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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

ФОП Ключінська Л.Л.
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

� Апостиль
� Легалізація
� Документи для посольства

Адреса: м.Мукачево, вул.Достоєвського 6/2
Т.: 3+81+50,  099 030 22 21, 096 36 74 213

Здається в оренду
приміщення під кафе,

офіс, магазин та ін.  Приміщення 60 кв.м.   на 1
поверсі, вхід і вихід – із двору.

Тел.: 0677717542; 0956317435

 ÎÐÅÍÄÀ
ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß

 ÏÎ ÂÓËÈÖ² ÌÈÐÓ

ЗА ДАНИМИ соцопитування, кількість  громадян
України, які  вважають  себе українцями за національ#
ністю, нині становить  90,6 відсотків.

УЖЕ цього тижня  в Україні запустять  змінену сис#
тему  складання іспитів  для отримання  водійських
посвідчень на автотранспорт.

НАУКОВЦІ готуються  до космічної місії, яка може
бути історичною – першої м’якої посадки  на зворот#
ному  боці Місяця.  У складі  спеціальної платформи
буде відправлено  місяцехід з блоком,  в який буде
закладено насінневу катоплю для агрономічних екс#
периментів.

В УКРАЇНІ мають намір запровадити  обов’язко#
вий  екзамен з української мови для тих, хто хоче на#
бути громадянства  нашої країни.

 СУМНІ цифри: за повідомленням  Міноборони, з
початку  російської агресії проти  України на Донбасі
загинуло  2696 осіб. На жаль, ці цифри продовжують
зростати.

ПАЛЕОНТОЛОГИ віднайшли у шматі  вапняка у Бра#
зилії закам’янілий гриб віком 115 мілн років.

КИТАЙ на першому  місці у світі по ожирінню  серед
дітей, а це – 15 млн. осіб.

У ГРОМАДСЬКОМУ транспорті  Мадріду (Іспанія)
заборонено  сидіти з надто розставленими ногами –
щоб не заважати сусіднім  пасажирам.

5 ëèïíÿ   ñâÿòêóº ñâ³é ïðå-
êðàñíèé  þâ³ëåéíèé  Äåíü íà-
ðîäæåííÿ ìóäðèé,  äîñâ³ä÷å-
íèé êåð³âíèê –  äèðåêòîð
ÍÂÊ  «Çàãàëüíîîñâ³òíÿ
øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â – äîø-
ê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàê-
ëàä»  ¹ 15

Ñåðã³é Îëåãîâè÷
ÊÀÐÏÅÍÊÎ!

Øàíîâíèé  Ñåðã³þ Îëåãîâè÷ó!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà ïîáàæàííÿ ç íà-

ãîäè Âàøîãî þâ³ëåþ!
Â öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàºìî Âàì, øàíîâíèé

þâ³ëÿðå, äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî
ùàñòÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, äîáðîáóòó, ïîäàëüøèõ
óñï³õ³â ó áóäü – ÿêèõ ïî÷èíàííÿõ , ùîäåííèõ ñïðà-
âàõ, ñì³ëèâèõ ïëàíàõ íà ìàéáóòíº.

Õàé çáóâàþòüñÿ âñ³ Âàø³ ìð³¿ òà ñïîä³âàííÿ, áå-
ðåæå Âàñ äîëÿ. Êîæåí äåíü õàé  ïðèíîñèòü Âàì
ò³ëüêè ðàä³ñòü, à æèòòÿ Âàøå áóäå ùåäðèì ³ áàãà-
òèì íà äîáðî.

Õàé â äîì³ áóäå ïîâíà ÷àøà
Äîñòàòêó, ðàäîñò³, äîáðà!
Ùîá äîëÿ âèïàëà íàéêðàùà,
Æèòòÿ ùàñëèâå ïðèíåñëà!
Ç ïîâàãîþ, Êàòåðèíà ÊÐÈØ²ÍÅÖÜ-ÀÍÄß-

ËÎØ²É, íà÷àëüíèê  óïðàâë³ííÿ îñâ³òè , ìîëîä³ òà
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè

Õðèñòèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ,  ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!ÍÎÂÈÕ  ÂÀÌ
ÒÐÓÄÎÂÈÕ  ÓÑÏ²Õ²Â!

Ó ðîçêâ³ò³ òâîð÷èõ ñèë çóñòð³÷àº ñâ³é ïî-
ëóäåíü â³êó  êîëåêòèâ ÒÎÂ «Åäåëüâåéñ-
ËåÃî»  – ï³äïðèºìñòâî, â³äîìå ñåðåä âè-
ðîáíè÷íèê³â ³ íàóêîâö³â, äå óñï³øíî ïðî-
õîäÿòü âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó íàø³ ñòóäåí-
òè-âèïóñêíèêè, çä³éñíþþòü òåõíîëîã³÷í³
é òâîð÷³ ðîçðîáêè.  Íàïîëåãëèâà, ñóìë³í-
íà ïðàöÿ äðóæíîãî êîëåêòèâó, ïîñò³éíèé
òâîð÷èé ïîøóê, ïåðåîñíàùåííÿ âèðîáíè-
÷èõ ï³äðîçä³ë³â êðàùèìè  òåõí³÷íèìè çðàç-
êàìè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ,  îðãàí³çîâàí³ñòü, âè-
ñîêà äèñöèïë³íà òà êóëüòóðà âèðîáíèöòâà
äîáðå çíàí³ â Ìóêà÷åâ³, Çàêàðïàòò³, Óêðà¿í³
òà çà ¿¿ ìåæàìè. Âèñëîâëþºìî øàíó ³ ïî-
âàãó  óñ³ì âàì, ÿê³ ÷åñíî ³ ñóìë³ííî ïðàöþ-
þòü, ùåäðî ä³ëÿòüñÿ  ç íàøèìè ñòóäåíòà-
ìè çíàííÿìè, äîñâ³äîì, ñåêðåòàìè ìàé-
ñòåðíîñò³.

Áàæàºìî Âàì, øàíîâí³ êîëåãè, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ íà äîâã³-äîâã³ ðîêè, íîâèõ òðó-
äîâèõ äîñÿãíåíü, ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â çà-
ðàäè ïðîöâ³òàííÿ íàøîãî ì³ñòà, Çàêàðïàò-
òÿ, Óêðà¿íè!

Òåòÿíà ÙÅÐÁÀÍ,  ðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó,

Ãåîðã³é Á²ËÀÊ, ãîëîâà îá’ºäíàíîãî
êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Ï ð î á ë å ì í ³
ïèòàííÿ ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ òà ¿õ
ñ³ìåé – ó ïð³î-
ðèòåò³ ä³ÿëüíîñò³
â³ää³ë³â, óï-
ðàâë³íü Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÐÄÀ òà
ñëóæá ðàéîíó.
Òàê, ÷åðãîâå çà-
ñ³äàííÿ ïðîâ³â
êîëåã³àëüíèé îðãàí, óòâîðåíèé ïðè
Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ: 28 ÷åðâíÿ ïðà-
öþâàëà êîîðäèíàö³éíà ðàäà ç âèð-
³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé. Î÷î-
ëþº êîîðäèíàö³éíó ðàäó ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Ãàéäàé.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ çàñëóõàëè çà-
ãàëüíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ, ÿêó ï³äãîòóâàëè ôàõ³âö³ óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÐÄÀ. 

Òàê, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ó Ìó-
êà÷³âñüêîìó ðàéîí³ íàðàõîâóºòüñÿ
309 ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ³ç íèõ íà îáë³êó
â ÓÑÇÍ ç â³äïîâ³äíèì ñòàòóñîì òà
ïîñâ³ä÷åííÿì ïåðåáóâàº 277 îñ³á,
12 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ ìàþòü
ñòàòóñ ³íâàë³äà â³éíè, 2 ³íâàë³äè
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, 20 ÷ëåí³â ñ³ìåé
çà 7-ìà çàãèáëèìè ó÷àñíèêàìè
ÀÒÎ.

Ó êîíòåêñò³ ³íôîðìàö³¿ á³ëüø äå-
òàëüíî çóïèíÿëèñÿ íà ïèòàíí³ ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, çîêðåìà,
ïåðåîñâ³ä÷åíí³ ãðóïè ³íâàë³äíîñò³.
×àñòî ó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â âèíè-
êàþòü ñêëàäíîù³ ç ïðîõîäæåííÿì
êîì³ñ³¿ ÌÑÅÊ ó çâ’ÿçêó ç íåêîðåêò-
íèìè ïåðâèííèìè äîêóìåíòàìè,
âèäàíèìè øïèòàëÿìè, äå çä³éñíþ-
âàëîñÿ ë³êóâàííÿ.

ßê çàçíà÷èâ ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ÐÄÀ Ñåðã³é Ãàéäàé, ó÷àñíèê³â ÀÒÎ
áóäå çàáåçïå÷åíî äîäàòêîâèì ñóï-
ðîâîäîì, ÿê ìåäè÷íèì, òàê ³ ïðà-
âîâèì.

Ïðî ñòàí ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà ð³âí³ ìåäè÷-
íî¿ ìåðåæ³ ðàéîíó äîïîâ³äàëà ãî-
ëîâíèé ë³êàð ÖÏÌÑÄ ðàéîíó
Â³êòîð³ÿ Ëàí³, ÿêà çàçíà÷èëà, ùî âñ³
âåòåðàíè â³éíè, â òîìó ÷èñë³ ó÷àñ-
íèêè ÀÒÎ ïåðåáóâàþòü ï³ä äèñïàí-
ñåðíèì íàãëÿäîì ë³êàð³â ïåðâèííî¿
ìåäè÷íî¿ ëàíêè òà ïðîô³ëüíèõ
ñïåö³àë³ñò³â, â³äïîâ³äíî äî ä³àãíî-
çó. Êð³ì òîãî, ë³êóâàííÿ òà îçäîðîâ-
ëåííÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ çàáåçïå÷óºòü-
ñÿ ó øïèòàë³ äëÿ âåòåðàí³â â³éíè,
ùî â ì. Óæãîðîä³.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Ìóêà÷³âñü-

Çàñ³äàííÿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç
âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ó÷àñíèê³â

ÀÒÎ â³äáóëîñÿ â Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ
êîãî ðàéîííîãî
öåíòðó çàéíÿ-
òîñò³ Ñâ³òëàíà
Ê î ï î ë î â å ö ü
ïðî³íôîðìóâàëà
÷ëåí³â êîîðäè-
íàö³éíî¿ ðàäè
ïðî ðîáîòó ÐÖÇ
ç ó÷àñíèêàìè
ÀÒÎ ùîäî ¿õ
ï ð î ô å ñ ³ é í î ¿

àäàïòàö³¿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Íà çàñ³äàííÿ êîîðäèíàö³éíî¿

ðàäè çàïðîøóþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ó÷àñíèêè
ÀÒÎ òà ÷ëåíè ¿õ ðîäèí, ó âèïàäêó
íàÿâíîñò³ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é. Ó
äàíîìó çàñ³äàíí³ êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè ó÷àñòü âçÿâ ºäèíèé ïðåäñòàâ-
íèê ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – ñåêðåòàð
«Ñï³ëêè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ» Ñåðã³é
Ðèêîâñüêèé, ÿêèé àêöåíòóâàâ íà
çá³ëüøåíí³ ê³ëüêîñò³ äåìîá³ë³çîâà-
íèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áàæà-
þòü ïðîéòè ïðîôåñ³éíó ïåðåêâàë³-
ô³êàö³þ. Ìîâà éäå, çîêðåìà, ïðî íà-
â÷àëüí³ êóðñè âîä³¿â äëÿ îòðèìàí-
íÿ ïðàâ â³äïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿. 

