäó. Ó
325 ðîö³ àðõ³ºïèñêîï
Ìèêîëàé áóâ ïðè-
ñóòí³é íà  ïåðøîìó
Âñåëåíñüêîìó ñîáîð³,
äå ðåâíî çàõèùàâ Õðè-
ñòîâó öåðêâó. Ó ãðóäí³
343 ðîêó âåëèêèé ñâÿ-
òèòåëü ïîìåð. Ò³ëî
éîãî áóëî ïîõîâàíå  â
ñîáîðíîìó õðàì³ ì³ñòà
Ì³ð.

Ó V²² ñòîë³òò³ ñâÿòèé
Àíäð³é Êð³òñüêèé  íà-
ïèñàâ õâàëåáí³  â³ðø³,
ÿê³ ïðèñâÿòèâ ñâÿòîìó
Ìèêîëàþ, íàçâàâ éîãî
âåëèêèì ×óäîòâîð-
öåì.  Ó  V²²² ñòîë³òò³
ñâÿòèé ²îàíí Äà-
ìàñê³í, ó ²Õ  – Ôåîôàí
³ Â³çàíò³é  íà ÷åñòü ÷ó-
äîòâîðöÿ Ìèêîëàÿ
ñêëàëè áàãàòî õâàëåá-
íèõ ï³ñåíü, ÿê³ íèí³
ñï³âàþòüñÿ íà áîãîñëó-
æ³ííÿõ.  Ó 1087 ðîö³,
êîëè âàðâàðè çàõîïèëè
Ë³ê³éñüêå ì³ñòî Ì³ð ³
ñïóñòîøèëè éîãî, ³ íå-
òë³ííèì ìîùàì ñâÿòè-
òåëÿ Ìèêîëàÿ âèíèêëà
ðåàëüíà çàãðîçà, â³í
óâ³ ñí³  ç’ÿâèâñÿ ºïèñ-
êîïó é ïîïðîñèâ ïåðå-
âåçòè éîãî ìîù³ ó ì³ñòî
Áàð â ²òàë³¿. Íåçàáàðîì
ìîù³ ñâÿòèòåëÿ Ìèêî-
ëàÿ ó ñóïðîâîä³ çíàò-
íèõ ëþäåé ³ ñâÿùå-
íèê³â Ì³ð Ë³ê³éñüêèõ
áóëè ïåðåíåñåí³ íà êî-
ðàáåëü ³ 11 êâ³òíÿ â³í
âèðóøèâ ó ïëàâàííÿ
ïðèáóâøè â Áàð 9
òðàâíÿ. Æèòåë³ Áàð
ñâÿòêîâî çóñòð³ëè ïðè-
áóòòÿ ìîù³â ñâÿòèòåëÿ
ó ñâîº ì³ñòî é ïåðåíåñ-
ëè ¿õ ó öåðêâó ²îàííà
Ïðåäòå÷³. Òîä³ æ áóëî
çàêëàäåíî áóä³âíèöòâî
÷óäîâîãî êàì’ÿíîãî
õðàìó. ×åðåç òðè ðîêè,
êîëè öåðêâó  áóëî ñïî-
ðóäæåíî,  çà ó÷àñò³ âå-
ëèêî¿ ê³ëüêîñò³ àðõ³º-
ðå¿â, ñâÿùåíèê³â ³ ïðè-
õîæàí ìîù³ ÷óäîòâîð-

öÿ Ìèêîëàÿ áóëî ïåðå-
íåñåíî ç öåðêâè ²îàí-
íà Ïðåäòå÷³ ó íîâîçáó-
äîâàíèé õðàì, äå âîíè
ïîêîÿòüñÿ ïî íèí³.

Ó ×èíàä³ºâ³  â³ðà
Õðèñòîâà çàðîäèëàñÿ,
ÿê ³ â óñüîìó ³ñòîðè÷-
íîìó Çàêàðïàòò³ ùå äî
ïðîõîäæåííÿ íàøîãî
êðàþ ð³âíîàïîñòîëü-
íèìè áðàòàìè Êèðè-
ëîì ³ Ìåôîä³ºì,  êîëè

âîíè â³äïðàâèëèñÿ ó
Ìîðàâ³þ. Îñê³ëüêè
ñ³ëü ó ªâðîïó ïîñòà÷à-
ëè ³ç Ñîëîòâèíà, òî
ñþäè íàïðàâëÿëèñÿ
çâ³äóñ³ëü êóïö³, ñåðåä
ÿêèõ áóëî íå ìàëî é
õðèñòèÿí. Âîíè é ïå-
ðåäàëè íàøèì ïðàðî-
äè÷àì â³äîìîñò³ ïðî
õðèñòèÿíñòâî. ² íåçà-
áàðîì  â÷åííÿ ²ñóñà
Õðèñòà, àïîñòîë³â Ãîñ-
ïîäí³õ ñòàëî ïðî-
â³äíèì ó íàøîìó êðà¿.
Äîñë³äæóþ÷è äî 1100-
ð³÷÷ÿ õðèñòèÿí³çàö³¿
íàøîãî êðàþ ³ çàðîä-
æåííÿ ïðàâîñëàâíî¿
â³ðè, òîä³øí³é ñåêðåòàð
Ìóêà÷åâî-Óæãîðîäñü-
êî¿ ïðàâîñëàâíî¿
ºïàðõ³¿ Âàñèëü Þð³éî-
âè÷ ßðåìà  â³äøóêàâ
íåìàëî ôàêò³â ïðî
ðîëü çàêàðïàòö³â ó õðè-
ñòèÿí³çàö³¿ Ìîðàâ³¿ ³
ï³çí³øå, Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.
Ïðèáóâøè ó íàø êðàé
ñâÿò³ Êèðèëî ³ Ìå-
ôîä³é áóëè çäèâîâàí³,
ùî òóò óæå áóëè õðèñ-
òèÿíè. ² â³äïðàâëÿþ-
÷èñü ó  ïîäîðîæ â Ìî-
ðàâ³þ, ñâÿòèòåë³ âçÿëè

ç ñîáîþ ê³ëüêà äåñÿòê³â
þíàê³â, ÿêèõ âèñâÿ÷ó-
âàëè â ñâÿùåíèêè é çà-
ëèøàëè â íîâîñòâîðå-
íèõ  ïðèõîäàõ.  Îñîáè-
ñòèì äóõ³âíèêîì âåëè-
êî¿ (ð³âíîàïîñòîëüíî¿)
êíÿãèí³ Îëüãè áóâ ñâÿ-
ùåíèê ³ç Çàêàðïàòòÿ.
Â³í ñóïðîâîäæóâàâ  ¿¿
ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè ó Êîí-
ñòàíòèíîïîëü. Ó ïðà-
öÿõ äîêòîðà ³ñòîðè÷-

íèõ íàóê, ïðîôåñîðà
Â.Î.Ãîëîáóöüêîãî,
ÿêèé âèâ÷àâ ïèòàííÿ
õðèñòèàí³çàö³¿ Êè¿âñü-
êî¿ Ðóñ³, çíàõîäèìî
â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî ó
988 ðîö³ íà áåðåãàõ
Äí³ïðà ïîáóâàëè íå
ò³ëüêè ñâÿùåíèêè ç íà-
øîãî êðàþ, àëå é …
ïðîöåñ³¿ ìèðÿí, ÿê³ ç
õðåñòàìè é õîðóãâàìè
ï³øêè  ïîäîëàëè  øëÿõ
ó êóëüêà ñîòåíü  ê³ëî-
ìåòð³â.

Ó ×èíàä³ºâ³,  ÿêå ðîç-
òàøîâóâàëîñÿ ïî
îáèäâà áîêè ãîëîâíî¿
ìàã³ñòðàë³, ÿêà ç’ºäíó-
âàëà íàø êðàé ç æèòå-
ëÿìè ñõ³äíèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè, õðèñòèÿíñüêà
â³ðà çàðîäèëàñÿ òàêîæ
äî õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³. Ñïî÷àòêó öåðêâó
áóëî ñïîðóäæåíî, ÿê
íåâåëèêó äåðåâ’ÿíó
äâîñêàòíó áóä³âëþ.  À
ç ïåðåõîäîì  ×èíàä³¿-
âñüêî¿ äîì³í³¿  ï³ä îï³êó
ðîäèíè Ïåðåí³¿â, áóëî
ñïîðóäæåíî çàìîê ³ êà-
ì’ÿíó öåðêâó, ÿêî¿ íå
îìèíàëè é âèñîê³ öåð-
êîâí³ ÷èíè. ßê äîâ³-

äóºìîñÿ ³ç ãðàìîòè äà-
òîâàíî¿ 1597 ðîêó, ùî
ºïèñêîïîì Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ïðàâîñëàâíî¿
ºïàðõ³¿ áóâ  Âàñèë³é ²²,
ÿêîãî  íàçâàíî â öüîìó
äîêóìåíò³ ºïèñêîïîì
ñåíòì³êëîñüêèì òîáòî
÷èíàä³¿âñüêèì.  Îòæå,
×èíàä³ºâî  ó ÕV, ÕV²
ñòîë³òòÿõ â³ä³ãðàâàëî
ïðîâ³äíó ðîëü ó õðèñ-
òèÿíñüêîìó æèòò³
êðàþ.

   ² â³ðà ó Ãîñïîäà íà-
øîãî ²ñóñà Õðèñòà,
Éîãî íåâìèðóùå â÷åí-
íÿ,  í³êîëè íå ïîñëàá-
ëÿëàñÿ. Ç ðîêó â ð³ê, â³ä
ñòîë³òòÿ äî ñòîë³òòÿ
×èíàä³ºâî ðîçðîñòà-
ëîñÿ. ² 15 ñåðïíÿ 1932
ðîêó â öåíòð³ ×èíàä³-
ºâà áóëî ðîçïî÷àòî
ñïîðóäæåííÿ íîâî¿
öåðêâè  35 õ 17 ìåòð³â.
Ó ñïîðóäæåíí³ íîâîãî
õðàìó áðàëè ó÷àñòü
ïðàêòè÷íî óñ³ ÷è-
íàä³¿âö³, õòî ãðîøèìà
äîïîìàãàâ, õòî áóä³-
âåëüíèìè ìàòåð³àëà-
ìè, õòî âëàñíîþ ïðà-
öåþ. Ïðèõîäèëè é
â³ðíèêè ç íàâêîëèøí³õ
ñ³ë.  Öåðêâó áóëî ñïî-
ðóäæåíî çà òðè ðîêè. ²
â ñåðïí³ 1935 ðîêó ïî-
÷àëèñÿ øòóêàòóðí³ ðî-
áîòè âíóòð³ ìàéáóòíü-
îãî õðàìó. Âîäíî÷àñ
çâîäèâñÿ íàä öåðêâîþ
òóðíÿ (áàøòà) ó  ÿê³é
áóëî ðîçì³ùåíî äçâ³íè-
öþ.

Äîâãèõ, íàïðóæåíèõ
ï’ÿòü ðîê³â òðèâàëî
ñïîðóäæåííÿ õðàìó.
Çàê³í÷èëè éîãî ó ëèïí³
1937 ðîêó. Òîä³ æ îäåð-
æàëè äîçâ³ë Ïàïè
ðèìñüêîãî  Ï³ÿ Õ² íà
ïåðåíåñåííÿ õðàìîâî-
ãî ñâÿòà ç Äíÿ âøàíó-
âàííÿ ñâÿòîãî Ìèêî-
ëàÿ íà âøàíóâàííÿ
ïðîðîêà Áîæîãî ñâÿ-
òîãî ²ëë³.  Â³ñ³ìäåñÿò
ðîê³â òîìó,  2 ñåðïíÿ
1937 ðîêó, ó Äåíü âøà-
íóâàííÿ ïðîðîêà Áî-
æîãî ²ëë³,  çà ó÷àñò³
ºïèñêîïà Îëåêñàíäðà
Ñòîéêè  ó ñóïðîâîä³
äåñÿòè ñâÿùåíèê³â
äóæå óðî÷èñòî é ïàì’-
ÿòíî áóëî îñâÿ÷åíî íî-
âèé õðàì ó ×èíàä³ºâ³.
Ñëóæáó Áîæó ñóïðî-
âîäæóâàâ ñï³â êàôåä-
ðàëüíîãî õîðó. Íà óðî-
÷èñòîñò³ ç³áðàëèñÿ
â³ðíèêè ç áàãàòüîõ êó-
òî÷ê³â Ï³äêàðïàòñüêî¿
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ñò.

²ËË²
Ðóñ³. Áóëî âèäðóêîâàíî
ê³ëüêà òèñÿ÷ ïîøòîâèõ
ëèñò³âîê ³ç çîáðàæåí-
íÿì íîâîãî ×èíàä³¿-
âñüêîãî õðàìó. Îäíà ç
òèõ ïàì’ÿòîê º ó ìîº-
ìó àðõ³â³.