Äåðæàâà íàäàº ó÷àñíèêàì ÀÒÎ
ìîæëèâ³ñòü ïðîõîäæåííÿ áåçêîø-
òîâíî¿ ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâ-
êè, ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿.

Ïðîòåå, ÿê â³äì³òèâ Ñåðã³é Ðè-
êîâñüêèé, êîøò³â, âèä³ëåíèõ íà îï-
ëàòó öèõ ïîñëóã, - íå äîñòàòíüî.

Áàãàòî óâàãè ÷ëåíè êîîðäèíàö³é-
íî¿ ðàäè ïðèä³ëèëè ïèòàííþ îçäî-
ðîâëåííÿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿. Ïðàêòèêóþ÷èé ïñèõîëîã Ëþä-
ìèëà Êîëÿäêà, ÿêà íà âîëîíòåðñü-
êèõ çàñàäàõ ïðàöþº ç ó÷àñíèêàìè
ÀÒÎ ì³ñòà é ðàéîíó òà ÷ëåíàìè ¿õ
ðîäèí, àêöåíòóâàëà íà íåîáõ³äíîñò³
çàñíóâàííÿ Öåíòðó ïñèõîëîã³÷íî¿
äîïîìîãè äåìîá³ë³çîâàíèì òà ä³þ-
÷èì ó÷àñíèêàì ÀÒÎ.

ßê çàçíà÷èâ Ñåðã³é Âîëîäèìèðî-
âè÷, ó ðîçâ’ÿçàíí³ öüîãî ïèòàííÿ
ìîæóòü äîïîìîãòè áëàãîä³éí³ òà
ãðàíòîâ³ ôîíäè, òîìó áóëî ïðèéíÿ-
òî ð³øåííÿ ðîçðîáèòè ñîö³àëüíèé
ñòàðòàï ç â³äïîâ³äíèì êîøòîðèñîì
äëÿ ó÷àñò³ éîãî ó ãðàíòîâèõ ïðîãðà-
ìàõ.

Â õîä³ çàñ³äàííÿ êîîðäèíàö³éíî¿
ðàäè áóëî îáãîâîðåíî áàãàòî ïè-
òàíü, àêòóàëüíèõ ÿê äëÿ ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ, òàê äëÿ ¿õ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ.
Çàçíà÷èìî, âñ³ íàÿâí³ ïðîáëåìí³
ñèòóàö³¿ çíàõîäÿòüñÿ íà îñîáèñòî-
ìó êîíòðîë³ ó ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿
ÐÄÀ Ñåðã³ÿ Ãàéäàÿ ç ìåòîþ ¿õ îïå-
ðàòèâíîãî òà ïîâíîãî âèð³øåííÿ.

День молоді на Мукачівщині відзначи�
ли багатьма заходами, серед яких – Ку�
бок Мукачівського району з баскетбо�
лу.

Спортивні змагання провели за спри�
яння районної Федерації з баскетболу
(керівник Степан Горват) та відділу мо�
лоді й спорту Мукачівської РДА.

Турнір відбувся у спорткомплексі Вер�
хньовизницької ЗОШ І�ІІІ ступенів. За
звання кращої команди боролися 4 ко�
лективи: БК «Ракошино», БК «Чинадіє�
во», БК «Горонда» та БК «Н.Давидково».

З вітальним словом до учасників тур�
ніру звернувся голова Мукачівської РДА
Сергій Гайдай, який підкреслив, що
спорт завжди був об’єднуючим началом
для молоді всіх поколінь та національ�
ностей. Учасникам кубку Мукачівського

Кубком Мукачівського району
з баскетболу відзначили День молоді

району очільник адміністрації побажав
чесної та безкомпромісної боротьби,
яка визначить переможця.

«У спорті завжди перемагають ті, хто
прагне цього, щоденно тренується та
вірить у перемогу! – Зазначив очільник
району, � то ж нехай Фортуна буде на
стороні найсильнішої духом команди».

Звання найсильнішої команди
підтвердили спортсмени з смт. Чинаді�
єва, другими стали баскетболісти з Ра�
кошина, третю сходинку зайняли БК «Го�
ронда». Команди призери нагороджені
Кубком, медалями та грамотами Мука�
чівської РДА. Урочисте нагородження
провів заступник голови Мукачівської
РДА Олександр Богів та начальник
відділу молоді й спорту Олександр
Корж.

Íà Çàêàðïàòò³ ñòàðòóþòü
ìàñøòàáí³ íàâ÷àííÿ ç òå-
ðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè. Íà
â³éñüêîâîìó ïîë³ãîí³ 128-
¿ ÎÃÏÁÐ â ì. Óæãîðîä³
ðåçåðâ³ñòè òà â³éñüêîâî çî-
áîâ’ÿçàí³ âäîñêîíàëÿòü
â³éñüêîâ³ íàâè÷êè ï³ä ÷àñ
çáîð³â 5-ãî ñòð³ëåöüêîãî
áàòàëüéîíó Çàêàðïàòñüêî-
ãî ÎÂÊ.

Ó â³éñüêîâèõ íàâ÷àííÿõ
â³çüìóòü ó÷àñòü áëèçüêî
ï³âòèñÿ÷³ çàêàðïàòö³â, ç
ÿêèõ 44 – ïðåäñòàâëÿòü
Ìóêà÷³âùèíó. 

Â³äïðàâêà íà íàâ÷àííÿ ç
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè
â³äáóëàñÿ ñüîãîäí³, 29
÷åðâíÿ, â Ìóêà÷³âñüêîìó
ÎÌÂÊ. Äî ó÷àñíèê³â
â³éñüêîâèõ çáîð³â çâåð-
íóâñÿ â³éñüêêîì Ìóêà÷³-
âñüêîãî ÎÌÂÊ ïîëêîâ-
íèê ²ãîð Ãóñºâ, ÿêèé ïî-
â³äîìèâ ïðî ïîðÿäîê ïî-
äàëüøèõ ä³é òà ï³äêðåñëèâ
âàæëèâ³ñòü â³éñüêîâèõ
çáîð³â, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà
ï³äãîòîâêó áàòàëüéîíó òå-
ðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè.

Â³ä ³ìåí³ ãîëîâè Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³ÿ Ãàé-
äàÿ ïîäÿêóâàâ ó÷àñíèêàì
â³éñüêîâèõ çáîð³â çà

Ðåçåðâ³ñòè ç Ìóêà÷³âùèíè â³äïðàâèëèñü íà
â³éñüêîâ³ íàâ÷àííÿ ç òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè

ñâ³äîìó ãðîìàäÿíñüêó
ïîçèö³þ òà ïàòð³îòèçì ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é Äàíêà-
íè÷, ÿêèé ï³äêðåñëèâ, ùî
çàâäàííÿ êîæíîãî ÷îëîâ-
³êà çàõèùàòè ñâîþ Áàòüê-
³âùèíó òà ð³äíèé êðàé, à
ï³äãîòîâêà îñîáîâîãî
ñêëàäó áàòàëüéîíó ñïðÿ-
ìîâàíà íà îõîðîíó ñòðà-
òåã³÷íèõ îá’ºêò³â ñàìå Çà-
êàðïàòòÿ.

Çàçíà÷èìî, ó÷àñòü ó
â³éñüêîâèõ çáîðàõ áåðóòü
ïðåäñòàâíè-
êè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè òà
î ð ã à í ³ â
ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Òàê,
Ìóêà÷³âùè-
íó ïðåäñòàâ-
ëÿòèìóòü ãî-
ëîâè ñ³ë: Âà-
ñèëü Êîøòó-
ðà (ñ.Ðàêîøèíî), ßðîñ-
ëàâ ×îï (Â. Ëó÷êè), Âî-
ëîäèìèð Ìîñêàëü (ñ. Æó-
êîâî), Þð³é Ñèì÷èíà (ñ.
Êîïèí³âö³), íà÷àëüíèê óï-
ðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó íàñå-
ëåííÿ Îëåêñàíäð Íåìéî,
ïðåäñòàâíèêè ñ³ëüðàä,

ìåäè÷íî¿ ìåðåæ³ ðàéîíó,
à òàêîæ âåòåðàíè ÀÒÎ
Ìóêà÷³âùèíè, çîêðåìà,
ðàäíèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ÐÄÀ ç ïèòàíü ÀÒÎ
Îëåêñ³é Êåñîâ.

Ìîëèòâîþ áëàãîñëîâèâ
ó÷àñíèê³â çáîð³â ãîëîâà
â³ää³ëó ïî âçàºìîä³¿ ç³
çáðîéíèìè ñèëàìè òà
³íøèìè â³éñüêîâèìè ôîð-
ìóâàííÿìè Óêðà¿íè Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ºïàðõ³¿ – ïðîòî-
³ºðåé ²ãîð Á³ëàê. Â³éñüêîâ³
ðåçåðâ³ñòè îòðèìàëè ³êîí-

êè òà íàò³ëüí³ õðåñòèêè é
áóëè îêðîïëåí³ ñâÿòîþ
âîäîþ.

Çàçíà÷èìî, íàâ÷àííÿ ç
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè
òðèâàòèìóòü ïðîòÿãîì äå-
ñÿòè ä³á ïî 8 ëèïíÿ âêëþ÷-
íî.



×óæèé ðîçóì íå ïîïóòíèê. (Íàðîäíà ìóäð³ñòü)×óæèé ðîçóì íå ïîïóòíèê. (Íàðîäíà ìóäð³ñòü)×óæèé ðîçóì íå ïîïóòíèê. (Íàðîäíà ìóäð³ñòü)×óæèé ðîçóì íå ïîïóòíèê. (Íàðîäíà ìóäð³ñòü)×óæèé ðîçóì íå ïîïóòíèê. (Íàðîäíà ìóäð³ñòü)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333336 ëèïíÿ 2017 ð.

26 (1179)26 (1179)26 (1179)26 (1179)26 (1179)

ñò.

Учасники проекту  “Школа лідер�
ства”  побували цього тижня в Угор�
щині. Туди молоді лідери поїхали аби
перейняти позитивний досвід роботи.

Майбутні менеджери та управлінці
почерпнули досвід у Будапешті, а точ�
ніше – у першому районі міста – Бу�
доварі, який, до слова, є містом�по�
братимом Мукачева.

З цікавістю та захопленням молоді
лідери оглядали сам муніципалітет,
знайомилися з механізмом та систе�
мою його роботи, вивчали «конструк�
цію» установи – відділи, напрямки
роботи та її обов’язки.

Цікаву зустріч гостей проводила Те�
одора Нодь, яка в муніципалітеті Бу�
довара є нотаріусом та керуючою
справами.

Вона ж і відповідала на всі питання
візитерів під час екскурсії.

Дводенною молодіжною, однак до�
сить діловою поїздкою задоволені за�
лишилися усі – і гості, і приймаюча
сторона, пообіцявши собі навзаєм
обов’язково зустрітися ще задля
єдиної спільної справи – подолання
невеликих, однак існуючих у сучасно�
му суспільстві бар’єрів.

Поїздка стала можливою, завдяки
підтримки міського голови м. Мука�
чева Андрія Балоги

Нагадаємо, що Школа лідерства
міського голови – це двомісячна на�

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊ² ØÊ²ËÜÍ² Ë²ÄÅÐÈ
ÏÎÁÓÂÀËÈ Â ÁÓÄÀÏÅØÒ²

вчальна програма для шкільної мо�
лоді  Мукачева, головною метою якої
є створення команди молодих
лідерів, через неформальну освіту,
розвиток лідерських навичок та
спільну діяльність.

В програмі школи навчальні семі�
нари, тренінги на тему прав люди�
ни, ефективної роботи в команді,
проектного менеджменту, навиків
спілкування, ораторського мистец�
тва, мотивуючі зустрічі з цікавими
людьми та експертами у різних сфе�
рах.

Òàêó ³í³ö³àòèâó îçâó÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é
Áàëîãà. Ïåðøèé ïðîåêò áóäå âïðîâàäæåíî íà
áàç³ ÇÎØ ¹13. Çàêëàä ä³ÿòèìå çà ïðèíöèïàìè
³íòåãðàö³¿ îñíîâíî¿ òà äîäàòêîâî¿ îñâ³òè, çàáåç-
ïå÷óâàòèìå ñï³â³ñíóâàííÿ íàâ÷àííÿ òà â³äïî-
÷èíêó. Áàòüêè çìîæóòü çàëèøàòè ñâî¿õ ä³òåé ç
âîñüìî¿ ãîäèíè ðàíêó äî øîñòî¿ ãîäèíè âå÷î-
ðà. Â øêîë³ ä³ÿòèìóòü é ãóðòêè åñòåòè÷íîãî âè-
õîâàííÿ, ñïîðòèâí³ ñåêö³¿. ² âñå áóäå áåçïëàòíî
äëÿ áàòüê³â. ² âæå îï³ñëÿ, íà ðîçãëÿä ãðîìàäè
áóäå âèíåñåíî ïðîåêò ç ðåôîðìóâàííÿ çàêëàä³â
åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ, – ïðî öå çàçíà÷èâ
ì³ñüêèé ãîëîâà ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç êîëåêòèâàìè,
áàòüê³âñüêèìè êîì³òåòàìè øê³ë åñòåòè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ì³ñòà.  Íà çóñòð³÷³ âîíè  âèñëîâëþâà-
ëè ñâî¿ çàóâàæåííÿ ùîäî ïðîåêòó óêðóïíåííÿ
øê³ë â ì³ñò³. Ì³ñüêèé ãîëîâà çàïåâíèâ, ùî ïðî-
åêò áóäå àêòóàëüíèì ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ «Øê³ë
ïîâíîãî äíÿ». Äî öüîãî ÷àñó ìîæëèâî çà ó÷àñò³
åêñïåðò³â, âèêëàäà÷³â, íàóêîâö³â, äåïóòàòñüêî-
ãî êîðïóñó ðîçðîáèòè êîíöåïö³þ ðîçâèòêó çàê-
ëàä³â åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ì³ñòà. Íàì³ð âëà-
äè ì³ñòà – çðîáèòè ìèñòåöüêó îñâ³òó  â³äêðè-
òîþ, äîñòóïíîþ ³ òàêîþ, ÿêà á â³äïîâ³äàëà ðåà-
ë³ÿì ñüîãîäåííÿ.

Â Ìóêà÷åâ³ çàïðàöþº
îñâ³òí³é ïðîåêò

«Øêîëà ïîâíîãî äíÿ»

Çã³äíî ð³øåííÿ
âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî
íàäàííÿ ïîâíîâà-
æåíü ïðàö³âíèêàì
ÌÌÊÏ „Ìóí³öè-
ïàëüíà ïîë³ö³ÿ” íà
ñêëàäàííÿ ïðîòî-
êîë³â ïðî àäì³í³ñò-
ðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ» ¹ 66 â³ä 24
áåðåçíÿ 2015 ðîêó ³íñïåêòîðè Ìóêà÷³-
âñüêîãî ì³ñüêîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèº-
ìñòâà „Ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ” óïîâíî-
âàæåí³ íà ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ íàñòóïíèìè ñòàòòÿìè:

- ñò. 150 ÊÓïÀÏ «Ïîðóøåííÿ ïðàâèë
êîðèñòóâàííÿ æèëèìè áóäèíêàìè òà æè-
ëèìè ïðèì³ùåííÿìè»;

- ñò. 152 ÊÓïÀÏ «Ïîðóøåííÿ äåðæàâ-
íèõ ñòàíäàðò³â, íîðì ³ ïðàâèë ó ñôåð³
áëàãîóñòðîþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ïðàâèë
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é íàñåëåíèõ
ïóíêò³â»;

- ñò. 152-1 ÊÓïÀÏ «Ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â»; 

- ñò. 154 ÊÓïÀÏ «Ïîðóøåííÿ ïðàâèë
òðèìàííÿ ñîáàê ³ êîò³â»;

- ñò. 155 ÊÓïÀÏ «Ïîðóøåííÿ ïðàâèë
òîðã³âë³ ³ íàäàííÿ ïîñëóã ïðàö³âíèêàìè
òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà
ñôåðè ïîñëóã, ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ çàéìà-

«Ìóí³öèïàëüíó ïîë³ö³þ» Ìóêà÷åâà
óïîâíîâàæåíî íà ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â
ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ

þòüñÿ ï³äïðèºì-
íèöüêîþ ä³ÿëüí³-
ñòþ»;

- ñò. 156 ÊÓïÀÏ
«Ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë òîðã³âë³ ïèâîì,
àëêîãîëüíèìè, ñëà-
áîàëêîãîëüíèìè
íàïîÿìè ³ òþòþíî-
âèìè âèðîáàìè»;

- ñò. 159 ÊÓïÀÏ «Ïîðóøåííÿ ïðàâèë
òîðã³âë³ íà ðèíêàõ»;

- ñò. 160 ÊÓïÀÏ «Òîðã³âëÿ ç ðóê ó íå-
âñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ»;

- ñò. 175-1 ÊÓïÀÏ «Êóð³ííÿ òþòþíî-
âèõ âèðîá³â ó çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ» (ïðî-
òîêîë ñêëàäàºòüñÿ ³íñïåêòîðîì ó ðàç³
â÷èíåííÿ äàíîãî ïîðóøåííÿ ó ì³ñöÿõ,
çàáîðîíåíèõ ð³øåííÿì Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè);

- ñò. 185-1 ÊÓïÀÏ «Ïîðóøåííÿ ïîðÿä-
êó îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ çáîð³â,
ì³òèíã³â, âóëè÷íèõ ïîõîä³â ³ äåìîíñò-
ðàö³é».

Øàíîâí³ ìåøêàíö³ ì³ñòà, ïðîñèìî âàñ
äîòðèìóâàòèñü âèìîã ïîðÿäê³â òà ïðà-
âèë, çà ïîðóøåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíà àä-
ì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (çà âè-
ùåâêàçàíèìè ñòàòòÿìè ÊÓïÀÏ), ó òîìó
÷èñë³ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ, çàáåçïå÷åí-
íÿ ÷èñòîòè, ïîðÿäêó óòðèìàííÿ ³ ïðèáè-
ðàííÿ âóëè÷íèõ, äâîðîâèõ òåðèòîð³é,
ïàðê³â, ñêâåð³â ì. Ìóêà÷åâî.

До міського бюджету зібрано на третину
більше, ніж минулоріч

За січень�червень 2017 року до загального фонду міського бюджету  Мукачево
мобілізовано 228 млн. 470 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при уточне�
ному плані  226 млн. 990 тис. грн.. Понад план надійшло 1 млн. 480 тис. грн.
Виконання становить 100,7%. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року
надходження зросли на 56 млн. 116,4 тис. грн. або на 32,6%.

Їх урочисто вручали зас�
тупник Мукачівського
міського голови Олександр
Галай,  ректор університету
Тетяна Щербан, директор
коледжу Іван Кушнір, на�
чальник управління освіти,
молоді та спорту міськви�
конкому  Катерина Криши�
нець�Андялошій. З них – 22
випускники отримали дип�
ломи з відзнакою. Вони от�
римали дипломи за фахом
«дошкільна освіта», «почат�
кова освіта», «музичне мис�
тецтво».

Заклад за весь час роботи
підготував до роботи у шко�
лах  та садочках понад 18 ти�
сяч фахівців. Директор ко�
леджу Іван Кушнір висловив

245 âèïóñêíèê³â ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî
êîëåäæó ÌÄÓ îòðèìàëè äèïëîìè

впевненість, що і цьогорічні
випускники стануть гордістю
коледжу і будуть примножу�
вати успіхи закладу.

Вітали випускників Тетяна
Щербан, Олександр Галай.

Також було вручено почес�

ну грамоту виконкому сту�
дентці ІV курсу, голові волон�
терської групи студентів
“Милосердя” Вікторії Ковач.
Для закладу від міської вла�
ди було вручено мультифун�
кціональний принтер.