ªïèñêîï Îëåêñàíäð
Ñòîéêà â³äçíà÷èâñÿ ó
1932 – 1934 ðîêàõ, êîëè
ðÿòóâàâ â³ä ãîëîäó íà-
ñåëåííÿ âåðõîâèíñü-
êèõ ðåã³îí³â òà  âëàø-
òîâóþ÷è ùîíåä³ë³ â
Óæãîðîä³  îá³äè äëÿ
³íâàë³ä³â, âä³â, íå-
ì³÷íèõ, íà ÿê³ çáèðàëè-
ñÿ ïî 300 – 400 ãîëî-
äóþ÷èõ. Ï³ä éîãî îðó-
äîþ ó 1933 ðîö³ áóëî
çàêóïëåíî ê³ëüêà âà-
ãîí³â ïøåíèö³. Áîðîø-
íî áóëî ðîçäàíî ïðàê-
òè÷íî æèòåëÿì êîæíî-
ãî âåðõîâèíñüêîãî
ñåëà, ùîá êîæåí
«çóñòð³â Âåëèêäåíü ³ç
Ïàñêîþ ãîñïîäíüîþ ó
ñâîºìó äîì³».

² â òîé ÷àñ, ³ â íàø³
äí³ óðî÷èñòîñò³ íå çà-
âåðøóþòü áóä³âåëüíèõ
³, íàäòî, îïîðÿäæó-
âàëüíèõ ðîá³ò. Âîíè
òðèâàëè ùå ê³ëüêà
ì³ñÿö³â. Àëå ç 2 ñåðïíÿ
1937 ðîêó â ×èíàä³ºâ³
ùîð³÷íî â³äçíà÷àþòü
õðàìîâå ñâÿòî ïðèñâÿ-
÷åíå ïðîðîêó Áîæîìó
ñâÿòîìó ²ëë³.

Æèâ ïðîðîê Áîæèé
²ëëÿ ïðèáëèçíî çà 900
ðîê³â äî íàðîäæåííÿ
Ñèíà Áîæîãî  ²ñóñà
Õðèñòà. Â³í íàðîäèâñÿ
ó ì³ñò³ Ôåñô³¿ Ãàëà-
àäñüê³é, â êîë³í³  Ëåâ³¿-
íîâîìó â ïëåìåí³
Ààðîíà, â³ä áàòüêà Ñà-
âàõà. Ó òîé ÷àñ öàðåì
²çðà¿ëüñüêèì áóâ Àõà-
âà, ÿêèé îäðóæèâñÿ íà
³äîëîïîêëîííèö³ ªçà-
âåëü. Íàéøàíîâàí³-
øèì áîãîì öàðèö³ áóâ
Âààë. ²ëëÿ ð³øó÷å âèñ-
òóïàâ ïðîòè ³äîëîïîê-
ëîíñòâà, çà ùî âïàâ ó
íåìèë³ñòü äî Àõàâà. À
ªçàâåëü ìð³ÿëà ïðî òå,
àáè óï³éìàòè éîãî ³
ñòðàòè. Òà Ãîñïîäü,
÷åðåç àíãåë³â ñâî¿õ çàâ-
æäè ñïîâ³ùàâ ïðîðîêà
Ñâîãî ²ëëþ, ÿêèé íå
ïîêîðèâñÿ öàðñüê³é
âëàä³,  ³äîëîïîêëîí-
íèê³â,   ³ íàðîä ïðîõàâ
ïîâåðíóòèñÿ ï³ä ëîíî
ñïðàâæíüîãî  ªäèíî-
ãî  Áîãà.

Æèâó÷è ó á³äíî¿ âäî-
âèö³ ïðîðîê ²ëëÿ, êîëè

â íå¿ ïîìåð ñèí-
ï³äë³òîê, âîñêðåñèâ
éîãî.  Â³äòàê çà âåë³í-
íÿì Áîãà ²ëëÿ  â³äïðà-
âèâñÿ ó ïàëàö Àõàâà.
Òîé çóñòð³â ²ëëþ íå-
ïðèâ³òíî-ãð³çíî: «×è
öå òè, ùî áåíòåæèø
²çðà¿ëü».  ²ëëÿ â³äïîâ³â
Àõàâîâ³: «Íå ÿ áåíòåæó
²çðà¿ëü, àëå ³ òè, ³ òâ³é
ä³ì º ïðè÷èíîþ íå-
ùàñòü, òîìó ùî âè íå
ñëóõàºòå íàêàç³â Áîæèõ
³ ñëóæèòå Âààëîâ³».
Â³äòàê ²ëëÿ ñêàçàâ Àõà-
âîâ³: «Çáåðè íà ãîðó
Êàðìåë íàðîä ³ óñ³õ
ïðîðîê³â Âààëîâèõ».
Àõàâ âèêîíàâ ïðîõàí-
íÿ ²ëë³. Òîä³ ïðîðîê
Áîæèé âåë³â âçÿòè
òåëÿ,  ðîçðóáàòè éîãî
íàäâîº, íàêëàñòè õìè-
çó – íåõàé ïðîðîêè Âà-
àëîâ³  âèêëè÷óòü âî-
ãîíü ç íåáà. Ò³ äîâãî
êðè÷àëè, ìîëèëèñü,
áëàãàëè, àëå âîãîíü òàê
³ íå ç’ÿâèâñÿ.

Â³äòàê ïðîðîê ²ëëÿ
çðîáèâ æåðòîâíèê,
ïîêëàâ ïîëîâèíó òå-
ëÿò³ íà äðîâà, îáëèâ
óñå âîäîþ ³ ïî÷àâ ìî-
ëèòèñü Âñåâèùíüîìó:
«Ãîñïîäè, Áîæå Àâðà-
àì³â, ßêîâà é ²çðà¿ëÿ!
Íåõàé ï³çíàþòü öüîãî
äíÿ, ùî òè ºäèíèé Áîã
â ²çðà¿ë³ ³ ùî ÿ – ðàá
Òâ³é. Ïî÷óé ìåíå, Ãîñ-
ïîäè, ïî÷óé ìåíå». ²
òî¿ æ ìèò³ âîãîíü çëåò³â
ç íåáà ³ ñïàëèâ ³ æåðò-
âó, äðîâà ³ íàâ³òü êàì³-
ííÿ, ÿêèì áóëî îáêëà-
äåíî æåðòîâíèê…».

Ïîáà÷èâøè  òàêå
÷óäî ëþäè âïàëè íà êî-
ë³íà ³ ñêàçàëè «Ãîñïîäü
– öå Áîã!», áî ïîáà÷è-
ëè, ùî Âààë íå áóâ
ñïðàâæí³ì áîãîì.
Â³äòàê ²ëëÿ ïîìîëèâñÿ
³ Áîã ïîñëàâ íà çåìëþ
äîù, ÿêèé íàïîâíèâ
âèñîõë³ ñòàâêè, îñâ³-
æèâ ç³â’ÿëó  òðàâó, ³ íà-
ïî¿â ñïå÷åí³ ñîíöåì
íèâè.

Ïî÷óâøè ïðî ïîðàç-
êó öàðèöÿ ªçàâåëü âè-
ð³øèëà âáèòè ïðîðîêà
²ëëþ. Àëå àíãåë Ãîñ-
ïîäí³é çâåë³â éîìó éòè
äàëåêî â ïóñòåëþ, äå
íå ìàâ ñîðîê äí³â ïî-
òðåáè ó ¿æ³. Òèì ÷àñîì
â³í ï³ä³éøîâ äî ãîðè.
Òàì â³í çíàéøîâ ïå÷å-
ðó. Êîëè ïåðåáóâàâ ó
í³é ïî÷óâ ãîëîñ Áîæèé
ç íåáåñ: «×îìó òè òóò,

²ëëÿ?» ²ëëÿ ðîçïîâ³â,
ùî «Íàðîä ³çðà¿ëüñü-
êèé çðóéíóâàâ æåðòîâ-
íèêè Áîæ³ ³ âáèâ ïðî-
ðîê³â Ãîñïîäí³õ. Çàëè-
øèâñÿ ÿ îäèí, òà é ìîº¿
äóø³ øóêàþòü». Íà ò³
ñëîâà ïðîðîêà ç÷èíèâ-
ñÿ ñèëüíèé â³òåð ³ ãîðà
çàòðåìò³ëà, ÿê â³ä çåì-
ëåòðóñó, â³äòàê ç íå¿
çðèíóâ âîãîíü. Áîã íà-
êàçàâ ²ëë³ ñïóñòèòèñü ó
ïîëå, ³ çóñòð³òèñü ç ÷î-
ëîâ³êîì íà ³ì’ÿ ªëè-
ñåé. Òîé ïîïðîùàâñÿ ç
ñ³ì’ºþ ³ â³äïðàâèâñÿ
ðàçîì ³ç ²ëëåþ  ïðîïî-
â³äóâàëè ñëîâî Áîæå.

Çóñòð³âñÿ ²ëëÿ ³ç öà-
ðåì Àõàâîì ³ ïðîð³ê
éîìó, ùî ñîáàêè ï³ñëÿ
ñìåðò³ éîãî áóäóòü ëè-
çàòè êðîâ ïîãàíñüêîãî
öàðÿ ³ äðóæèíè éîãî
ªçàâåë³.  Ï³ñëÿ ñìåðò³
Àõàâà öàðþâàâ ñèí
éîãî Àõàç³ÿ. Â³í áóâ òà-
êèì æå çëîáèâèì ÿê ³
áàòüêî. ² íåçàáàðîì ç
íèì ñòàëîñÿ íåùàñòÿ:
â³í óïàâ ç âèñîòè  é
äóæå ïîðàíèâ ñåáå.
Öàð ñõîò³â âçíàòè â³ä
ïðîðîêà ²ëë³, ÷è ïî-
ìðå, àáî æèòèìå.  ²ëëÿ
ñêàçàâ, ùî Áîã
ãí³âàºòüñÿ, ùî öàð ñïî-
â³äóº ³äîë³â, ³ ùî çà öå
â³í íå ï³äâåäåòüñÿ ç
ë³æêà.  Íåçàáàðîì öàð
Àõàç³ÿ ïîìåð.

Ùîäî ïðîðîêà ²ëë³,
òî Áîã âèð³øèâ, ùî â³í
í³êîëè íå ïîìðå, à æè-
âèì ïîòðàïèòü íà
íåáî. Êîëè âîíè éøëè
ç ªëèñåºì òî ðàïòîì
ç’ÿâèëàñÿ âîãíåííà êî-
ë³ñíèöÿ çàïðÿæåíà
âîãíåííèìè ê³íüìè.
Íà í³é ²ëëÿ ï³äíÿâñÿ íà
íåáî.

²ìåíåì öüîãî ïðîðî-
êà Áîæîãî ³ íàçâàíî
õðàì Ãîñïîäí³é ó ×è-
íàä³ºâ³ –  öåðêâó ñâÿòî-
ãî ïðîðîêà ²ëë³.  Ó öüî-
ìó ðîö³ ìèíàº 80 ë³ò ç
òî¿ óðî÷èñòî¿ ñâÿòî¿
ñëóæáè Áîæî¿, êîëè
îñâÿòèëè – õðàì ó ×è-
íàä³ºâ³ é íàðåêëè éîãî
Ñâÿòî ²ëë³âñüêèì.  Äó-
ìàºòüñÿ, ùî â öüîìó
ðîö³ 2 ñåðïíÿ ÷è-
íàä³¿âö³, ³ ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåë³ é âëàñò³ ñåëè-
ùà  â³äçíà÷àòü öå âåëè-
êå é ïàì’ÿòíå ñâÿòî
äîñòîéíî, óðî÷èñòî.

Ìèõàéëî
ÒÎÂÒÈÍ,

êðàºçíàâåöü

ß ùàñëèâà òèì, ùî ïðî÷èòàëà, ÿê
ìîâèòüñÿ, íà îäíîìó ïîäèõó êíèãó
â³äîìîãî êðàºçíàâöÿ ç ×èíàä³ºâà
Ì.À.Òîâòèíà «Âåñåëêà ëþäñüêî¿
äóø³» (âèäàâíèöòâî «Êàðïàòñüêà
âåæà», 2017 ð.). Çãàäàíà êíèãà,  ìóä-
ðå ³ â³÷íå ñëîâî àâòîðà, ç³ãð³òå ëþáî-
â’þ äî ×èíàä³ºâà, éîãî æèòåë³â,  ÷î-
ëîâ³êà ç òâåðäèì ïåðåêîíàííÿì, ùî
êîæíà ëþäèíà ïðèõîäèòü ó öåé ñâ³ò ç
âëàñíîþ ì³ñ³ºþ  äîäàòè ùîñü ³íäèâ³-
äóàëüíå ³ íåïîâòîðíå, çáàãàòèòè ñâîþ
ìàëåíüêó áàòüê³âùèíó, çì³íþþ÷è ¿¿ íà
êðàùå ñâî¿ìè äóìêàìè, ñëîâàìè,
â÷èíêàìè…  Ñàìå äëÿ öüîãî, çà ñëî-
âàìè Ìèõàéëà Àíäð³éîâè÷à, ëþäèíà
õîäèòü ïî ö³é çåìë³, äèõàº, òâîðèòü, çà-
ëèøàº ïðî ñåáå ò³ëüêè äîáðó, ùèðó
çãàäêó. Áî é ñàì â³í ñ³ÿ÷ äîáðà, çëà-
ãîäè, ëþáîâ³ äî ëþäåé ïðîñòèõ, íàòõ-
íåííèõ ïðàöåþ. Òèõ, ùî ïðàöþâàëè
ïîðÿä ç íèì ó ×èíàä³¿âñüêîìó ÄÎÊó,
Ìóêà÷³âñüêîìó ë³ñîêîìá³íàò³. ̄ õ ñîòí³,
³ äàëåêî íå ïðî âñ³õ â³í çãàäàâ. Áî çà-
ïàì’ÿòîâóþòüñÿ íàéïðàöüîâèò³ø³, íàé-
êðàù³ äóøåþ, ñòàâëåííÿì äî îòî÷ó-
þ÷èõ… Çíàéîìñòâî ç íåìåðêíó÷îþ,
í³áè îïîâèòîþ îðåîëîì ñÿéâà îñîáè-
ñò³ñòþ çàâæäè çáàãà÷óº, ñïðèÿº ôîð-
ìóâàííþ ñâ³òîãëÿäó, ãðîìàäÿíñüêî¿
çð³ëîñò³.

Ñàìå òàêèìè º ãåðî¿ êíèãè Ì.À.Òîâ-
òèíà. Çíàþ ¿õ, çóñòð³÷àëà ³ íå ðàç. Àëå
êîëè ïðî÷èòàëà ó êíèç³ íàðèñè ïðî
Îëüãó Êèðèë³âíó Ïðîêîï, Ãàííó Âà-
ñèë³âíó Êàïàö, ²âàíà ²âàíîâè÷à Êîøå-
ëþ, Þð³ÿ Þð³éîâè÷à Ñàäâàð³, Ñîô³þ
Ãåîðã³¿âíó Ãàðàãîíè÷,  Ãàííó Ôåäîð³-
âíó Ìàãåðà-Áîæêî, Òåòÿíó Þõèì³âíó
Ñèð÷èíó, çðîçóì³ëà, ùî º ëþäè â³ä
çóñòð³÷³ ç ÿêèìè çíèêàþòü  óñ³ âëàñí³
òóðáîòè, íå òàêèìè çíà÷íèìè çäàþòü-
ñÿ âëàñí³ ãîðå ³ íåâäà÷³, äð³áíîþ ³
íåâàðòîþ  óâàãè ñòàº îáðàçà íà âëàñ-
íó äîëþ, áî â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ðåàëü-
íèìè ãåðîÿìè êíèãè Ìèõàéëà Àíäð-
³éîâè÷à, çàðîäæóºòüñÿ â³ðà â äîáðî ³
ñâî¿ âëàñí³ ñèëè.

Äæåðåëà ïàòð³îòèçìó, ëþáîâ³ äî
Áàòüê³âùèíè  ïî÷èíàþòü ñâî¿ âèòîêè
ç åìîö³éíîãî ñïðèéíÿòòÿ îòî÷óþ÷î¿
ëþäèíó ïðèðîäè, ëþäåé, ñòâåðäæóº
àâòîð. Íà êîæí³é ñòîð³íö³ ó ïðîñò³é ³
äîñòóïí³é ôîðì³ ïðàâäèâî ðîçãîðòà-
þòüñÿ ïîä³¿ á³ëüø ÿê â³êîâî¿ äàâíèíè.
Ó í³é, òîíåíüêîþ, àëå äóæå ì³öíîþ
íèòî÷êîþ âïëåëàñÿ â äîë³ ³íøèõ ÷è-
íàä³¿âö³â äîëÿ Ì.À.Òîâòèíà.  Îêðàñîþ
êíèãè ñòàëè óí³êàëüí³  äîêóìåíòàëüí³
ôîòîãðàô³¿, ÿê³ â³çóàëüíî çíàéîìëÿòü
íàñ ç ãåðîÿìè îïîâ³äåé, ëþäüìè-äî-
ëÿìè. Ó Ìèõàéëà Àíäð³éîâè÷à ôåíî-
ìåíàëüíà ïàì’ÿòü ³ òà æèòòºâà çàö³-
êàâëåí³ñòü, ÿêà ïðèòàìàííà ò³ëüêè âå-
ëèêèì ëþäÿì. À òîìó, íå âèïàäêîâî
«Âåñåëêà ëþäñüêî¿ äóø³» çàíóðþº íàñ
ó ñâ³ò ö³êàâèõ âðàæåíü ³ ðîçìîâ, ÿê³
äáàéëèâî çáåðåãëà äëÿ ÷èòà÷³â  ïàì’-
ÿòü ñåðöÿ àâòîðà.

Äèâîâèæíîþ âèäàëàñÿ ìåí³ ³ñòîð³ÿ
ñ³ðíèêîâî¿ ôàáðèê «Âóëêàí». Îäíå
ñëîâî, ³ òóò Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷
çóì³â ïðîíèêíóòè â òîâùó äåñÿòèë³òü,

ÁÅÇÖ²ÍÍÈÉ  ÑÏÀÄÎÊ
ÌÈÍÓÂØÈÍÈ

³ ðîçïîâ³ñòè ñó÷àñíèêàì ïðî íåëåãêó
ïðàöþ ðîá³òíèê³â-÷èíàä³¿âö³â  íà
ïåðø³é ³ ºäèí³é ó íàøîìó êðà¿ ñ³ðíè-
êîâ³é ôàáðèö³. Àâòîð êíèãè ìèìîâ³ëü-
íî òîðêàºòüñÿ ³ñòîðè÷íèõ áóä³âåëü ñå-
ëèùà òà éîãî îêîëèöü. Îñîáëèâî âäà-
ëî ïîêàçàâ íàì ³ñòîð³þ âñåñâ³òíüî
â³äîìîãî ñàíàòîð³þ «Êàðïàòè», ïî
â³íöÿ çàêîõàíîãî â éîãî óí³êàëüíó ïðè-
ðîäó ãîëîâíîãî ë³êàðÿ,  çàñëóæåíîãî
ë³êàðÿ Óêðà¿íè ².².Êîøåëþ, ó ÿêîãî
äóøà áîëèòü íàâ³òü äî âñîõëèõ äåðåâ.
² çàïðîñèâøè ñêóëüïòîðà ²âàí ²âàíî-
âè÷ ïîâåðíóâ äåðåâàì äðóãå æèòòÿ.
Îñü òàê, â³ä äîë³ äî äîë³, çâåðòàþ÷èñü
äî íåäàâí³õ ðîê³â, ä³ëèòüñÿ áàãàòèì
æèòòºâèì äîñâ³äîì  Ì.À.Òîâòèí, ïðàã-
íó÷è  ðîçïîâ³ñòè ïðî ëþäåé, ç äîëÿìè
ÿêèõ ïåðåñ³êàëàñÿ éîãî âëàñíà, ç ÿêè-
ìè òîâàðèøóâàâ àáî â÷èâñÿ. ² öÿ ñâîº-
ð³äíà á³îãðàô³ÿ äóø³ Ìèõàéëà Àíäð³é-
îâè÷à, äîïîìàãàº  íàì ï³çíàâàòè îòî-
÷óþ÷å æèòòÿ – ìèíóëå ³ òåïåð³øíº.
Òîæ ³ íàçâàâ Ì.À.Òîâòèí ñâîþ êíèãó
«Âåñåëêà ëþäñüêî¿ äóø³» À âåñåëêà
çàâæäè áàãàòîêîë³ðíà, ðàä³ñíà ³ çâåñå-
ëÿº ëþäåé.

Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷ íå âèãàäóº,  ÿê
áåëåòðèñò ÷óæó äîëþ.  Â³í ã³äíî
â³äòâîðþº,   ³ äóæå äîêóìåíòàëüíî,
áàãàòþù³ á³îãðàô³¿ ëþäåé, ÿê³ éîãî
îòî÷óâàëè â æèòò³, ç ÿêèìè ñòèêàëàñÿ
éîãî äîëÿ.  ßê ïðèì³ðîì, íà ×èíàä³¿-
âñüêîìó äåðåâîîáðîáíîìó ï³äïðè-
ºìñòâ³  çâåëà éîãî ³ç ïî÷àòêóþ÷èì, àëå
äèâîâèæíî òàëàíîâèòèì ñêóëüïòîðîì,
ñüîãîäí³ íàðîäíèì õóäîæíèêîì Óêðà¿-
íè ²âàíîì Âàñèëüîâè÷åì Áðîâä³, êî-
ëèøí³ì ñåêðåòàðåì Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéêîìó ïàðò³¿, çàòèì äèðåêòîðîì
ã³ìíàç³¿ ²âàíîì ²âàíîâè÷åì Çâàðè÷åì.
Òàê â³ä äîë³ äî äîë³ ïîâíèëàñÿ äèâî-
âèæíèìè á³îãðàô³ÿìè êíèãà.  Êíèãà
«Âåñåëêà ëþäñüêî¿ äóø³» â³ä ïåðøî¿
äî îñòàííüî¿ ñòîð³íêè àâòîá³îãðàô³÷-
íà. Òà àâòîð  ÷àñòî í³áè âèáà÷àºòüñÿ
ïåðåä ÷èòà÷åì, í³áè â³ä÷óâàº  ÿêóñü
ïðîâèíó, êîëè çàãëèáëþºòüñÿ  â îñî-
áèñò³ äîë³ ñâî¿õ ãåðî¿â.

Âåëèêèé ³ êîï³òêèé òðóä âèêîíàâ
Ì.À.Òîâòèí çìàëþâàâøè ó ñâî¿õ íà-
ðèñàõ â³äîìèõ ó ×èíàä³ºâ³, Ìóêà÷åâ³,
îáëàñò³ ëþäåé: íàóêîâö³â ³ ìåäèê³â,
â÷èòåë³â é ³íæåíåð³â, êåð³âíèê³â ³ ãðî-
ìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â… Íå ò³ëüêè êðàº-
çíàâñòâî, àëå é æóðíàë³ñòèêà ñòàëè
éîãî óïîäîáàííÿìè. Âîíè âåëè éîãî â³ä
ëþäèíè äî ëþäèíè, â³ä äîë³ äî äîë³ òèõ,
ãåðî¿â éîãî îïîâ³äåé, ç ÿêèìè ïîùàñ-
òèëî çóñòð³òèñÿ íà æèòòºâèõ ïåðåõðå-
ñòÿõ. ×èòàþ÷è êíèãó, ìè í³áè ãîâîðè-
ìî ç ñàìèì Ìèõàéëîì Àíäð³éîâè÷åì,
÷óºìî éîãî íåñï³øíèé, àëå äóæå ïåðå-
êîíëèâèé ãîëîñ, ³ ðàçîì ç àâòîðîì ïå-
ðåéìàºìîñÿ äî îñòàíêó äîëÿìè éîãî
÷óäîâèõ ãåðî¿â. Â³ä ³ìåí³ óñ³õ ÷èòà÷³â
ÿ âèñëîâëþþ ùèðó âäÿ÷í³ñòü Ìèõàé-
ëó Àíäð³éîâè÷ó, áàæàþ éîìó ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, òâîð÷èõ ñèë ³ ÷åêàþ íîâèõ
êíèã.

Ìàð³ÿ ËÀØÊÀÉ,
äèðåêòîð ×èíàä³¿âñüêî¿ ÇÎØ

 ² – ²² ñòóïåíÿ



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  5.06.2017 р.  по 10.06.2017 р.
1. Мельниченко Ганна Пилипівна 1931
2. Лопатинець Ганна Іванівна 1935
3. Йовнаш Вільгельм Адальбертович 1974
4. Чуйко Ганна Іванівна 1939
5. Фірак Галина Володимирівна 1983
6. Сатмарі Василь Густавович 1962
7. Сарканич Йолана Іванівна 1932
8. Цімболинець Марія Йосипівна 1931
9. Піняшко Андрій Володимирович 1985
10. Митрович Марія б/б 1931
11. Дарда Анатолій Вікторович 1939
12. Пукіш Олександр Семенович 1959
13. Фенцик Магдалина Іванівна 1935
14. Гецко Єне Євгенович 1955
15. Лявинець Галина Веніамінівна1957
16. Бринзачка Йосип Ернестович 1961

88888
ñò.