Â²ÒÀªÌÎ,  ÙÀÑÒß
²  ÃÀÐÀÇÄ²Â  ÁÀÆÀªÌÎ!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ  â³òàºìî òàëà-
íîâèòîãî êîìïîçèòîðà, â³äîìîãî äè-
ðèãåíòà, çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ
Óêðà¿íè, íåïåðåâåðøåíîãî ïåäàãî-
ãà, äèðåêòîðà øêîëè õëîï÷èê³â  òà
þíàê³â ³ õîðîâî¿ øêîëè, ÷ëåíà Íà-
ö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè êîìïîçèòîð³â Óê-
ðà¿íè, ëàóðåàòà Âñåóêðà¿íñüêî¿
ïðåì³¿ ³ìåí³ Â.Êîñåíêà, ê³ëüêàðàçî-
âîãî ëàóðåàòà îáëàñíî¿ ìèñòåöüêî¿
ïðåì³¿ ³ìåí³ Ä.Çàäîðà, Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà

Âîëîäèìèðà ²ëë³÷à
ÂÎËÎÍÒÈÐÀ

ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Íåõàé êîæåí äåíü Âàøîãî æèòòÿ, äî-
ðîãèé ³ìåíèííèêó, áóäå âò³ëåííÿì íîâèõ çàäóì³â ³ ïðî-
åêò³â. Íåõàé ó Âàø³é âåëèê³é ëþäÿí³é äóø³ çàâæäè ãîðèòü
âîãîíü ìîëîäîñò³, òâîð÷îñò³, à Âàøà ì³öíà â³ðà, Âàø âè-
íÿòêîâèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ïðèðîäí³ ³íòåë³ãåíòí³ñòü ³ øëÿ-
õåòí³ñòü ïðîäîâæóþòü ñëóæèòè ³íòåðåñàì ì³êà÷³âö³â, çà-
êàðïàòö³â ³ âñüîãî íàðîäó Óêðà¿íè. Áàæàºìî Âàì òâîð÷î¿
íàñíàãè, íåâè÷åðïíî¿  åíåðã³¿ ³  âïåâíåíîñò³ ó Âàø³é áëà-
ãîðîäí³é ä³ÿëüíîñò³,  äîñÿãíåíí³ íîâèõ ³ íîâèõ çäîáóòê³â.
Áàæàºìî, ùîá óñ³ Âàø³ ñïðàâè áóëè áëàãîðîäíèìè, äóìêè
âèñîêèìè, ìóçèêà íàäèõàþ÷à, ïî÷óòòÿ – ÷èñòèìè é ùèðè-
ìè. Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷îãî ùàñòÿ, ðà-
äîñò³, îïòèì³çìó ³ â³ðè ó êðàùå ìàéáóòíº!

Â³ä  ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –
ªâãåí ÔÅÄ²Â,  ãîëîâà ðàäè

Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

Øàíîâíó, ìóäðó ëþäèíó, ÿñêðà-
âó îñîáèñò³ñòü, çàñëóæåíîãî øàõòà-
ðÿ Óêðà¿íè,  â³äì³ííèêà ñîö³àë³ñòè÷-
íîãî çìàãàííÿ ÓÐÑÐ,  êàâàëåðà îð-
äåí³â "Øàõòàðñüêà ñëàâà", êîëèøíü-
îãî ãîëîâíîãî ³íæåíåðà Ê³ðîâñüêî-
ãî ìåõêàð'ºðó, äèðåêòîðà Ìóêà÷³-
âñüêîãî êàð'ºðîóïðàâë³ííÿ, íà÷àëü-
íèêà óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêâèêîíêîìó, Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà
²âàíà  ²âàíîâè÷à  ÍÀÖÈÊÀ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Áàæàºìî Âàì,
äîðîãèé ³ìåíèííèêó, áàãàòî ë³ò ó ì³öíîìó çäîðîâ'¿, ó äîáð³
³ ðàäîñò³. Çè÷èìî Âàì  ðàä³ñíèõ áóäí³â ³ ïàì'ÿòíèõ ñâÿò.
Ùèðî äÿêóºìî Âàì çà Âàøó âèíÿòêîâó ïðàöüîâèò³ñòü,
òåðï³ííÿ, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü. Íåõàé Ãîñïîäü ïîøëå Âàì íå-
âè÷åðïíå ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äîâãèé â³ê æèòòÿ!

Â³ä  ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –
ªâãåí ÔÅÄ²Â,  ãîëîâà ðàäè

Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

 Òàëàíîâèòîãî êåð³âíèêà,
ñïðàâæíüîãî ïðîôåñ³îíàëà,
ìóäðó ëþäèíó, ãîëîâó ïðàâë³-
ííÿ ÏÀÒ  "Ìóêà÷³âñüêèé çàâîä
"Òî÷ïðèëàä", Ïî÷åñíîãî ãðî-
ìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà

Ïåòðà  ²âàíîâè÷à
ÐÅÌ²ÍÖß

â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç Äíåì
íàðîäæåííÿ! Áàæàºìî Âàì, äîðîãèé ³ìåíèííèêó, ³
íàäàë³ çáåðåãòè çàâçÿòó âäà÷ó â ðîáîò³ òà æèòò³. Íåõàé
Âñåìèëîñòèâèé Ãîñïîäü ùåäðî äàðóº Âàì ì³öíå çäî-
ðîâ'ÿ, íåâè÷åðïíå ùàñòÿ, ñâ³òëó ðàä³ñòü, ðîäèíí³ ãà-
ðàçäè, à ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü äîäàº Âàì ñèëè, ñíàãè,
îïòèì³çìó ³ íàòõíåííÿ íà áëàãî ìóêà÷³âöÿì, çàêàð-
ïàòöÿì ³ íàðîäó Óêðà¿íè.

Â³ä  ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –
ªâãåí ÔÅÄ²Â, ãîëîâà ðàäè

Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

Â²Ä ÙÈÐÎ¯ ÄÓØ²!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
Ùèðîñåðäíî  â³òàºìî ç Äíåì

íàðîäæåííÿ  íàä³éíó, íàéêðàùó
äðóæèíó, áàáóñþ, ìàìó

Ìàð³þ Þð³¿âíó
ÏÎÏÎÂÈ×.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ  áà-
æàºìî ëþá³é ³ìåíèí-

íèö³  ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó, íåâ’ÿíó÷î¿
÷àð³âíîñò³, ùîäåííî¿ ðàäîñò³, óñ³õ
çåìíèõ áëàã ³ Áîæî¿ áëàãîäàò³.

Ëþáëÿ÷³ ÷îëîâ³ê, ñèíè Âàñèëü ³ Ìèõàéëî,
íåâ³ñòêà Àíæåë³êà, âíó÷êà Äàðèíêà.

Ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ
ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

12 липня  2017 року відзначатиме свій ювілейний
День народження привітна і приємна людина з щи�
рою душею і відкритим серцем, член Мукачівської
райради ветеранів, начальник відділу у справах
сім»ї та дітей управління соціального захисту на�
селення Мукачівської райдержадміністрації

Â³ðà Âàñèë³âíà ÑÂÀÒÀÍÎÂÀ.
Øàíîâíà Â³ðà Âàñèë³âíà!
З цієї чудової нагоди прийміть наші щирі вітання з

ювілеєм. Бажаємо від душі усе найкраще, що є в цьому
світі – віри, надії і любові, щастя безмежного, наснаги
на довгі роки. Нехай усе добро, яке ви робите в житті,
повертається Вам сторицею, а Господь нагородить
своїм благословенням. Нехай оминають Вас негоди і
тривоги, і буде радісним і щасливим кожен прожитий
день.

Ювілей у Вас щасливий, добрий, мудрий, щедрий.
Маєте відраду у родині, повагу від людей.

Спасибі Вам за невтомну працю, високий професіо�
налізм і самовідданість. Хай у Вашому житті завжди
панує мир і злагода.

Зичимо Вам, Віра Василівна, відмінного здоров’я,
гарного настрою, сімейної злагоди і достатку, любові
від рідних і близьких на многії і благії літа. Хай радість
Вам життя дарує, щоб посміхались Ви весь час, щоб
завжди молодо квітувала в серці весна та повнилася

чаша нових успіхів і звершень, скільки
прожито Вами літ, нам не слід раху�
вати. Просто хочемо від душі поба�
жати: ювілей до 100 років зустріча�
ти.

З повагою та шаною до Вас По�
чесні ветерани України.

². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè âåòåðàí³â,

Ô. Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

ÍÀ  ÆÈÒÒªÂÎÌÓ  ÎÁÐ²¯  –  55!
Ó ëèñò³ äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî» äâ³ äîíå÷-

êè, äâîº çÿò³â ³ äâîº îíó÷àò ïîëóì’ÿíî, ç íàéùèð³øè-
ìè ïîáàæàííÿìè ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ ùå äîâãèõ ùàñ-
ëèâèõ ðîê³â æèòòÿ â³òàþòü

Íàòàë³þ Ìèõàéë³âíî ØÅËÅËÜÎ
ç 55-ð³÷íèì þâ³ëåºì. Õàé ³ â ìàéáóòíüî-
ìó âèøèâàíèì ðóøíèêîì ñòåëèòüñÿ
Âàøà æèòòºâà çîðÿíà äîðîãà!

Ïðèºäíóþòüñÿ ñóñ³äè òà êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³æðàéîííîãî óïðàâë-
³ííÿ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, äå âîíà
ïðàöþº äèñïåò÷åðîì.

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
4 ëèïíÿ  âèïîâíèëîñÿ  50 çîëîòèõ ðîê³â áåç-

ïåðåðâíîãî  êîîïåðàòèâíîãî òðóäîâîãî øëÿõó
äèðåêòîðà  ÂÊÏ «Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêêîîïòîðã»

Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à
ÏÎÏÎÂÈ×À.

Óñÿ òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü  þâ³ëÿðà ïîâ’ÿçàíà ³ç
ñïîæèâ÷îþ êîîïåðàö³ºþ. À æèòòºâèé øëÿõ  éîãî
ìîæå  ñëóæèòè ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ.