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

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. вар�

тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

 Продається  в Ужгороді 2@
кімн. квартира на 4@му по@
версі чотириповерхового
цегляного будинку. ЗАГАЛЬ@
НА ПЛОЩА – 61 КВ.М. в ЗЕ@
ЛЕНІЙ ЗОНІ МІСТА БІЛЯ  ОБ@
ЛРАДИ.Автономне опален@
ня, металопластикові вікна,
лоджія, підвал. Можлива до@
будова мансарди. Ціна дого@
вірна.
Тел.:  050@6761171

  Продається 2�кiмнатна кварти�
ра з усіма зручностями в цент�
ральній частині міста по вул. Духно�
вича (пл. 53 кв.м. + підвал 30 кв.м.,
дворова система).  Тел. 050 03 67 78.
  Продається 3@кiм. квартира

без ремонта, на 2@му поверсі
цегляного будинку по вул. Бе@
регівській, 66.Тел. 050 2338777
 ПРОДАЮ 3�кімнатну квартиру

на другому поверсі 5�поверхового
цегляного будинку  у Росвигові. Інд
опалення, балкон засклений. Звер�
татися: 050�9667376.
 Продається будинок (валька�

цегла) 80 кв.м., підвал, гараж, гос�
подарські прибудови, земля 6 со�
тин, доглянутий сад та город, пом�
па, всі комунікації в районі Підгоря�
ни, навпроти пивзаводу. Ціна 40
тис. у.о. Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.

 Продається будинок з при@
садибною ділянкою (загальна
площа 0,0572 га по вул. Станіс@
лавського. Звертатися
0507689031.
     Продається будинок по вул.

Набережній, двоповерховий
особняк 150 кв.м., камінна зала,
літня веранда, 2 ванни, 3 кімна@
ти, сад, город 5 соток. Ціна 99
тис. ум.од. Тел.: 099 028 76 44.
 ПРОДАЮ будинок у Мукачеві на

Берегівській�обїзній. 95 кв. мю жила
площа. Присадибна ділянка, гараж
з майстернею. Три господарські
прибудови, своя вода, газовий ко�
тел.
Зверт: 0509667376
 Продається  участок 17 сотин з

фундаментом під забудову    в с. Зу�
бівка. На участку – колодязь, підве�
дена електрика 3 фази, є всі доку�
менти. Ціна договірна.  Тел. 050 702
26 72
 Продається  під забудову ділян�

ка 10 сотин, приватизована по вул.
Ів. Франка, до дачі 3 50 метрів. Своя
вода, поруч еелктрика, газ, є дозвіл
на будівництво жилого будинку, на�
впроти ділянки удується спортивний
комплекс з басейнами. Тел. 050 203
67 78, 099 208 66�78
 Продається будинок по вул. Бог�

дана Хмельницького в м. Мукачеві.
Чеська побудова. Високі стелі � біля
4м. Загальна площа 100 м кв. Зе�
мельна ділянка 12 сот. Державний
акт. Лічильники на ком. послуги.
Потребує ремонту. До будинку при�
лягає новозбудований фундамент
для добудови на 2 поверхи (є проект
архітектора). В наявності також де�
рево (під проект) та якісна багато�
шарова метало черепиця руукі (під
проект). Ціна договірна. (Власник).
тел. 0955128177

 Продається дачний участок
з будиночком на вул. Північній.
Ціна договірна.

Тел. 066 87 47 595

 Продам або обміняю на 2�х
кімн.квартиру без ремонта або 1�
комн.з євроремонтом дачний дво�
поверховий цегляний будинок.За�
гальна площа 84 кв.м.1 поверх�га�
раж ,підсобні приміщення, 2 поверх�
дві кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизована
земля б сот,є сад,виноград в районі
вул.Великогірної на квартиру в
м.Мукачево . Подробиці по домовле�
ності за номером.
Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі вул.

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

Набережній. Двоповерховий особ�

няк 150 кв. м., камінна зала, літня
веранда, дві ванни, 3 кімнати, сад,
город, земельна 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. площа 9 га.) на
території озера, через територію
протікає гірська річка, є лісок.
Ціна однієї  сотини – 1300 ум.
один. Площа та розташування –
на вибір покупця.  Можливе ство�
рення рекреаційно�відпочиваль�
ного комплексу або котеджного
містечка.
Тел. 0997293340 (з 9.00 до 18.00)

 Продається дачна ділянка 5 со�
тин, рівнина. Будинок, газ ,світло,
вода у дворі. Район г. Ловачка (по�
чаток дороги на Лавки) Ціна догові�
рна. Тел. 095 573 36 47.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

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

ка 0,23 га з старим будинком;
приватизована, є світло, газ в
с.Ракошино.

Тел.: 095@577@40@12.
 продається земельна ділян@

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

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

10 сот в с. Павшино біля АЗС "Мар�
кет" поруч траса, ст. ціна 8500 у.од.
тел. 0509425800
 Продається 2�х кімн. квартира в

р�ні ДОСИ, перший поверх, в стадії
ремонта, придатна як під житло так і
під комерційне використання.ст.ці�
на 14000, можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається земельна ділянка

17 сот з нежилим приміщенням по
вул. Миру ,(центр) ст. ціна 49000 у.од.
тел. 0509425800
 Продаються дві земельні ділян�

ки, в Лісарні, біля річки,више комп�
лексу Белле Рояль, в котеджному
містечку, по 8.5 сотки, +природоохо�
ронна зона не менше 15 соток, ціна
по домовленості. 0509425800
 Продається 1�кім. квартира по

вул. Яр. Мудрого, біля Барі�Барса,
пл. 25м.кв, з повним ремонтом, но�
вою кухнею,новими мнецями, та
побутовими приладами,є великий
сарай пл..10 м.кв. ст.ціна 13700 ум�
.од., можливий торг. 0509425800
 Продається 1�кім. квартира в

центрі по вул.Ярослава Мудрого,
дворова система, всі комунікаціі,
повний євроремонт, нові кухонні
меблі, побутова техніка. Є місто для
машини. Придатне під житло, або
комерційне використання. Ст. ціна
15500 ум.од. можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається одно кім. Квартира

по вул. Першотравневій наб., пло�
щею 35 кв.м, з повним євроремон�
том, зручним переплануванням,
автономним опаленням, зручне
розташування. Ст.ціна 15200 ум.од.,
можливий торг,  т. 0509425800
 В центрі, по вул.Недецеї, про�

дається земельна ділянка площею
2 сот. ст.ціна 29000     ум.од.  можли�
вий торг.

Т 0509425800
 Продається 1�кімн. квартира в

р�ні Підгоряно, по вул. Закар�
патській, пл. 33 м.кв, стан середній,
зручне розташування.ст.ціна 11000
ум.од. т.0509425800
 Продається однокімнатна квар�

тира, по вул.Франка 144, площею 26
кв.м, 1 поверх, квартира суха, є бал�
кон, стан середній. Ст. ціна 6900 ум.
од. т.0509425800
 Грошові позики під заставу,

без довідки про доходи
0958116559
 В центрі, по вул.Недецеї, про�

дається земельна ділянка площею
2 сот. Ст.ціна 32900 ум.од.  можли�
вий торг.
Т 0509425800
 Грошові позики під заставу, без

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

15 ÷åðâíÿ 2017 ð.
23 (1176)23 (1176)23 (1176)23 (1176)23 (1176)

     Продаються  підписні видан�
ня  письменників—В.Скотта,
А.Крісті, Достоєвський, Гоголь.
Гете  та ін.
     Баян тульський «Юность�2» з
чех лох.  Зверт. 050�8035816.
     Продається  автогараж в

кооперативі "Жигулі". Два побу�
тових газових балони. Дзвони�
ти по тел. 0669513492,
0997293571

 Продаються будматеріа@
ли  і побутові речі:  Продаєть�
ся шіфер 115х175 см (30 шт.);
Прес для давки винограда;
бляха цинкова 1х2 м, 0,8 мм;
труби водогазрві різної довжи�
ни діаметром: 60 мм х9мх3 мм �
5 шт.; 50 ммх9 мх3мм � 5 шт, 40
ммх4 мх3 мм � 3 шт.; Цемент
марки 500 � 2 тонни; пилома�
теріали, обрізна дошка різної
довжини і ширини; пісок сірий 4
куб.м.; "коцка" � 1 куб. м.; бало�
на газовий великий � 2 шт; те�
левізор "Фотон" кольоровий
діагональ 60 см; Плита 2�х кам�
форна газова в хорошому
стані; бочка для вина дубова �
150 л, б/к; опалювальний ко�
тел для нагріву води на твердо�
му паливі К.Ч.М � 2 (вугілля, дро�
ва). Ціна договірна.

Тел.:  066@822@74@07.

 ПРОДАЄТЬСЯ холодиль@
н и к @ м о р о з и л к а
“SAMSUNG”? дерев’яний
кухонний уголок 1,5х1,5 м.
Спальне розкладне крісло.
Тел. 050 203 67 78, 099 208
66 78.

“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», ме@
талевий, 2 музичні колонки,
два побутових газових бало@
ни.швейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магніто@
фон фірмовий, самовар елек@
трични.  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

     Продається  холодиль�
ник�морозилка “Samsung

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ
У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН

 в районі Росвигово.моб.0509145778

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

довідки про доходи 0506441833
чево, 063�407�4797
 1�кімнатна квартира в Мука�

чев, на 1 поверсі 5�ти поверхового
цегляного будинку, нового плануван�
ня, загальна площа 39 кв.м., є ав�
тономне отоплення, металопласти�
кові вікна. Ціна 17500 у.о. Тел:
0954216365
 1�кімн. квартира. вул.Миру�

І.Франка, є двір, площа 26 кв.м.,
опалення � конвектор, м/п вікна,
кондиціонер. одно вікно на вулицю,
можлива добудова2�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 проводка, водо�
провід, каналізація, незавершений
ремонт. ціна 11000 у.о. Тел:
0954216365
 3� кімн. квартира.. на початку

вул.І.Франка, загальна вікна вихо�
дять на фасад, можливо під бізнес
35000 у.о. 0954216365
 ТЕРМІНОВО! Будинок в елі�

тному районі міста Мукачево, поруч
набережна, жіночий монастир 108
кв.м., 3 окремі кімнати, кухня, сан�
вузол, все повністю з ремонтом,
нова проводка, сантехніка, столяр�
ка. Можливий обмін на 2�ох кімнат�
ну 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
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.

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)

ОГОЛОШЕННЯ
Лалівська сілська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на посаду СПЕЦІАЛІСТА@ЗЕМЛЕМІРА.
Вимоги: Вища освіта, стаж роботи за фахом –

3 роки. Тел.: 3@17@19

 Зварювальники   Обвальщики на м’ясокомбінат

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

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Í²ÌÅ××ÈÍÀ

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

ÏÎËÜÙÀ
 Будевельники  Зварювальники   Працівники

на меблеві фабрики  Швачки  Кухарі

ÏÎËÜÙÀ
 Монтажники металоконструкцій на завод

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

    Втрачений сертифікат  на  право на  земельну
частку  (пай)     виданий  Мукачівською районною дер�
жавною адміністрацією на  ім’я   Тороні  Марії  Василівни
серії  ЗК  № 016568  та зареєстрований в  книзі реєст�
рації земельних часток (паїв) за № 352 вважати  не�
дійсним.
       Втрачений  Атестат про середню  освіту № 038966,

виданий у 1990 р Сільвії Аладарівні Йонаш вечірньою
середньою школою у м. Мукачево, вражати недійсним.
Втрачений  Сертифікат про право власності  на земельну
частку (пай) члена колективного  С\Г підприємства  на
імя  Тороні  Марії Василівнї, виданого Мукачівською РДА
вважати недійсним.
       Втрачений  Атестат про закінчення  вечірньої

середньої школи в Мукачеві № 236368, серія�Р, виданий
на імя  Лісогор Василь Васильович  20. 04. 1989 р, вва�
жати недійсним.



Æèçíü – íåáîëüøàÿ ïðîãóëêà ïåðåä âå÷íûì ñíîì. (Ô. Ðàíåâñêàÿ)Æèçíü – íåáîëüøàÿ ïðîãóëêà ïåðåä âå÷íûì ñíîì. (Ô. Ðàíåâñêàÿ)Æèçíü – íåáîëüøàÿ ïðîãóëêà ïåðåä âå÷íûì ñíîì. (Ô. Ðàíåâñêàÿ)Æèçíü – íåáîëüøàÿ ïðîãóëêà ïåðåä âå÷íûì ñíîì. (Ô. Ðàíåâñêàÿ)Æèçíü – íåáîëüøàÿ ïðîãóëêà ïåðåä âå÷íûì ñíîì. (Ô. Ðàíåâñêàÿ)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999915  ÷åðâíÿ  2017 ð.

23 (1176)23 (1176)23 (1176)23 (1176)23 (1176)

ñò.