Ó 1967-ìó ðîö³, ïðèéøîâøè  â Ìóêà÷³âñüêèé
ì³ñüêêîîïòîðã  ó÷íåì ïðîäàâöÿ ³ ñòàâøè  çãî-
äîì éîãî êåð³âíèêîì, ÷ëåíîì  ïðàâë³ííÿ  Çà-
êàðïàòñüêî¿  îáëñïîæèâñï³ëêè, îäåðæàâøè çàñ-
ëóæåí³  íàãîðîäè – äèïëîì Ì³í³ñòåðñòâà àã-
ðàðíî¿ ïîë³òèêè  Óêðà¿íè òà ïàì’ÿòíèé çíàê
«Ë³äåð õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³
Óêðà¿íè», Ãðàìîòó òà Ïîäÿêó ïðàâë³ííÿ Óêêî-
îñï³ëêè, íàéâèùó íàãîðîäó ïðàâë³ííÿ Óêîîïñï-
³ëêè –Ïî÷åñíó òðóäîâó â³äçíàêó  «Çíàê ïîøà-
íè»,  óðÿäîâó íàãîðîäó – Ïî÷åñíå çâàííÿ «Çàñ-
ëóæåíèé  ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè»,
ìîæíà ³ç âïåâíåí³ñòþ  ñêàçàòè, ùî Âè, äóæå
ùàñëèâà ëþäèíà.Òîæ øàíîâíèé Ìèõàéëå Ìè-
õàéëîâè÷ó! Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ  êîëåêòèâ ùèðî
â³òàº Âàñ ³ç ï³âñòîë³òí³ì  òðóäîâèì þâ³ëåºì.
Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ, íà-
ñíàãè, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, çä³éñíåííÿ óñ³õ çà-
äóì³â ³ ìð³é. Õàé  Âàø ïîäàëüøèé æèòòºâèé
øëÿõ áóäå ïë³äíèì. Õàé Ãîñïîäü äàðóº íàä³þ ³
òåïëî. Íà ùåäð³ ë³òà, íà ùàñòÿ é äîáðî!

Êîëåêòèâ ÂÊÏ
«Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêêîîïòîðã.

ÙÅÄÐÈÕ  ÓËÎÂ²Â!
Â³ä óñ³º¿ äóø³

â³òàºìî êîëåêòèâ
Çàêàðïàòñüêîãî ðè-
áîêîìá³íàòó, î÷î-
ëþâàíîãî çàñëóæå-
íèì ïðàö³âíèêîì
ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà Óêðà¿íè,

êàíäèäàòîì  ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê Â.².
Îëåêñèêîì ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì ðèáàë-
êè. Áàæàºìî  âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íîâèõ òðó-
äîâèõ óñï³õ³â ³ çäîáóòê³â ó âàø³é òàê ïîòð³áí³é
ëþäÿì ñïðàâ³, ðîäèííîãî ³ îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Ìèñëèâñüêå ÒçÎÂ «Ìàéîðíÿ»
(ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ äóæå øàíóþ÷à âàñ

 ãàçåòà «Ìóêà÷åâî»

Â Ìóêà÷åâ³ ³íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
îðãàí³çîâàíî â 17 êëàñàõ

Протягом 2016�2017 на�
вчальному році у загально�
освітніх навчальних закла�
дах міста навчалося 233 ди�
тини з особливими потреба�
ми. Індивідуальне навчання
організовано для  43 учнів

цієї категорії. 12 учнів займаються за програмою
загальноосвітньої школи, 19 –  за програмою до�
поміжної школи, 12 – за програмою інтенсивної пе�
дагогічної корекції.

Для 22 дітей організовано інклюзивне навчання
в 17 класах. Для роботи з учнями з особливими
освітніми потребами в 16 класах введено посади
вихователя (асистента вчителя).

Для 5�х дітей організовано інклюзивне навчання
в ДНЗ №11, НВК «ДНЗ�ЗОШ І�ІІІ ст. № 15», НВК
«ДНЗ�ЗОШ І�ІІІ ст. №11», НВК «ДНЗ�ЗОШ І ст.�
гімназія», ДНЗ № 20 та введено посади помічника
(асистента) вихователя.

Для  безперешкодного доступу інвалідів та інших
мобільних груп населення до навчальних закладів
у всіх навчальних закладах встановлено пандуси.
Всі діти цієї категорії залучені за бажанням батьків
до занять  в гуртках.

Ç êèì ïîâåäåøñÿ, ç òè ³ íàáåðåøñÿ. (Â. Ãåîðã³ºâ).Ç êèì ïîâåäåøñÿ, ç òè ³ íàáåðåøñÿ. (Â. Ãåîðã³ºâ).Ç êèì ïîâåäåøñÿ, ç òè ³ íàáåðåøñÿ. (Â. Ãåîðã³ºâ).Ç êèì ïîâåäåøñÿ, ç òè ³ íàáåðåøñÿ. (Â. Ãåîðã³ºâ).Ç êèì ïîâåäåøñÿ, ç òè ³ íàáåðåøñÿ. (Â. Ãåîðã³ºâ). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 6 ëèïíÿ 2017 ð.

¹ 26 (1179)¹ 26 (1179)¹ 26 (1179)¹ 26 (1179)¹ 26 (1179)
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ÍÀ  ÄÎÂÃÈÉ  ²
ÙÀÑËÈÂÈÉ  Â²Ê!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ëþáëÿ÷ó ìàòóñþ, äðóæèíó òà

áàáóñþ
ÄÇßÌÊÎ

Òåòÿíó Ïåòð³âíó
ç äíåì íàðîäæåííÿ !

Äîçâîëüòå, ìàòóñþ,
íàì Âàñ ïðèâ³òàòè,

² íàéòåïë³ø³ ñëîâà
Âàì ñêàçàòè,

Áî ïîêè º ìàìà, äîòè º ñîíöå,
Äîòè ïòàøèíà ³ öâ³ò ï³ä â³êîíöåì,
Äîòè êðàñà, äîòè ïîì³÷, ðîçðàäà.
Æèâ³òü íàì, ìàòóñþ,

ñòî ðîê³â íà ðàä³ñòü.
Ñïàñèá³ Âàì, ð³äíà, çà Âàøå òåïëî,
Çà ðóêè ðîáî÷³, áåçñîíí³¿ íî÷³,
Çà òå, ùî çðîñòèëè, çà õë³á íà ñòîë³
Ñïàñèá³ Âàì, ìàìî, óêë³í äî çåìë³!

 Ç ïîâàãîþ òâî¿ íàéð³äí³ø³ –
÷îëîâ³ê, ä³òè òà îíóêè.



Áàéäóæ³ñòü – öå ïàðàë³÷ äóø³. (À. ×åõîâ)Áàéäóæ³ñòü – öå ïàðàë³÷ äóø³. (À. ×åõîâ)Áàéäóæ³ñòü – öå ïàðàë³÷ äóø³. (À. ×åõîâ)Áàéäóæ³ñòü – öå ïàðàë³÷ äóø³. (À. ×åõîâ)Áàéäóæ³ñòü – öå ïàðàë³÷ äóø³. (À. ×åõîâ)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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ñò.

– Людина з легенди, яка
особистим геройським
прикладом націлює наших
ліцеїстів на вірне служін!
ня державі Україні,  – це
так небагатослівно, але
дуже глибоко вмістимо
охарактеризував військо!
вого генерала Дьоміна на!
чальник Закарпатського
обласного ліцею!інтер!
нату з посиленою військо!
во!фізичною підготовкою
полковник Юрій Михайло!
вич Захаров. І тут же до!
дав: «Я йому по!доброму
заздрю, що в такому по!
хилому віці, має цупку па!
м’ять і здорове судження.
Пам’ятає всі свої фрон!
тові і службові путі!доро!
ги, всіх своїх співслуж!
бовців. Говорить чисто,
переконливо і патріотич!
но…».

Відверто кажучи, мені
до серця писати до газе!
ти про людей у погонах.
Вони завжди конкретні у
спілкуванні, вимогливі до
кожного слова, мають
військову виправку і пова!
гу до оточуючих. У свій час
я писав про свого земля!
ка із села Ромочевиця (те!
пер Залужжя), що на Му!
качівщині генерала Васи!
ля Васильовича Дурдин!
ця, начальника ліцею пол!
ковника Юрія Захарова і
ось тепер знову випала
щаслива нагода зустріти!
ся з військовим генера!
лом, який ось уже 45 років
мешкає в Мукачеві, Іва!
ном Васильовичем Дьо!
міним. До слова, му!
качівці залюбки читали мої
кореспонденції і замаль!
овки про полковників Ка!
лашнікова і Сакару, Васи!
ленка і Калгатіна та бага!
тьох інших, яких на преве!
ликий жаль вже не має в
живих. Такий безпощад!
ний Закон природи, який
голосить: «Якщо наро!
дився, мусиш у визначе!
ний Всевишнім час, по!
мерти». Ось і ветеранів
Великої Вітчизняної з кож!
ним роком стає дедалі
менше. Я наведу лише
один красномовний факт,
який переконливо засвід!
чує про жахливі наслідки
війни: на поля брані тільки
з родоводу Дьоміних
пішли на фронт 20 чо!
ловіків, а повернувся з
нього він один — нинішній
г е н е р а л ! а р т и л е р и с т,
тодішній капітан Іван Ва!
сильович Дьомін. Всі інші,
як тоді прийнято було по!
відомляти «похоронка!
ми», — впали смертю хо!
робрих…

Нині 94!річний генерал,
на воєнному кітелю якого
сяють сорок орденів і ме!
далей за ратний подвиг у
війні і звитягу у мирних
буднях, мешкає у мукачі!
вському мікрорайоні
«Доси». За попередньою
домовленістю на пло!
щадці, перед багатопо!
верховим будинком, мене
зустрів син генерала —
підполковник!артилерист
(до речі, як і батько)
Олексій Іванович Дьомін.
Високий, стрункий з
міцною військовою вип!
равкою. Після приємного
рукостискання, він провів
мене до скромної трикім!
натної квартири, в якій і
проживають троє — він з
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батьком!генералом і дру!
жиною Наталією Вікторів!
ною. Їх діти мешкають в
Ужгороді. До речі, Наталія
Дьоміна також військова
— в недалекому минуло!
му прапорщик. Жінка —
мила, степенна і напро!
чуд гостинна. Одним сло!
вом, справжня в домі гос!
подарка. Такими смачни!
ми бутербродами, якими
вона нас частувала саме
на День Конституції Украї!
ни, не поласуєте навіть у
вишуканих мукачівських
ресторанах.

Народився Ванько
Дьомін сільським хлопчи!
ком у «дерьовні» Волнян!
ка на Владимирській
землі. За сумлінність у
навчанні він був пост!
ійним відмінником. А ще
мав такий невпинний по!
тяг до військової форми.
Це, напевно, від батька
Василя Яковича, офіце!
ром якого похоронила
Велика Вітчизняна в місті
Славута, що на Хмельнич!
чині. Нашу розмову про!
довжує син Дьоміна
підполковник Олексій Іва!
нович:

— Мені його (генерала
Дьоміна) мама розповіда!
ла, що він з дитинства
мріяв стати тільки
військовим. Вже 15!
річним  підлітком був за!
рахований до Волчансько!
го авіаційного училища.
Пробув там два місяці й
прийшла зверху команда:
п’ятнадцятирічних відра!
хувати. З тим і повернув!
ся додому.

Та Дьомін не з тих, хто
пасує перед труднощами,
показав свій настирливий
характер вдруге. Дев’я!
тикласником поступає до
Ленінградського артучи!
лища, яке в роки війни
було евакуйоване в
підмосковну Коломну. За
три місяці він досконало
освоїв артилерійську
військову науку і просив!
ся на фронт. Але так як
курсант Дьомін відмінно
навчався, його залишили
в училищі ще на півроку.
Він був в одному взводі з
відомим Солженіциним,
обидва успішно закінчили
артучилище і не знали
один одного. Дьоміна пла!
нували залишити в на!
вчальному закладі як доб!
ре підготовленого офіце!
ра, щоб навчав інших. Але
лейтенант вперто насто!
яв на своєму: тільки на
фронт!

У грудні 1941!го, на!
решті, збулася мрія моло!
дого офіцера: у складі п’я!
того полку 20!ї армії Калі!
нінського фронту в ролі
начальника розвідки диві!
зіону, а потім — команди!
ра батареї прийняв перше
бойове хрещення.

— Де це відбулося і яке
перше враження від воє�
нних дій? — запитую у ге!
нерала.

— Бодай вона пропадом
заклялася ота війна, —
швидко  відповів Іван Ва!
сильович, перебираючи в
руках фотографії тих не!
забутніх днів. Перший бій
я прийняв під Нарвою.
Скаженілий німець, який
рвався до міста, мав
намір швидко захопити
його. З першого разу не

вдалося, наш полк мужньо
відбив усі атаки ворога. І
тут почався другий штурм
наших рубежів. Наша ба!
тарея вела прицільний во!
гонь, знищувала ворожі
танки і точки прямою на!
водкою. Були втрати і в

нашій батареї. Тут я наяву
побачив смерть моїх мо!
лодих солдатів. Враження
моторошне. Та ми були
виховані надією швидше
піти на фронт, солдати
рвалися в бій. Більшість з
них були до виконання
бойових завдань не підго!
товленими. Звідси наш
призовний вік і мав за
війну найбільші втрати.

За перший бій під На!
рвою і умілі командирські
дії старший лейтенант
Іван Дьомін був нагород!
жений бойовим орденом
Червоної Зірки. Опісля, на
фронтових дорогах війни
офіцер ще двічі був
відзначений цієї бойової
нагороди. Швидко
піднімався Іван Дьомін і
сходинками кар’єрного
росту. В 1943!му році він
уже командир батареї, а
згодом — начальник шта!
бу дивізіону. І.В.Дьомін
одним із небагатьох за
всю війну був нагородже!
ний Почесною Грамотою
Верховного Головноко!
мандуючого. За ратний
подвиг — ордени «Вітчиз!
няної війни», «Червоної
зірки» (тричі), медалі —
«За бойові заслуги». « За
оборону Ленінграда», « За
звільнення Риги» , всіх —
35 медалей.

Війну І.В. Дьомін закін!
чив капітаном. Потім усп!
ішно продовжував службу
в Одеському, Прикар!
патському військових ок!
ругах і на Далекому Сході.
Був офіцером з особливи!
ми дипломатичними дору!
ченнями в Китаї і Єгипті,
де з честю представляв
державні інтереси. Чоти!
ри роки Дьомін команду!
вав Гвардійським артпол!
ком 13!ї армії Одеського
військового округу.

Окремої уваги заслуго!
вує мукачівська сторінка
служби, де він командував
ракетно!артилеристсь!
ким підрозділом 128!ї мо!
тострілецької дивізії, пол!
ковником. Потрібно усві!
домити, що після розпаду
Союзу РСР російський
офіцер, росіянин за на!
ціональністю, одним із
перших військових коман!
дирів прийняв Присягу на
вірність служінню Україні.
Він був одним із тих хо!
доків до Міністра оборо!
ни, який здивовано і без!

боязно запитував високо!
го воєнначальника: «Що ж
ви робите з армією Украї!
ни?» Аналітично оцінюю!
чи той період, вже сьо!
годнішній генерал дійшов
висновку: « Сьогоднішньої
війни на Донбасі ніколи б

не було, якби керівництво
України не розвалило
Збройні Сили держави, не
віддало за словесний об!
іцяний відкуп ядерний по!
тенціал України. Це було
великою помилкою…».

Сорок років блискавкою

пролетіли з часу, відколи
мужній військовий коман!
дир вийшов на пенсію. Та
це тільки так мовиться, бо
Іван Васильович Дьомін і
по!сьогодні залишається
в трудовому й військово!
патріотичному виховному
строю. Одинадцять років
він чесно відпрацював на
різних посадах в кому!
нальних службах міста
Мукачева. Був і директо!
ром комбінату благоуст!
рою, до якого в той час
входили водоканал і зе!
ленгосп. За його керів!
ництва всі згадані служби
працювали як добре зла!
годжений військовий ме!
ханізм. А молодь цих
підприємств шанувала й
цінила свого керівника за
цікаві фронтові і
життєйські бесіди, друже!
любне відверте спілкуван!
ня, людяність і простаць!
ку скромність.

На останок нашої роз!
мови з бувалим Генера!
лом я навмисне залишив
ще одне запитання до
нього:

— Знаю, що ви наго�
роджені ще й орденом
Богдана Хмельницько�
го. За що?

— Він дається за заслу!
ги перед Батьківщиною.
Під час служби у Зброй!
них Силах України і після
звільнення в запас, я
увесь цей час безоплатно
займався військово!патр!

іотичною і виховною робо!
тою з молоддю і молоди!
ми солдатами. Довгі роки
був головою Комітету Ве!
теранів і інвалідів війни. І
по!сьогодні з душевною
насолодою займаюся
цією роботою. Постійно
мене запрошує виступати
перед ліцеїстами началь!
ник полковник Юрій Заха!
ров. Уже в цьому році я
побував на випускних
дзвониках в четвертій, де!
сятій і тринадцятій мука!
чівських загальноосвітніх
школах. Я живу цим.

— Як почуваєте себе у
прекрасні 94 роки?

— На свій вік я ще бадь!
орий мужик. Ходжу без
сторонньої допомоги. На
свята і від 30 грамів хоро!
шого коньяку не відмовля!
юсь. Горджуся сином
Олексієм — підполковни!
ком, невісткою Наталією
— прапорщиком, чотирма
онуками. Що ще треба до
повного щастя?! — добро!
го здоров,я. Дуже сумую
за своїми друзями. Тиж!
день тому пішов із життя
підполковник Павло Тро!
химович Конотоп, перед
тим — підполковники  Ва!

силь Миколайович Васи!
ленко та Володимир Тро!
химович Колесниченко. А
ще раніше, на 96!му році
життя, помер підполков!
ник АС, який збив у небі
війни 18 ворожих літаків,
Микола Миколайович Та!
расов… Хай ніколи не за!
росте до їх тихих обійсть
стежина нашої вдячності.
Нестерпно горюю за бать!
ком Василем Яковичем,
могилу якого шукав довгих
сім років і не відав, що
його поховано в містечку
Славута на Хмельниччині,
де я служив. Коли рукою
торкнувся могили тата, я
тихо вимовив про себе: «
Милий батьку, нарешті, я
тебе знайшов…» і вперше
в житті заплакав…

— А сьогодні плачуть
біля могил своїх ще
зовсім юних хлопців
молоді матері і дружи�
ни, маленькі діточки, які
не дочекалися і не дож�
дуться своїх милих та�
тусь. Кому і для чого
потрібна ця людська
м’ясорубка. І коли все
це скінчиться? — задаю
запитання генералу.

— Історія будь!якої дер!
жави складається з різних
періодів і переходів. Ми з
сином Олексієм — патрі!
оти української держави.
Вважаємо, що Росія веде
проти України несправед!
ливу війну. Я кожного дня
спостерігаю по телевізо!

ру, як гинуть наші молоді
бійці, мирне населення.
Руйнується житло, заво!
ди, фабрики, в пожари!
щах згорають будівлі, на!
жите роками майно. Росія
вбиває своїх же людей —
російськомовних родичів.
Я противник цього зла і
насилля. А на запитання:
«Коли це скінчиться?»,
відповім так. Є тільки два
варіанти — дипломатич!
ний ( потрібно всіма арсе!
налами і умінням домо!
влятися) і силовий, який
нам, до слова, не надто
підходящий. Якщо відвер!
то, то воювати Україні з
таким ядерним монстром
як Росія, аж зовсім недо!
речно. Залишається вар!
іант згуртування всіх ми!
ролюбних сил за припи!
нення бойових дій. Це моє
особисте бачення виходу
з біди, яка спіткала нас.

— Як ви, як поважний
генерал, дивитеся на те,
що в Україні зносять па�
м,ятники, прибирають
меморіальні дошки і пе�
рейменовують вулиці?
Це добре, чи погано?

— Я на це реагую вкрай
негативно. Я досі не розу!
мію і диву даюся, кому за!
важає історична сутність?
Ну знаєте, ламати, кри!
шити історію нікому не
дано. Чув, що знесли в
Одесі пам’ятник полко!
водцю Жукову. Його зас!
луги у Великій Вітчизняній
війні — незаперечні. Інша
справа, що він допускав
помилки. Про це треба
казати і робити висновки.
До речі, ці ж помилки до!
пускають і в Москві. Зня!
ли, наприклад, пам,ятник
Дзерджинському, при!
брали пам’ятник царю
Миколаю ІІ. Була спроба
повалити статую Леніна…
Кому вони в бронзі зава!
жали? А щодо переймену!
вання українських міст і
вулиць, то тут явно заро!
зумні депутати і керівни!
ки на місцях перегнули
палку. Як кажуть у народі:
«Усьому — час суддя!»

— Я полишаю затишну
кімнату генерала Дьомі!
на, яку він перетворив у
домашній воєнний музей,
і раптом натрапляю очи!
ма на Витяг з Указу Пре!
зидента України  за номе!
ром № 417/2008 « Про
присвоєння військових
звань», де дослівно надру!
ковано і печаткою підтвер!
джено: « Відзначити ваго!
мий внесок ветеранів Ве!
ликої Вітчизняної війни в
захисті Вітчизни, їх актив!
ну участь у громадському
житті та з нагоди 63!Ї
річниці Перемоги у Ве!
ликій Вітчизняній війні
присвоїти військове зван!
ня генерал!майора Дьом!
іну Івану Васильовичу.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
ЮЩЕНКО В. А.  5 травня
2008 року.  м. Київ.»