15 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ä åíü íàðîäæåííÿ
Ñåðã³é  Âàñèëüîâè÷ ÃÅÐÖ

Øàíîâíèé  Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ùèðî â³òàºìî
Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ, áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ,
îïòèì³çìó, ðåàë³çàö³¿ ³äåé ³ çàäóìàíèõ ïëàí³â, ïî-
ñì³øîê ôîðòóíè, óñï³õó, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷-
÷ÿ ³ ùàñòÿ. À ùå áàäüîðîñò³ äóõó, ñòàá³ëüíîñò³,
ïîçèòèâó, ÿñêðàâèõ ïîä³é, íåçàáóòí³õ âðàæåíü ³
ò³ëüêè ùàñëèâèõ âèïàäê³â!

Ùå ç äèòèíñòâà Áàòüêè ïðèâ÷èëè
ìåíå âåñòè ùîäåííèê… Îô³öåðñüêà
ñëóæáà â Ç.Ñ. ÑÐÑÐ ïðèâ÷èëà ìåíå
ïèñàòè íîòàòêè êðàòêî, ùîá áóëî çðî-
çóì³ëî ò³ëüêè ìåí³...  ×àñ â³ä ÷àñó ÿ
ïåðåãëÿäàþ òó ÷àñòèíó, ÿêó â³äïðàâ-
ëÿþ â ñõðîí-àðõ³âè…

Áàãàöüêî ðîê³â òîìó, áóëî òàêå… ß
ï³ä³éøîâ íà ìóêà÷³âñüêîìó áàçàð³ äî
ìàëåíüêîãî áóò³êà. Ìåíå âðàçèëà
òèøà òà òå, ùî çàì³ñòü îäíîãî-äâóõ
ñòîÿëî àæ ï’ÿòü- ñ³ì ÷îëîâ³ê³â, ñåðåä
íèõ ³ äóæå çàíàí â ì³ñò³ ëþäèíà, ÿêà
çðîáèâøè ïîêóïêó, ñêîðî ï³øëÿ.

², ïî÷àëîñü,… Âèíèêëà äóæå æâàâà
ñóïåðå÷êà ïðî íàçâó íàøîãî ì³ñòà…

Ç ïîñèëàííÿì íà  øàíîâàíîãî ³ àâ-
òîðèòåòíîãî ìóêà÷³âöÿ, îäí³ â³äñòîþ-
âàëè ïðàâèëüíó íàçâó Ìóêà÷åâî, à

ÂÈÐÓ×ÈËÈ  ËÜÂ²Â’ßÍÈ...
³íø³ ÿêóñü ÷óäåðíàöüêó…  Àæ ðàï-
òîì âèíèêëî ³ ìîº ïð³çâèùå, ìåí³
ñòàëî ö³êàâî… ² ÿ çàïðîñèâ ïðèñóòí³õ,
ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ ì³é çíàéîìèé, ÿêèé
ïîñèëàâñÿ â ñóïåðå÷ö³ íà ìåíå, â
«ìàð÷ó», âèñòàâèâñÿ íà êàâó òà
«ôðîíòîâ³» 100 ãðàì ³ ïîñèëàþ÷èñü
íà Ëüâ³âñüê³ àðõ³âè ðîçïîâ³â ¿ì òàêå:
– Õ²Õ ñò. ³ç Ëüâîâà â Ìóêà÷åâî ïðèé-
øëà ïðîïîçèö³ÿ ï³äïèñàòèñÿ íà ìàé-
áóòíº ëüâ³âñüêå âèäàííÿ «Åíå¿äè»
(ñó÷àñíà íàçâà) ²âàíà Ïåòðîâè÷à Êîò-
ëÿðåâñüêîãî. Çãîäèëèñÿ ï³äïèñàòèñÿ
íà íüîãî ³ äâîº ìóêà÷³âö³â, òà íå ñó-
äèëîñÿ öüîìó âèäàííþ ïîáà÷èòè
ñâ³ò… Àëå â ïåðåïèñö³ ì³æ âèñîêî-
äîñòî¿íöÿìè ç Ëüâîâà òà Ìóêà÷åâà
âñ³ãäè (òàê ïèñàëè ³ ïèøóòü öå ñëîâî
ó Ëüâîâ³) áóëî íàïèñàíî: – «Ìóêà-

÷åâî».
… Ï³ñëÿ òðüîõ ðàç³â ç òîñòàìè

«áóäüìî» òà ìîº¿ ðîçïîâ³ä³ âñ³ ç ìè-
ðîì òà çíàííÿìè ïðî ²âàíà Ïåòðîâè-
÷à Êîòëÿðåâñüêîãî ï³øëè ãåòü. Îòà-
êî¿, ùî áóëî òî áóëî.

Ñåðã³é  ÀÔÎÍ²Í, ì. Ìóêà÷³âåöü

Ï³ñëÿìîâà-Ïîñëºñëîâ³º.
Íàðîäíàÿ ìîëâà ãëàñèò:  óâàæàå-

ìûé ñîáåñåäíèê Åâãåí Òåîäîðîâè÷
Ôåäèâ áûë îäíèì èç îñíîâíûõ ôèãó-
ðàíòîâ,  êòî îòñòîÿë èñòîðè÷åñêè ïðà-
âèëüíî-ïðàâäèâîå íàçâàíèå äëÿ ãîðî-
äà Ìóêà÷åâî. Ìîèõ çàñëóã â ýòîì íåò
è ÿ ÷åðåç íàøó ãàçåòó «Ìóêà÷åâî» îò
èìåíè ñâîèõ âíóêîâ ïèøó åìó ñïà-
ñèáî. Âåäü áåç ïðàâäû â èñòîðèè íåò
íàðîäà.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

Õàé äîðîãè ñòåëÿòüñÿ êðèëàòî,
Áóäóòü ÷èñò³, ð³âí³, ÿê ñòðóíà,
À äîáðî íå îìèíàº õàòó,
ßê íå îáìèíàº öâ³ò âåñíà
Õàé çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê
Ñòåëÿòüñÿ äëÿ âàñ, ÿê âèøí³ öâ³ò,
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî,
² Ãîñïîäü äàðóº Âàì áàãàòî ë³ò!

Â³ä äðóç³â ³ ïàðòíåð³â.

ДЯКУЮ ЛІКАРЦІ
ВАЛЕНТИНІ НЕФЕДОВІЙ
Людина я — в літах. Ось уже непомітно стукнув у

моє віконце 82�й рік. Живу в Лалові самотньо: діти роз�
летілися по світу, а чоловік Михайло передчасно та�
кож помандрував  за обрій життя. На долю не гніваю�
ся, вона була прихильною до мене. Все своє життя я
народжувала дітей і була увесь час при діточках. Май�
же піввіку я пропрацювала вчителькою початкових
класів у Лалівській восьмирічці. Коли була молодою,
все спорилося в роботі. Та, що не кажіть, а роки бе�
руть своє. Стали і ноги не слухняними, і серце почало
колотити не в той бік… Одним словом, старість — не в
радість!

Та,як мовив великий Ціцерон, «… допоки у хворого є
дихання, кажуть, є і надія». Я, без перебільшення, маю
подвійний шанс жити довголітньо, бо мене опікує чу�
дова лікарка�кардіолог, якій я довіряю як собі, Вален�
тина Миколаївна Нефедова. Ось і зовсім недавно, я
пройшла у неї курс лікування і почуваю себе  набагато
краще. Ця лікарка має добру душу й й сердечно ста�
виться до кожного занедужалого. За таку чуйність і
турботу ми висловлюємо цій милій жінці щиру вдячність
і подяку. Хай Валентині Миколаївні здоровиться і ве�
деться в роботі.

Від імені хворих палати № 15 Марія МАШІКА
з Лалова.

ІНФОРМУЄ МУКАЧІВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

Є ВАКАНСІЇ, БРАКУЄ КАДРІВ…

На підприємствах м. Мукачева є вільні ро�
бочі місця:
�адміністратор залу;
�бухгалтер;
�менеджер (управитель) із збуту;
�сестра медична;
�оператор поштового зв’язку;
�верстатник деревообробних верстатів;
�контролер�касир;
�продавець�консультант;
�прибиральних службових приміщень;
�підсобний робітник
�слюсар�складальник радіоелектронної апа�
ратури та приладів;
�регулювальник електронної апаратури;
�сортувальник виробів, сировини;
�оператор верстатів з програмним керуван�
ням;
�вантажник
�формувальник залізобетонних виробів та
конструкцій;
�двірник;
�швачка.

 Шановні читачі, вакантні посади та вільні ро�
бочі місця вказані станом на 13.06.2017р.

Якщо ви досі не знайшли роботу, то на вас
чекають на підприємствах міста.

За більш детальною інформацією
звертайтеся до Мукачівського міського

центру зайнятості за адресою
м. Мукачево, вул.Миру, 73

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ!
На 82Fму році   пішла з життя  Велика Людина,

мудрий педагог і наставник. Прекрасний друг,
чудовий організатор. Талановитий вчитель, —
колишній  заступник  директора Мукачівської
ЗОШ №6, відмінник освіти  України, депутат
міської ради, голова  Мукачівської  ГО МАЛІЖ
турботлива мама, бабуся, прабабуся

ФЕНЦИК Магдалина Іванівна
Педагогічний колектив  Мукачівської НВК №6

глибоко сумує  з приводу тяжкої втрати і висF
ловлює щирі співчуття  рідним і близьким  поF
кійної

Вічна їй пам’ять і Царство небесне.

Â ×ÈÑË² ïðèçåð³â  ³ ãàçåòà «Ìóêà÷åâî
Президія  обласної ради профспілок підбила підсумки

обласного конкурсу  на краще  висвітлення  діяльності  проф�
спілок  у засобах масової інформації у 2016�2017 роках.

За  активну  участь в обласному конкурсі на краще висві�
тлення  профспілкової тематики в засобах масової інфор�
мації та з нагоди  Дня журналіста ряд редакцій нагородже�
но Почесною грамотою Облпрофради ( у  їх числі і газету
«Мукачево») три видання  відзначені  Подякою  облпроф�
ради.

За особистий  внесок у висвітлення  профспілкової тема�
тики у ЗМІ та з нагоди Дня журналіста Подяками  президії
облпрофради і грошовою премією відзначено 16  керів�
ників і журналістів місцевих ЗМІ.У їх числі і редактора
міськрайонної газети «Мукачево» Віктора Дворниченка.

Їх перелік було затверджено на сесії
міської ради.  За останні півроку
кількість послуг, які надає містянам
ЦНАП збільшилася на 43.

Повний перелік адміністративних
послуг, які надаються через Центр на�
дання адміністративних послуг вико�
навчим комітетом Мукачівської міської
ради

1. Рішення сесії міської ради “ Про
надання дозволу на проведення екс�
пертної оцінки земельних ділянок не
сільськогосподарського призначення
для підприємницької діяльності, що
підлягають передачі у власність шля�
хом викупу”;

2. Рішення сесії міської ради “ Про
передачу у власність земельних діля�
нок шляхом викупу, затвердження звіту
про експертну грошову оцінку земель�
них ділянок, що відчужуються, затвер�
дження ціни та інших істотних умов
договору купівлі�продажу з розстроч�
кою платежу”;

3. Продовження договору оренди
земельної ділянки;

4. Про включення в перелік об’єктів
з надання в оренду майна комунальної
власності;

5. Про включення в перелік майна
комунальної власності для продажі
шляхом викупу;

6. Про включення в перелік майна
комунальної власності для аукціонної
продажі;

7. Припинення договору оренди/до�
говору суперфіцію земельної ділянки
шляхом розірвання;

8. Довідка про наявність у фізичної
особи земельних ділянок;

9. Вилучення земельної ділянки ( або
її частини) із права власності чи кори�
стування;

10. Про сервітутне користування та
затвердження істотних умов договорів
(для фізичних осіб);

11. Про сервітутне користування та
затвердження істотних умов договорів
(для юридичних осіб);

12. Про сервітутне користування та
затвердження істотних умов договорів
на відкриті майданчики для фізичних
осіб;

13. Про сервітутне користування та
затвердження істотних умов договорів
на відкриті майданчики для юридич�
них осіб;

14. Про сервітутне користування та
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затвердження істотних умов договорів
на МАФи (для фізичних осіб);

15. Про сервітутне користування та
затвердження істотних умов договорів
на МАФи (для юридичних осіб);

16. Затвердження акту встановлення
меж земельних ділянок комісією з роз�
гляду земельних спорів щодо меж зе�
мельних ділянок, що перебувають у
власності і користуванні громадян та
додержання громадянами правил доб�
росусідства;

17. Затвердження акту комісії про
встановлення меж земельної ділянки
згідно кадастрової справи;

18. Затвердження проекту землеус�
трою щодо відведення земельної ділян�
ки в оренду або в суперфіцій та пере�
дача земельної ділянки в оренду або
суперфіцій;

19. Затвердження проекту землеус�
трою щодо відведення земельної ділян�
ки у власність та передача земельної
ділянки у власність, для індивідуаль�
ного садівництва

20. Затвердження проекту землеус�
трою щодо відведення земельної ділян�
ки у разі зміни її цільового призначен�
ня;