Всім Мукачевом  бажає!
мо генералу Івану Василь!
овичу Дьоміну міцного
здоров’я, плідної праці і
трудової звитяги в ім’я
процвітання  УКРАЇНИ.

ІВАН  КОПЧА,
Член Національної
спілки журналістів

України.
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Для кожного трудівника
ТОВ "Едельвейс�Ле�Го",
колишньої фабрики ху�
дожніх виробів, надто ве�
теранів підприємства у цю
пору  виникає нестримне
бажання оглянути прой�
дений шлях, адже нашо�
му підприємству випов�
нюється 50 років. Золотий
ювілей – дзвінкий полу�
день трудового віку. Для
окремо взятої людини
піввіку – це період, коли
підсумовуєш зроблене за
попередні роки, на�
мічаєш надолужити те,
чого не встиг. А для тру�
дового колективу дистан�
ція у піввіку, яку не прой�
шли, а пробігли в нарос�
таючому темпі, подолали
безліч перепон, це ніби
початок біографії.

У липні 1967 року  у Чо�
монині, що на Мукачів�
щині двадцять п'ять жінок�
надомниць  в'язали вруч�
ну салфетки, скатерті,
занавіски, гардини для
вікон та інші вироби з
гіп'юру. Вони, та жінки з
інших сіл вишивали руш�
ники, серветки, килими.
Саме від того цеху і взяла
початок фабрика ху�
дожніх виробів. Тут пер�
шими робітницями були
Ю.Л.Сільва, Й.Б.Орбан,
М.К.Шандор,  Г.К.Боюс,
Р.К.Кіш… А в Мукачеві у
цей період  було створе�
но невеличкий цех
стрічкової вишивки, що
знаходився в орендовано�
му приміщенні. Умілі май�
стрині виготовляли й оз�
доблювали вишивкою
комплекти для новона�
роджених. Тут сумлінно
трудилися Ю.І.Петрус,
О.М.Цвєткова, М.В.Бен�
ке… Вишивали долю рока�
ми, вишивали серцем і
руками… Не випадково
п'ять разів сценічні костю�
ми для артистів заслуже�
ного Закарпатського на�
родного хору замовляли
на нашому підприємстві.
Через три місяці   обидва
цехи були об'єднані у
фабрику художніх ви�
робів. Першим директо�
ром підприємства було
призначено Ф.А.Сабова.
Потім підприємство очо�
лювали Ю.І.Петрусь,
Т.К.Годованець. Більше
чверті віку директором
фабрики художніх ви�
робів, попередниці  нині�
шнього ТОВ "Едевельвейс
Ле�Го" труджуся я. Голов�
ними інженерами під�при�
ємства були І.Д.Шимон,
А.І.Шоха, В.В.Копин,
П.М.Басараб. Трудова
біографія кожного з них –
це свідчення того, як у
постійних творчих пошу�
ках на благо підприєм�
ства здійснювалися нова�
торські  задуми, впровад�

Äî 50-ð³÷÷ÿ ÒÎÂ «Åäåëüâåéñ-Ëå-Ãî»  –
²  ×ÀÑ,  ²  ÄÎÑÂ²Ä,

жувалася механізація і
автоматизація, будували�
ся й відкривалися вироб�
ничі цехи,  освоювалися
нові й нові види продукції,
поліпшувалися умови
праці робітників…

На молодому під�
приємстві трудилися в
основному жінки й дівча�
та – колишні домогоспо�
дарки й недавні випуск�
ниці середніх шкіл. Кож�
на третя здобула тут фах,
який припав їй до душі. На
кінець року випуск про�
дукції зріс у  п'ять разів.
Розширився й асорти�
мент виробів. Запрацював
швейний цех де виготов�
ляли не тільки комплекти
для немовлят, але й чо�
ловічі сорочки на випуск,
які майстрині оздоблюва�
ли вишиваними орнамен�
тами. Незабаром запра�
цював швейний цех у Ра�
кошині, вишивальний цех
у Великих Лучках… У Ра�
кошині після встановлен�
ня 30 верстатів почали
в'язати рукавички для
працівників риболовних
суден, невеликі  сіті для
риболовних артілей При�
балтійських республік.

З року в рік фабрика ху�
дожніх виробів набирала
темпів, освоювався ви�
пуск нових і нових товарів.
У 1987 році  на  під�
приємстві працювало 15
цехів, розташованих у
Мукачеві, районі, зокре�
ма,  в Іванівцях було запу�
щено у виробництво цех
гончарних виробів. Диву�
вали високою якістю ли�
варниці керамічних ви�
робів: глечиків, ваз, тарі�
лок, чашок М.І.Булеца,
В.І.Спачинська.  Чимало
вдумливості й майстер�

ності докладали,   розпи�
суючи вироби художниці
Марія Бращайко, Ольга
Пензеник,  Марія Малеш�
ко. Їх роботи,  та витвори
вишивальниць  не раз
ставали експонатами
міських, обласних, сто�
личних і зарубіжних виста�
вок.   Сумлінно працюва�
ли колективи виробничих
цехів  на  Берегівщині, Ви�
ноградівщині. На
підприємстві трудилося
1520 майстринь і
майстрів. Художні вироби
виготовлені вмілими рука�
ми  наших працівників не
потребували реклами. Їх
залюбки купували в різних
куточках нашої області,
республіки, замовляли
торгові бази Росії, При�
балтійських республік,
Білорусії, Казахстану…
Користувалися широким
попитом сувеніри виго�
товлені з дерева, тканин,
художні чеканки, салфет�
ки, скатерті, занавіски на
вікна….

В усі роки зусилля кері�
вників підприємства, ро�
бітничого колективу були
спрямовані на пошуки ре�
зервів виробництва, на
технічне переоснащення
цехів, освоєння нової тех�
ніки і новітніх технологій.
Випускали ми чоловічі ва�
лізи�дипломати. Одними
з перших у Закарпатті за�
пустили й видали продук�
цію з поліетилену. Виго�
товляли кульки для сипу�
чих продуктів, поліетиле�
нові пакети на які наноси�
ли – друкували  зображен�
ня Міської ратуші, замку�
Паланок, Святомиколаї�
вського монастиря… За
десятиліття нашого зро�
стання колектив фабрики

художніх виробів виховав
відмінних виробничників,
справжніх майстрів своєї
справи, яким виявилися
до снаги найскладніші
завдання. І росли і діяли.
Чимало передовиків ви�
робництва ставали брига�
дирами, начальниками
цехів. Більшість з них по�
єднувала працю і навчан�
ня, без відриву від вироб�
ництва закінчували техні�
куми й інститути.  Добра
слава йшла про передо�
виків виробництва: шва�
чок М.П.Деркач, Г.М.Ма�
зур, В.П.Галамбу,  в'язаль�
ниць рукавичок Г.Ф.Готь�
ко, Є.М.Попович, худож�
ницю Г.І.Поплавську. В
числі правофлангових
значилися   М.В.Дзямко,
Й . С . М а с а л о в и ч ,
М.І.Скрипинець, В.І.Кудл�
інкова, З.Г.Архіпова М.В.
Зварич, В.Д.Пазуханич,
М.М.Бучек, В.Д.Болди�
жар, О.І.Петер, М.Ж.Ко�
пос, Й.В.Ломага, С.С.
Ледней та десятки інших.
За виняткові трудові успі�
хи краща вишивальниця
підприємства Т.О.Цвєтко�
ва  стала лауреатом Дер�
жавної премії УРСР.

Оглядаючи пройдений
шлях, бачу, що колектив
добився значних успіхів
передовсім завдяки
постійній турботі про тех�
нічне  вдосконалення ви�
робництва, докорінне
змінення умов праці й по�
буту, тому, що паралель�
но з розширенням вироб�
ничо�технічної бази ми
розв'язували й соціально�
побутові питання –
відкривали їдальні, кімна�
ти прийому їжі, відпочин�
ку, гігієни, медпункт, клуб,
де охоче займалися хори�
сти й танцюристи. Не ви�
падково перші концерти
учасники художньої само�
діяльності дали в Чомо�
нині й Рівному, Баркасові
й Ракошині, Зняцеві й
Кальнику, Великих Лучках
та Іванівцях… Адже пісня і
труд, поряд ідуть.

Справжній скарб для
трудового колективу � ум�
іння працювати. Саме
тому у нашій піввіковій
біографії немало радіс�
них, щасливих сторінок,
коли творча напруга всьо�
го колективу одержувала
визнання. За піввіку ко�
лектив фабрики художніх
виробів не раз був у числі
передових підприємств
Мукачева, області, Украї�
ни. Дев'ять разів  наш ко�
лектив заносили на міську
й шість разів на обласну
Дошки пошани. Наш нат�
хненний труд  відзначали
Перехідними Червоними
прапорами, а передовики
виробництва Є.Й.Фехтел,
Т.О.Цветкова, М.Л.Гаш�

пар, В.Д.Болдижар, О.А.
Ваш, Д.Д.Золтан, Н.П.
Гейруш та інші  стали ка�
валерами держаних наго�
род – орденів і медалей.
Серед депутатів міської
ради знаходимо прізвища
й наших кращих трудів�
ників підприємства: М.П.
Солодовнікової, М.Г.Пал�
лаг, О.І.Желізняк, Т.М.По�
пович,О.І.Муратової…
Наші вироби експонува�
лися на обласних, рес�
публіканських, всесоюз�
них, зарубіжних  та міжна�
родних виставках у Празі,
Будапешті, Лейпцигу,
Брюсселі, Бухаресті,
Відні…

Міг би навести не один
приклад, як за матір'ю на
підприємство приходили
дочки. Так створювалися
трудові династії. Сьогодні
� ветерани наша гордість.
Є й такі, у трудових книж�
ках яких два записи:
"Прийнята на роботу" і
"Звільнена у зв'язку з ви�
ходом на заслужений
відпочинок".  Різниця між
цими записами 35 � 40
років.  У своїй більшості
ветерани  – майстри ви�
сокого класу. Добру сла�
ву залишили по собі
К.Й.Товт, М.В.Попади�
нець, Г.І.Шепа, Г.В.Вась�
ко, Є.Р.Зухба, М.В.Реме�
та, Т.М.Пітьовка… Серед
кращих робітниць міста
першою було названо
прізвище Г.В.Сухан. Усім
ветеранам притаманна
висока інтелігентність.
Вони жили під девізом:
"На роботу � з радістю, а з
роботи – з гордістю". Доля
підприємства хвилює їх і
сьогодні. Спілкування з

цими прекрасними пред�
ставниками вчорашніх
майстринь – золоті руки,
наставниць молоді,  най�
перше виховує нинішніх
молодих робітниць, спо�
нукає їх пильніше пригля�
датися до себе, давати
справжню оцінку своїм
скромним здобуткам,
рішуче налаштовує моло�
дих майстринь трудитися
якісніше, завзятіше, ре�
зультативніше.