21. Затвердження технічної докумен�
тації по встановленню(відновленню)
меж забудованої земельної ділянки в
натурі (на місцевості);

22. Затвердження проекту землеус�
трою щодо відведення земельної ділян�
ки у:

� власність
� постійне користування та передача

земельної ділянки у власність
� постійне користування
23. Про затвердження ціни відчу�

ження майна комунальної власності для
продажі шляхом викупу;

24. Дозвіл на виготовлення технічної
документації по зміні координат зе�
мельної ділянки без зміни її площі та
конфігурації, або без зміни її площі із
зміною її конфігурації;

25. Про надання дозволу на розроб�
ку проектів землеустрою щодо відве�
дення вільних від забудови земельних
ділянок, які виставляються на земельні
торги у формі аукціону та на проведен�
ня їх експертних грошових оцінок;

26. Дозвіл на розробку проекту зем�
леустрою щодо відведення вільної від
забудови земельної ділянки у постійне
користування;

27. Дозвіл на розробку проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної
ділянки, що перебуває у фактичному
користуванні у власність для індивіду�
ального садівництва;

28. Дозвіл на розробку проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для індивідуально�
го садівництва в садово�городніх коо�
перативах;

29. Дозвіл на розробку проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної
ділянки в суперфіцій

30. Дозвіл на розробку технічної до�
кументації із землеустрою щодо об�
’єднання або поділу земельної ділянки
комунальної власності;

31. Дозвіл на розробку технічної до�
кументації із землеустрою щодо вста�
новлення меж земельної ділянки кому�
нальної власності в натурі ( на місце�
вості);

32. Дозвіл на проведення експертної
оцінки земельних ділянок не сільсько�
господарського призначення для
підприємницької діяльності, що підля�
гають передачі у власність шляхом ви�
купу ( для фізичних осіб);

33. Дозвіл на проведення експертної
оцінки земельних ділянок не сільсько�
господарського призначення для
підприємницької діяльності, що підля�
гають передачі у власність шляхом ви�
купу ( для юридичних осіб);

34. Дозвіл на розробку проекту зем�
леустрою щодо відведення вільної від
забудови земельної ділянки у
власність;

35. Дозвіл на розробку проекту зем�
леустрою щодо відведення забудова�
ної земельної ділянки у власність;

36. Дозвіл на розробку проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду;

37. Довідка про наявність у фізичної
особи земельних ділянок;

38. Про розірвання договору серві�
тутного землекористування для юри�
дичних осіб;

39. Надання будівельного паспорта
забудови земельної ділянки;

40. Надання будівельного паспорта
забудови земельної ділянки “Реконст�
рукція існуючих : індивідуального (са�
дибного) житлового, садового, дачно�
го будинку, господарських будівель”.

Закінчення в наступному номері
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 19 ×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, 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè.  7 .20,  23.25 Íà ñëóõó.
8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò
îí ëàéí. 15.35 Ä/ñ "Ñìà÷í³
ïîäîðîæ³". 16.05, 3.20 Â³êíî
â Àìåðèêó. 16.30 Ñòðèáêè ó
âîäó.  ×åìï ³îíàò  ªâðîïè .
Öåðåìîí ³ÿ  â ³äêðèòòÿ .
17.00, 2.00 Ñòðèáêè ó âîäó.
×åìï ³îíàò  ªâðîïè .  Êî -
ìàíäí³ çìàãàííÿ, 3ì./10ì.
18.30, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.45 Íîâèíè. Êóëüòó-
ðà. 19.20 Ïåðøà øïàëüòà.
19.55 Âåðåñåíü. 20.20 Ïðî
ãîëîâíå .  21 .30  Íîâèíè .
Ñïîðò.  21.50 Â³éíà ³  ìèð.
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
0 .15  Òåëåìàãàçèí .  1 .18
"UA:ÏÅÐØÈÉ". Í²×ÍÈÉ ÊÀ-
ÍÀË. 3.40 Ä/ñ "Ñåðåäçåìíî-
ìîð'ÿ". 4.30 Ò/ñ "Òðàâìà".

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ" .  10.55
"Ì³íÿþ æ³íêó - 5". 12.20 Êî-
ìåä³ÿ "Ìàòóñ³". 14.30, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà". 20.15, 21.15 Êîìå-
ä³ÿ "Ñâàòè - 5". 22.20 Ìåëîä-
ðàìà "Ï³çíº êàÿòòÿ". 23.20 Õ/
ô "Êðèì³íàëüíå ÷òèâî". 2.20
Æàõè "Óò³êà÷"

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 1.20 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 6.20, 12.45
"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 Õ/ô
"Ïîêðîâñüê³ âîðîòà". 15.15
"Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.25
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.40 Ò/ñ "1942" (16+).
22.30 Ò/ñ "Ðîçâ³äíèêè" (16+).
2.00 Õ/ô "Ñ³ì íÿíüîê". 3.10
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.45 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05, 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!.
5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.10 Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àí-
òèçîìá³ .  11.10 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 11.55, 13.20 Õ/ô "Ä³ì
âåëèêî¿ ìàòóñ³" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.10,
16.10 Õ/ô "Ä³ì âåëèêî¿ ìà-
òóñ³-2" (16+). 16.25 Õ/ô "Óï-
³éìàé øàõðàéêó, ÿêùî çìî-
æåø" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà.  21.25 Ò/ñ "Ïåñ"
(16+). 22.35 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.30 Õ/ô "Ï³ä ïðèö³ëîì" (16+).
2.25 Ñòîï-10. 4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
7.40 "Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 8.40
Õ/ô "Íå³äåàëüíà æ³íêà". 10.35
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5".
13.45 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
14". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 18.30, 22.45 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé".  0.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè"

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, 3.40 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.10
Ò/ñ "Áàáèíå ë³òî". 14.45, 15.30
Ò/ñ "Áàãàòòÿ íà ñí³ãó" (16+).
19.45, 2.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä
ùàñòÿ. Ïðîäîâæåííÿ" 9, 10 ñ.
(16+). 23.30 Õ/ô "Õåëëáîé II:
Çîëîòà àðì³ÿ" (16+). 4.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 5.20 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³ (16+)

ÏÎÂ²ÄÎÌËßªÌÎ
Êîì³ñ³ÿ ç â³äáîðó ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ç

ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè  çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê íà òåðèòîð³¿  Íîâîäàâèäê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè

îãîëîøóº ðåçóëüòàòè êîíêóðñó, ÿêèé â³äáóâñÿ â ïðè-

ì³ùåíí³ Íîâîäàâèäê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè 31.05.2017

ðîêó.

Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðî-

øîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,1100 ãà ïî 

âóëèö³ Äóõíîâè÷à, 67, â ñ. Íîâå Äàâèäêîâî òà  çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0400 ãà ïî âóëèö³ Ìèðó 7à,

â ñ. Íîâå Äàâèäêîâî, ç ìåòîþ ïðîäàæó äëÿ   áóä³â-

íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðã³âë³, âèçíàíî

ô³çè÷íó îñîáó-ï³äïðèºìöÿ Ìàøêàðèíåöü Â.Â., ì.Ìó-

êà÷åâî, âóë. Ë.Òîëñòîãî, 22/14.

- 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

4.45, 18.00 Àáçàö. 5.39, 6.55
Kids Time. 5.40 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.00 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè" (16+). 10.30 Ðå-
â³çîð. 13.45 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³-
çîðîì. 16.00 Ðåâ³çîð. Ñïåøë.
19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-óêðà¿-
íñüêè. 21.30 Õ/ô "Ìàñêà Çîð-
ðî". 0.10 Õ/ô "Ñìàê íî÷³"
(18+). 2.05 Çîíà íî÷³

ÑÅÐÅÄÀ, 20 ×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, 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00 Ò/ñ "Àðèñòîêðàòè".
9.55 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àí-
òèòåðîð". 11.00 Çàñ³äàííÿ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.40 Ä/ô "Äèõàé".
14.10 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 15.35
Ñâ³òëî. 16.30, 1.20 Ñòðèáêè
ó âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè.
Ñèíõðîí. Æ³íêè. 10ì. Ô³íàë.
18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó âîäó.
×åìï³îíàò ªâðîïè. ×îëîâ³êè.
1ì. Ô³íàë. 19.30 Ä/ñ "Äèê³
òâàðèíè". 19.55 Ñë³äñòâî.
²íôî. 20.20 Ïðî ãîëîâíå.
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/
ñ "Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
22.40 Ìåãàëîò. 22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè. 0.15
Òåëåìàãàçèí. 4.05 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 4.30
Ò/ñ "Òðàâìà".

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5". 12.35
Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³" .  13.50,
14.55, 20.15, 21.15 Êîìåä³ÿ
"Ñâàòè - 5". 16.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà". 22.20 Ìåëîäðàìà "Ï³çíº
êàÿòòÿ". 23.20, 1.45 Òðèëåð
"Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò"

IÍÒÅÐ
5.20, 20.00, 1.20 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.05,
12.25, 20.40 Ò/ñ "1942" (16+).
15.50 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 22.30 Ò/ñ "Ðîçâ³ä-
íèêè" (16+). 2.00 Õ/ô "Êð³çü
âîãîíü". 3.15 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.00 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 11.00, 13.20 Õ/ô "Ï³ä
ïðèö³ëîì" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.35, 16.10 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.45, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.25 Õ/ô "Äî÷êà ãåíåðàëà"
(16+). 0.45 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ"
(16+).  2.10 Ñòîï-10. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25

Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàê-
òè. 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.45
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 13.50
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 14". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30,
22.45 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 23.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (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. 10.50, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 14.45, 15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ.
Ïðîäîâæåííÿ" 13, 14 ñ. (16+).
23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40 Ò/ñ
"Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.20, 18.50,
0.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 12.45, 19.55
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.45, 20.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.25 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.30, 4.05 Â³òàëüêà. 17.50,
22.00 Êðà¿íà Ó. 23.00 Íàéã³ð-
øèé âîä³é êðà¿íè. 0.55 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³.
1.35 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.25 Êàçêè
Ó

«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
3.00, 2.25 Çîíà íî÷³. 4.35,
18.00 Àáçàö. 5.29, 6.45 Kids
Time. 5.30 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà
â ÷îáîòÿõ". 6.50 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè" (16+). 8.40 Äåøå-
âî òà ñåðäèòî. 19.00 Ñóïåð-
ìîäåëü ïî-óêðà¿íñüêè. 21.40
Õ/ô "Ëåãåíäà Çîððî". 0.10 Õ/
ô "×åðåïè" (16+). 2.20 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 21 ×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

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/
ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40
Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.20, 18.50
Êàçêè Ó Ê³íî. 12.45, 19.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.45, 20.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.25 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.30, 4.05 Â³òàëüêà. 17.50,
22.00 Êðà¿íà Ó. 23.00 Íàéã³ð-
øèé âîä³é êðà¿íè. 0.00 Ò/ñ "Òè
- íàéã³ðøèé" (18+). 0.55 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³.
1.35 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.25 Êàçêè
Ó

"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.
10.00 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.00,
13.20 Õ/ô "Ï³ä ïðèö³ëîì" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35, 16.10 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.45, 21.25
Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.25 Õ/ô "Äî÷-
êà ãåíåðàëà" (16+). 0.45 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 2.10 Ñòîï-
10. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³
ïðèãîäè Øóðèêà". 10.55 "Óê-
ðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 13.50
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 14".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.30, 22.45 "Êîõàíà, ìè âáè-
âàºìî ä³òåé". 23.10 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåä-
ëèâîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 3.50 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 4.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
14.45, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" 11, 12 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+). 2.00 Õ/ô "Õåë-
ëáîé II: Çîëîòà àðì³ÿ" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëè-
êè. 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". 10.40 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.20, 16.45, 0.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 12.45, 17.50, 22.00, 2.25
Êðà¿íà Ó. 13.20, 19.55 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.45,
20.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.25 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.30,
4.05 Â³òàëüêà. 18.50 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 23.00 Íàéã³ðøèé
âîä³é êðà¿íè. 0.55 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 1.15 Øï³ë³â³ë³. 1.35 Òå-
îð³ÿ 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
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ñò.

(19.06.2017 - 25.06.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ICTV
5.00 Äèâèòèñü óñ³ì!. 5.35 Ãðî-
ìàäÿíñüêà îáîðîíà. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 ²íñàé-
äåð. 11.05, 13.20 Õ/ô "×îðíà
êíèãà" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè.  Äåíü. 14.20, 16.10 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.45 Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³. 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ".
0.35 Õ/ô "Ñë³ïà ëþòü" (16+).
2.00 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+).
3.25 Ñòîï-10. 4.45 Ôàêòè

ÑÒÁ
8.00 Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî äðó-
ãà". 10.05 Õ/ô "Ùîäåííèê ë³êà-
ðÿ Çàéöåâî¿". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30 Õ/ô
"Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì".
20.25, 22.45 Õ/ô "Ìàìà íà-
ïðîêàò". 23.00 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 4.00 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.50, 4.40 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 14.45, 15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.45 Ò/ñ "ìîÿ Ìàòóñÿ" 1 ñ.
(16+). 23.20 "Çà ñëåäàìïîïó-
ëèñòîâ. ×àñòèíà 4". 0.00 Ò/ñ
"ìîÿ Ìàòóñÿ" (16+). 2.30 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40 Ì/
ô "Ëåæåíü". 10.50 Ì/ô "Ìà-
ëåíüêèé âåëèêèé ïåñ". 11.05
Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.45 Ò/ñ
"Òàºìíè÷èé îñòð³â". 16.05 Õ/
ô "Ïàðàëåëüí³ ñâ³òè". 18.00 Õ/
ô "Í³êîëè íå çäàâàéñÿ" (16+).
20.00 Õ/ô "Ãîëîäí³ ³ãðè: Ïåðå-
ñï³âíèöÿ. ×àñòèíà 1" (16+).
22.05 Õ/ô "Ì³ñòî 44-ãî" (18+).
0.15 Õ/ô "Àííè÷êà". 1.55 Êàç-
êè Ó. 4.05 Â³òàëüêà

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-

íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-

ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-

ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".

10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -

Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-

ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15

- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè

"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40

- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.

13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -

Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé

âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.

15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-

êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-

òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-

ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30

- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-

ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç

êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-

³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-

ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-

ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"

. 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò

×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -

Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-

ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -

ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-

â'þ". 21.45 - ïðîãðàìà "Ìó-

çè÷íèé ôàºòîí". 21:30 - Íî-

âèíè "×ÀÑ" . 21:55 - ïðîãðàìà

"Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç

ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-

ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".

00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷

ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.25 Çîíà íî÷³. 4.10 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.35,
18.00 Àáçàö. 6.33, 7.55 Kids
Time. 6.35 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà
â ÷îáîòÿõ". 8.00, 19.00 Ñóïåð-
ìîäåëü ïî-óêðà¿íñüêè. 21.40

Ïîëîâèíêè. 1.20 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 23 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.05 Ñìàêîòà. 8.30
Çîëîòèé ãóñàê. 8.45, 0.15
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 9.50 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.15 Õî÷ó áóòè. 10.55
Ôîëüê-music. 12.00 Ò/ñ
"Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
16.00 Êíèãà.ua. 16.30, 1.20
Ñòðèáêè ó âîäó. ×åìï³îíàò
ªâðîïè. Ñèíõðîí. ×îëîâ³êè. 3ì.
Ô³íàë. 18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè. Æ³íêè.
1ì. Ô³íàë. 19.30 ×îëîâ³÷èé
êëóá. 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. 23.50 Íà
ñëóõó. 4.05 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³
ðîçñë³äóâàííÿ".

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.50 "Ãðîø³".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
10.00 "Òàºìíèé êîä â³ðè". 11.00
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 11.45, 23.10
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 12.45 Ìåëîä-
ðàìà "Òàíåöü ìåòåëèêà".
16.35, 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà
2017". 20.15 Êîìåä³ÿ "Çíàé íà-
øèõ". 0.10, 2.20 "Ë³ãà ñì³õó 2"

IÍÒÅÐ
6.10 Ì/ô. 6.30 Õ/ô "Òðåíü-
áðåíü". 8.25 Õ/ô "Äàéòå êíè-
ãó ñêàðã". 10.15 Õ/ô "Íàé÷àð³-
âí³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà".
12.00 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà".
14.00, 20.30 Ò/ñ "Øëþá çà çà-
ïîâ³òîì: Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè"
(16+). 20.00, 5.20 "Ïîäðîáèö³".
22.10 Õ/ô "Á³äíà Liz" (16+).
0.00 Õ/ô "Äîðîãà íà Àðë³íã-
òîí" (16+). 2.10 Äîê.ïðîåêò
"Â³êòîð Öîé. Ãðóïà êðîâ³". 3.00
Õ/ô "Àññà"

ICTV
5.05 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 6.35
Äèâèòèñü óñ³ì! .  7.25 Áåç
ãàëüì. 8.25 ß çíÿâ!. 9.20 Ò/ñ
"Íà òðüîõ". 12.35, 13.00 Õ/ô
"Ñë³ïà ëþòü" (16+). 12.45 Ôàê-
òè.  Äåíü.  14.20 Õ/ô "Ïðè-
áóëüö³" (16+). 16.20 Õ/ô "Ïðè-
áóëüö³-2.  Êîðèäîðè ÷àñó"
(16+).  18.45 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ïðè-
áóëüö³ â Àìåðèö³" (16+). 21.45
Õ/ô "Ïî÷àòêîâèé êîä" (16+).
23.30 Õ/ô "Âîâêè" (16+). 1.15
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 2.40
Ñòîï-10. 4.20 Ôàêòè. 4.45 Ò/ñ
"Ñë³ä÷³" (16+)

ÑÒÁ
6.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.20 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
15.15 Õ/ô "Äðóæèíà çà êîí-
òðàêòîì". 17.10 Õ/ô "Ìàìà
íàïðîêàò". 19.00 Õ/ô "Ïîä-
³ëèñü ùàñòÿì ñâî¿ì". 23.25 Õ/
ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³"
1.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè"

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

ãîäí³. 7.15, 5.20 Çîðÿíèé

øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùàñ-

òÿ. Ïðîäîâæåííÿ" 7, 13 ñ.

(16+). 15.20 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä

ùàñòÿ. Ïðîäîâæåííÿ" (16+).

18.10 Ò/ñ "Ñàëÿì³" 1, 2 ñ..

19.40 Ò/ñ "Ñàëÿì³". 22.20 Õ/ô

"Ñïðàâè ñ³ìåéí³". 0.10 Ðåàëü-

íà ì³ñòèêà. 2.40 Ò/ñ "Çàêîí ³

ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"

(16+)ëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/

ëàéí. 9.00 Õ/ô "Êàçêà ïðî
ùóðîëîâà". 10.25 Ò/ñ "Íà
ìåæ³.  Ãðóïà "Àíòèòåðîð".
11.20 Ä/ñ "²ñòîðè÷í³ ðîçñë³-
äóâàííÿ". 12.15 Áàêëàíè íà
Áàëêàíè. 12.40, 21.30 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).  13.40
Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.10 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 15.35 Íàäâå÷³-
ð'ÿ. Äîë³. 16.30, 1.20 Ñòðèá-
êè ó âîäó. ×åìï³îíàò ªâðî-
ïè. Ñèíõðîí. ×îëîâ³êè. 10ì.
Ô³íàë. 18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè.
Æ³íêè. 3ì. Ô³íàë. 19.30 Ä/ñ
"Äèê³ òâàðèíè". 19.55 "Ñõå-
ìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ.
20.20 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
0.15 Òåëåìàãàçèí. 4.05
Êíèãà.ua. 4.30 Ò/ñ "Òðàâìà".

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.40 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30, 10.55, 12.20, 14.00
"Ì³íÿþ æ³íêó - 5". 15.15, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.10, 21.10 Ìåëîäðà-
ìà "Ï³çíº êàÿòòÿ". 22.10 "Ïðà-
âî íà âëàäó 2017". 23.40, 2.05
Äðàìà "Õîëîäíå ë³òî 53-ãî"

IÍÒÅÐ
5.15, 20.00, 1.20 "Ïîäðîáèö³".
5 .55 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 îäðóæèìîñÿ". 11.05,
12.25, 20.40 Ò/ñ "1942" (16+).
15.50 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 22.30 Ò/ñ "Ðîçâ³ä-
íèêè" (16+). 2.00 Õ/ô "Ó íåá³
"Í³÷í³ â³äüì³". 3.20 "óÄà÷íèé
ïðîåêò".  3.55 "Ãîòóºìî ðà-
çîì"

ICTV
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.05,
13.20 Õ/ô "Åïîõà ãåðî¿â"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.30, 16.10 Ò/ñ "Âîëî-
äèìèðñüêà, 15" (16+). 17.45,
21.25 Ò/ñ "Ïåñ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 22.25 Õ/ô "×îðíà
êíèãà" (16+). 1.05 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 1.50 Ñòîï-10.
4.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.35 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.40
Ôàêòè

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.45
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 13.50
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 14".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.30, 22.45 "Êîõàíà, ìè âáè-
âàºìî ä³òåé". 23.35 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (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. 10.50, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà.  14.45,  15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ.
Ïðîäîâæåííÿ" (16+). 23.30 Ò/
ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/
ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40
Ò/ñ "Áàôô³ -  âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.20, 18.50
Êàçêè Ó Ê³íî.  12.45, 19.55
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.45, 20.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.25 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.30 Â³òàëüêà. 17.50, 22.00
Êðà¿íà Ó. 23.00 Íàéã³ðøèé

âîä³é êðà¿íè. 0.00 Õ/ô "Ì³ñòî
44-ãî" (18+). 2.10 Ùîäåííèêè
Òåìíîãî (16+). 4.00 Öå ëþáîâ

«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 -
Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.15 Çîíà íî÷³ .  3.50,
18.00 Àáçàö. 4.45, 23.50 Õ/ô
"Âòðà÷åíèé ðàé" (16+). 7.05
Ïîëîâèíêè. 19.00 Ñóïåðìî-
äåëü ïî-óêðà¿íñüêè. 21.50 Õ/
ô "Òðè ìóøêåòåðè" (16+). 2.10
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 22 ×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 Õ/ô "Îñòàíí³é òàíåöü
Êàðìåí". 10.25 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 11.20 Ä/ñ
"²ñòîðè÷í³ ðîçñë³äóâàííÿ".
12.15 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.40 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.10 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 15.35 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ. 16.30, 1.20 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè. Ñèíõ-
ðîí. Çì³øàí³ ïàðè. 10ì. Ô³íàë.
18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó âîäó.
×åìï³îíàò ªâðîïè. ×îëîâ³êè.
3ì. Ô³íàë. 19.30 ×îëîâ³÷èé
êëóá. Ñïåöâèïóñê. Ôð³-ôàéò.
20.20 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Îïîâ³äàííÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ".
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00 Ï³äñóìêè.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 0.15
Òåëåìàãàçèí. 4.05 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 4.30 Ò/ñ "Òðàâìà".

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -  2".
10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5".
12.40 Êîìåä³ÿ "Ìàòóñ³". 13.55,
14.55 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -  5".
16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ.  Ðîêñîëàíà".  20.15,
22.25 "Ë³ãà ñì³õó 2".  0.20
"Âå÷³ðí³é êè¿â".  4.15 "Ìà-
ëåíüê³ ã³ãàíòè"

IÍÒÅÐ
5.15 "Ïîäðîáèö³". 5.55 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 îäðóæèìî-

ñÿ". 11.05, 12.25 Ò/ñ "1942"

(16+). 15.50 "Ðå÷äîê". 18.00

Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".

20.00, 2.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".

22.00 Äîê.ïðîåêò "Â³êòîð Öîé.

Ãðóïà êðîâ³". 23.00 Õ/ô "Àññà".

3.40 Äîê.ïðîåêò "Óêðà¿íà: çà-

áóòà ³ñòîð³ÿ". 4.20 "Æäè ìåíÿ".

8.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00

"Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë

³ Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00

"Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-

æåííÿ". 12.00 Õ/ô "Ç ðå÷àìè

íà âèë³ò!". 13.50, 20.30 Ò/ñ

"Øëþá çà çàïîâ³òîì: Òàíö³ íà

âóã³ëë³" (16+). 20.00, 2.05

"Ïîäðîáèö³". 23.10 Õ/ô "²íòåð-

ä³â÷èíêà" (16+)

 ICTV
7.05 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 10.30
Õ/ô "Ïî÷àòêîâèé êîä" (16+).
12.15, 13.00 Õ/ô "Ïðèáóëüö³"
(16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.50
Õ/ô "Ïðèáóëüö³-2. Êîðèäîðè
÷àñó" (16+). 17.00 Õ/ô "Ïðè-
áóëüö³ â Àìåðèö³" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30
Õ/ô "Ó ïàñòö³ ÷àñó" (16+). 22.50
Õ/ô "13-é ðàéîí. Öåãëÿí³ ìàºò-
êè" (16+). 0.35 Õ/ô "Âîâêè"
(16+). 2.05 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ"
(16+). 3.35 Ò/ñ "Ñë³ä÷³" (16+)

ÑÒÁ
7.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.40 "Ïëà-
íåòà çåìëÿ 2". 12.40 Õ/ô "Ïîä-
³ëèñü ùàñòÿì ñâî¿ì". 17.05
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
19.00, 2.15 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 22.45 "ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Ò/ñ "ìîÿ Ìàòóñÿ"
(16+). 13.10 Ò/ñ "Ñàëÿì³".
16.45 Ò/ñ "Äîëþ íå îáäóðèø"
1, 2 ñ.. 19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ
ç Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ
"Äîëþ íå îáäóðèø". 21.20 Ò/ñ
"ß áóäó æèòè". 1.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 2.50 Òàºìíèé êîä
çëàìàíèé. Êîä Äæîêåðà. 3.35
Òàºìíèé êîä çëàìàíèé.Äóìêà.
4.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.50 Ìóëüòì³êñ. 9.45 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.10 Ì/
ô "Áîëò òà Áë³ï ñï³øàòü íà
äîïîìîãó". 11.30, 0.00 Õ/ô "Ìî¿
aôðèêàíñüê³ ïðèãîäè". 13.05,
4.10 Â³òàëüêà. 19.50 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.50 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00 Ðÿò³âíèêè.
1.35 Õ/ô "Àííè÷êà". 2.55 Êàç-
êè Ó

 «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
3.15 Çîíà íî÷³. 6.09, 8.19 Kids
Time. 6.10 Õ/ô "×àðë³ ³ øîêî-
ëàäíà ôàáðèêà". 8.20 Õ/ô
"Åëâ³í òà áóðóíäóêè 2". 10.00
Õ/ô "Õðîí³êè Íàðí³¿: Ï³äêîðþ-
âà÷ ñâ³òàíêó". 12.15 Õ/ô "Òðè
ìóøêåòåðè" (16+). 14.20 Õ/ô
"Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè Àäåëü
Áëàíñåê" (16+). 16.20 Õ/ô "Ë³ãà
âèäàòíèõ äæåíòëüìåíîâ"
(16+). 18.45 Õ/ô "Øàíõàéñüê³
ëèöàð³". 21.00 Õ/ô "Ñàìîòí³é
ðåéíäæåð" (16+). 0.00 Õ/ô
"Ñ³í³ñòåð 2" (18+). 1.50 Õ/ô
"Ñòåðâ'ÿòíèê" (16+)

ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.40
Ì/ñ "Äîðà ³ äðóç³. Ïðèãîäè â
ì³ñò³". 11.10 Ì/ô "×åðâîíà
Øàïêà ïðîòè çëà". 12.35 Îä-
íîãî ðàçó ï ³ä  Ïîëòàâîþ.
14.10 Êàçêè Ó Ê³íî. 16.20 Õ/ô
"Ãîëîäí³ ³ãðè: Ïåðåñï³âíèöÿ.
×àñòèíà 1" (16+). 18.25 Õ/ô
"Îòæå, â³éíà" (16+). 20.15 Õ/
ô "Ìîðñüêà ïðèãîäà" (16+).
22.00 Ðÿò³âíèêè.  0.00 Õ/ô
"Ïàðàëåëüí³ ñâ³òè". 1.50 Êàç-
êè Ó. 3.55 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. 4.30 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.25, 6.43
Kids Time. 5.30 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 6.45 Àáçàö.
9.40 Ðåâ³çîð. 12.10 Ñòðàñò³ çà
Ðåâ³çîðîì. 15.00 Õ/ô "Åëâ³í òà
áóðóíäóêè 2". 16.45 Õ/ô "Õðî-
í³êè Íàðí³¿: Ï³äêîðþâà÷ ñâ³òàí-
êó". 19.00 Õ/ô "Íåéìîâ³ðí³ ïðè-
ãîäè Àäåëü Áëàíñåê" (16+).
21.00 Õ/ô "Ë³ãà âèäàòíèõ äæåí-
òëüìåíîâ" (16+). 23.00 Õ/ô
"Ñ³í³ñòåð" (18+). 1.15 Õ/ô "×å-
ðåïè" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 24 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25 Æèòòºëþá. 8.10 Ñìàêî-
òà. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45, 0.15 Òåëåìàãàçèí. 9.00
Ä/ñ "Ñêàðáè òà ñìåðòåëüí³
òàºìíèö³ ìîð³â". 10.00 Õ/ô
"Áðåõàòè, àáè áóòè ³äåàëü-
íîþ". 12.00 Òåàòðàëüí³ ñåçî-
íè. 12.30 Ä/ñ "Áëþç. Ìàðò³í
Ñêîðñåçå ïðåäñòàâëÿº" .
14.05 Ìèñòåöüê ³  ³ñòîð³ ¿ .
14.20 Ôîëüê-music. 15.35 Ä/ñ
"Ñàäîâ³ ñêàðáè". 16.30, 1.20
Ñòðèáêè ó âîäó. ×åìï³îíàò
ªâðîïè. Ñèíõðîí. Æ³íêè. 3ì.
Ô³íàë. 18.00, 2.45 Ñòðèáêè ó
âîäó. ×åìï³îíàò ªâðîïè. ×î-
ëîâ³êè.  10ì.  Ô³íàë.  19.30
×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ïåðåòÿ-
ãóâàííÿ êàíàòó. 20.30 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.00 Íîâèíè. 21.30
Ä/ñ "Òðàäèö³éí³  ñâÿòà Ìà-
öóð³".  22.20 Ä/ñ "Äèê³ òâàðè-
íè". 23.00 Ñâ³ò on line. 23.25
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 23.30 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. Ï³äñóìêè. 4.05
Ïîçà ÷àñîì. Òåëåâèñòàâà "Íà-
òàëêà-Ïîëòàâêà".

 Êàíàë «1+1»
6.15 ÒÑÍ. 7.15 "Óêðà¿íñüê³

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-

õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-

çàáàâà". 9.40 Ì/ô "Ìàøà ³

âåäì³äü". 9.50 "Ðîçñì³øè êî-

ì³êà 2017". 10.50, 12.00,

13.05, 14.10, 15.05, 16.10,

17.05, 18.15 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -

5: ²íäîíåç³ÿ". 19.30, 5.15

"ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00 Ìåëîä-

ðàìà "²íøà æ³íêà". 0.50 "Àð-

ãóìåíò êiíî". 1.45 "Ñâ³òñüêå

æèòòÿ". 4.20 "Òàºìíèé êîä

â³ðè"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Íàé÷àð³â-

í³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà".
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 20
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

17 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ПОТ
ПЕ

РОБОТА
ТОВ "ГІД" запрошує

на роботу  на посаду охо�
ронника  чоловіків віком
до 50�ти років, здатних
до такої служби. Місяч�
на зарплата 4500 грн.

ТОВ "ГІД" запрошує
на роботу  на посаду
електрика, бажано з дос�
відом роботи�чоловіків
віком до 50�років. Звер�
татися: Адмінцістрація
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).
Важливим моментом
виявиться правильно
обрана реалізація ва�

ших планів, а ще важливо не
втрачати швидкості реакції.
Прораховуйте кожний крок
заздалегідь, спонтанні дії за�
раз ні до чого. Приділіть відпо�
відну увагу роботі та новій
інформації.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Удача буде суп�
роводжувати вас у
діловому спілкуванні.
Прислухайтеся до го�

лосу своєї інтуїції, і вона
підкаже найвірніше рішення у
створеній ситуації.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Настроюйте�
ся на краще, можуть
відбутися важливі та
цікаві події, що обіця�

ють прибуток. Якщо ви втихо�
мирите свою гординю та не�
рвозність, то досягнете вели�
кого успіху.

РАК (22.06�23.07).
Ініціатива та ак�
тивність можуть вияви�
тися несвоєчасні. За�
раз краще плисти за

течією. Якщо встане питан�
ня про понаднормову робо�
ту, бажано не відмовлятися,
але й реально оцінити свої
можливості перш, ніж дати
згоду, теж не зайва річ.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ваша невгамовна
енергія не дозволить
сидіти на місці. У вас

з'явиться можливість оберну�
ти собі на користь будь�який
збіг обставин, якщо тільки
вам не перешкодить поспіх і
непевність у собі.

ДІВА (24.08�23.09).
Роботи буде багато,
вас просто можуть за�
кидати різноманітни�

ми дорученнями і завантажи�
ти невідкладними справами.
Може з'явитися шанс пере�
мінити роботу, цілком можли�

во, що він коштує
того, щоб їм скорис�
татися. Вам не по�
трібно вступати в су�

перечки з начальством.
ТЕРЕЗИ (24.09�23.10). Ви
відчуєте силу для нових
здійснень, що дозволить  вам
взяти участь у рішенні самих
незвичайних питань, про які
ви навіть і думати раніше не
могли.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Запорука ус�
піху  –  не втрачати
оптимізму та уміти

зберігати щиросердечну
рівновагу в будь�якій обста�
новці. Початок тижні може
бути присвяченим якимсь
турботам і проясненню непо�
розумінь.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Зробіть що�
небудь для себе та
свого майбутнього.

Ділові зустрічі виявляться
досить успішними. Вам зна�
добиться вміння  домовляти�
ся і шукати нову інформацію.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Постарайтеся
не квапити події та
сприймати їх такими,

які вони є насправді, намага�
ючись не занадто прикраша�
ти картину. Головне  –  не ме�
тушитися, і спокійно вирішу�
вати виникаючі питання.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ви з легкістю
розберетеся з про�
блемами на роботі та

в особистому житті. Головне
– бути уважнішим до нових
ідей. Вдалий період для змін,
у тому числі й зміни місця про�
живання або роботи.

РИБИ (20.02�20.03).
Віддайте борги та
підведіть якийсь підсу�
мок. На вас можуть

очікувати цікаві зустрічі
та поїздки. Можливі нові
ділові пропозиції, але по�
спішати з ними не варто.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ
Ä²Â×ÀÒ

²  ÕËÎÏÖ²Â
â³êîì

ç 12 äî 16 ðîê³â!
Àãåíòñòâî ìîäåëåé

"Ñòèëü"
çàïðîøóº Âàñ íà 2-õ
ì³ñÿ÷í³ êóðñè ìîäå-

ëåé(÷åðâåíü, ëèïåíü),
çà äèñöèïë³íàìè:

- Äåô³ëå
- Îñíîâè õîðåîãðàô³¿
- Ôîòî ïîçóâàííÿ
- Îñíîâè êîñìåòîëîã³¿
(ïî çàê³í÷åííþ êóðñ³â
çäàþòüñÿ çàë³êè òà îò-
ðèìóºòüñÿ ñâ³äîöòâî
ïðî çàê³í÷åííÿ)
Êóðñè ïðîâîäèòèìóòü-
ñÿ ó ì. Ìóêà÷åâî.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ
 çà òåë.: 099-75-35-901;

066-88-27-993

ВИКОНУЄМО
ЯКІСНИЙ

КОМПЛЕКСНИЙ
ВНУТРІШНІЙ

ЄВРОРЕМОНТ ЗА
ДОСТУПНУ ЦІНУ.
Т.: 095 1314432

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.

äëÿ ãîñòèíî¿ àáî ñïàëüíî¿ ê³ìíàòè (îë³ÿ,
ðîçì³ð  125x75 ñì). Ñòàðò. ö³íà – 200 ó.î. Ìîæ-
ëèâèé òîðã. Çâåðò. ïî òåë.:  050-68-50-818.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÇÀÎ×ÍÈÌ
ÀÓÊÖ²ÎÍÎÌ ÊÀÐÒÈÍÀ

В Мукачівському драмтеатрі встановлять
систему відеоспостереження. Відповідно до
розпорядження Мукачівського міського голо�
ви Андрія Балоги на встановлення охоронної
сигналізації та відеоспостереження Мукачі�
вського драматичного театру виділено 89 тис.
гривень. Кошти на придбання відеореєстра�
тора, монтаж охоронної системи відеоспосте�
реження та сигналізації виділено з міської
комплексної Програми розвитку культури і
мистецтва міста Мукачева.

Ó Ìóêà÷³âñüêîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòð³
âñòàíîâëÿòü îõîðîííó ñèñòåìó

â³äåîñïîñòåðåæåííÿ òà ñèãíàë³çàö³¿

ÍÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÓ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Ìóêà÷³âö³ àêòèâíî ñòàâëÿòü ï³äïè-
ñè íà ï³äòðèìêó çåìåëüíîãî ðåôåðåí-
äóìó. Ìóêà÷³âñüêà «Áàòüê³âùèíà» â
÷åðãîâèé ðàç âèéøëà íà çá³ð ï³äïèñ³â
íà ï³äòðèìêó âñåíàðîäíîãî ðåôåðåí-
äóìó ùîäî ïðîäàæó çåìë³ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Çàêàðïàòñü-
êî¿ îáëàñíî¿ ïàðòîðãàí³çàö³¿. ßê çàçíà-
÷èâ äåïóòàò Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» ²âàí Öè-
áàðü, íàâ³òü ëþäè, â ÿêèõ íåìàº
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ çåìë³, çàÿâëÿ-
þòü ïðî ñâîþ ï³äòðèìêó, àäæå
ìóêà÷³âö³ ðîçóì³þòü, ùî äåðæàâà íå
ìîæå çà áåçö³íü ïðîäàòè ñâ³é íàéö³í-
í³øèé ðåñóðñ.

*  *  *

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ

ТАКСИСТАМИ водіїв
 з власним авто.

Тел.: 099 66 48 085