Навіть не вдаючись до
детального аналізу здо�
бутків бачимо, що успіхів
досягали завдяки проду�
маній економічній пол�
ітиці керівництва підприє�
мства. Авторитет колек�
тив підтверджував новою,
високоякісною, найрізно�
манітнішою продукцією,
яка користувалася і кори�
стується великим попи�
том у споживачів. Протя�
гом усіх 50�ти років зусил�
ля робітниць фабрики і
провідних спеціалістів
були спрямовані на  пошу�
ки резервів виробництва,
на технічне переосна�
щення, освоєння нової
техніки і досконалих тех�
нологій. За п'ять деся�
тиліть нашого становлен�
ня, змужніння й зростан�
ня колектив підприємства
виховав відмінних вироб�
ничників, справжніх май�
стрів своєї справи, яким
під силу вирішення найс�
кладніших завдань.
Вони не розгубилися в час
розпаду колишньої вели�
кої країни, втрати еконо�
мічних зв'язків, непрос�
тих умовах нестабіль�
ності. Висока май�
стерність, уміння працю�

²Ç  ÇÎËÎÒÈÌ  ÞÂ²ËÅªÌ!
Ï’ÿòäåñÿò ðîê³â òîìó áóëî ñòâîðåíî íîâå

â Ìóêà÷åâ³ ï³äïðèºìñòâî – ôàáðèêó õó-
äîæí³õ âèðîá³â, ÿêà çàâäÿêè íàïîëåãëèâ³é
ïðàö³ äîñÿãëà âèñîêîãî âèçíàííÿ íå ëèøå
â Óêðà¿í³, àëå é çà ¿¿ ðóáåæàìè.  Íèí³øíº
ÒÎÂ «Åäåëüâåéñ-Ëå-Ãî» –  ïðîâ³äíå
ï³äïðèºìñòâî íåïåðåâåðøåíèõ ìàéñòð³â  ç
ïîøèòòÿ îäÿãó, êîëåêòèâ êâàë³ô³êîâàíèõ,
êîìïåòåíòíèõ, ³í³ö³àòèâíèõ ôàõ³âö³â ïðî-
ôåñ³éíà ìàéñòåðí³ñòü ÿêèõ äèâóº ñïîæè-
âà÷³â êðà¿í ªÑ.  Çà âàìè –  ìàéáóòíº.

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàþ âàì, äîðîã³
þâ³ëÿðè,  íîâèõ  âàãîìèõ  âèðîáíè÷èõ çäî-
áóòê³â. Äîáðîãî âàì çäîðîâ’ÿ,  ñïðàâä³ ñâÿò-
êîâîãî íàñòðîþ, ùàñòÿ âàì ³ âàøèì ðîäè-
íàì! Áàæàþ âàøîìó êîëåêòèâó ³ â íàñòóï-
íîìó ï’ÿòäåñÿòèð³÷÷³ ñàìîâ³ääàíî òðóäèòè-
ñÿ â ³ì’ÿ ðîçêâ³òó Ìóêà÷åâà, Çàêàðïàòòÿ, Óê-
ðà¿íè!

  ²âàí ÌÈÃÀËÜÖÜÎ,
ïðîôåñîð, ïðåçèäåíò øâåéíèõ

ï³äïðèºìñòâ ô³ðìè «Ëå-Ãî»
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Íàäçâè÷àéíà ãîðä³ñòü – âèâ³ñêà ïóñòî¿ äóø³. (². Òóðãåíºâ)Íàäçâè÷àéíà ãîðä³ñòü – âèâ³ñêà ïóñòî¿ äóø³. (². Òóðãåíºâ)Íàäçâè÷àéíà ãîðä³ñòü – âèâ³ñêà ïóñòî¿ äóø³. (². Òóðãåíºâ)Íàäçâè÷àéíà ãîðä³ñòü – âèâ³ñêà ïóñòî¿ äóø³. (². Òóðãåíºâ)Íàäçâè÷àéíà ãîðä³ñòü – âèâ³ñêà ïóñòî¿ äóø³. (². Òóðãåíºâ)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777776 ëèïíÿ 2017 ð.

26 (1179)26 (1179)26 (1179)26 (1179)26 (1179)

ñò.

²  ÐÎÊÈ
ôàáðèêè õóäîæí³õ âèðîá³â
вати високоякісно, го
товність вийти на міжна
родні економічні зв'язки
знадобилися нам під час
пошуків надійних парт
нерів.

Не одну безсонну ніч я
провів, не в одній за
рубіжній країні  Європи я
побував,  шукаючи виходу
із скрути, що підступилась
одразу і з усіх боків.  Вихід
знайшовся у співпраці з
німецькою фірмою "ЛеГо
Беклайбундсверке  ГбмХ".
До душі припала їм наша
акуратність у роботі й на
полеглива працьовитість,
уміння забезпечувати
європейську якість виро
бам.  Після підписання
договору на співпрацю, до
нас стали надходити най
новіші швейні, оздоблю
вальні, спеціальні техно
логічні машинки. Кількох
наших швачок, на базі
фірми в Німеччині, навчи
ли працювати на новій
техніці. По поверненню на
підприємство вони пере
дали свої знання і уміння
решті наших робітниць.
Серйозним екзаменом
для нас став випуск пер
шого замовлення. Його
ми виготовили вчасно,
продемонстрували висо
ку якість роботи. Інвесто
ри залишилися задоволе
ними, а ми також були
раді, що важливий, доле
носний іспит  витримали
на "відмінно".  Жіночі
блузки, спідниці, жакетки,
чоловічі костюми пошиті в
Мукачеві, на нашому
підприємстві нічим не по
ступалися  виготовлено
му на зарубіжних швейних
підприємствах і добре ре
алізовувалися на теренах
ЄС.

У свою чергу замовники
переконалися, що наш
дружний, знаючий, напро
чуд роботящий колектив
здатний виготовляти най
складнішу, конкурентоз
датну продукцію, освою
вати у найкоротші строки
десятки нових і нових мо
делей, крокувати у ногу з
прогресом, швидко опа
новувати сучасні техно
логічні новинки.

Здебільшого,  щастя
приходить до того, хто
багато і наполегливо пра
цює. Сказане, пере
довсім, стосується нашо
го колективуювіляра. А
він не новачок у мінливо
му, далеко не постійному
морі європейської моди.
Заслуга в цьому не лише
наших швачок, а в першу
чергу наших висококлас
них модельєрів, лауре
атів багатьох, у тому числі
й міжнародних конкурсів.
У нас уже протягом бага
тьох років втілюють у жит
тя свої творчі задуми ав

тори  нових розробок, но
мінанти  почесних наго
род модельного бізнесу. І
не перший десяток років
наші кращі спеціалісти, у
тісній співдружності із за
кордонними фахівцями
неустанно ведуть пошуки
тканин, які б максималь
но відповідали сьогодніш
ньому і майбутньому духу
моди – фактурі, розцвітці,
високій якості і, навіть,
умовам прання, прасу
вання… Споживачі сьо
годні дуже вибагливі і ви
могливі, бо ціни зроста
ють не тільки у нас.

Курс, спрямований на
випередження  відбирає
від нас не тільки напругу і
силу, але й час та гроші.
Бо ж постійна модерніза
ція  підприємства, без
якої на світовому ринку
просто не втримаєшся,
вимагає великих грошей.
Тепер наші швейні цехи
обладнані в основному
японськими машинами.
Швачки звикли до без
шумних машин, які пра
цюють без електродви
гунів. А ця європейська
новинка коштувала нам не
дешево. Але ми йдемо на
придбання новітньої тех
ніки тому, щоб не страж
дало здоров'я швачок. До
речі, на нашому під
приємстві обладнано ме
дичні кабінети, де відвіду
вачів приймають лікарі
різного фаху. Оплата ме
дикаментів та медичних
послуг здійснюється кош
том підприємства. І це,
далеко не всі приклади
турботи про працівників.
До їх послуг кафеїдаль
ня, де можна порівняно
недорого ситно пообіда
ти.

Людині працюється
добре там, де про неї на
лежно дбають. Ця думка
стала постійною аксіо
мою головного успіху на
шого колективу в останні
роки. Ми давно усвідоми
ли, що справжня культура
виробництва  полягає у
створенні умов для роз
витку здатності кожного
до більш складної і про
дуктивної праці. Саме цій
меті на нашому під
приємстві служить бук
вально все: механізація і
автоматизація трудо
містких процесів, естети
ка виробничих приміщень,
спорт, медичне  обслуго
вування, культурноос
вітні заходи, налагодже
ний побут. І ще. Чесна,
високоякісна, самовідда
на робота швачок, закрій
ниць, інших фахівців, умі
ння виконувати кілька ви
робничих  операцій є виз
начальними при відборі
кращих із кращих. А їх у
нас не мало. Гордимося

здобутками колективу
швейного цеху у Рако
шині, де під керівництвом
майстра Л.В. Брусьо сум
лінно працюють кращі
швачки О.І.Гендич, С.І.
Гойдаш, Т.В.Копанська,
В.Ю.Курцеба, Т.М.Яцина.
Дбає про високу марку
виробів майстер швейно
го цеху О.Ю.Газій у Вели
ких Лучках, де особливо
сумлінно працюють О.І.Д
рага, М.І.Лелик, Л.Я. Яну
та. Ні на йоту не відста
ють і швачки  майстра
Н.О.Яртим у Іванівцях. Тут
добра слава йде про
Л.І.Білей, Н.В.Гавриленко,
Л.М.Головачко, М.Ю.Ф
ленько, М.А.Шніцер,
М.М.Стегней.

То цілком закономірно,
що запам'ятовуються
імена маяків підприєм
ства. А вони є у всіх  ви
робничих підрозділах.
Приміром, першому
швейному цеху де майст
ром Я.Д.Шелельо рівня
ються на  високоякісну
роботу М.М.Агієвич,
Х.Є.Варги, О.І.Голиш,
Г.І.Сидун, Т.М.Чернецької.
А в другому швейному
цеху, очолюваному брига
диром С.В.Павліш не ма
ють рівних собі у праці
С.Ю.Говорова, Н.І.Звурсь
ка, Н.Я.Кондрацька, О.Л
.Хайнус.  Кращими у ро
боті серед працівників
закрійного цеху очолюва
ного К.Б.Левдар назива
ють Н.В.Бару, Л.В.Лего
тай, С.Д.Матолу, Т.П.Сав
чинець, В.А.Хмельницьку.
Не відстають від передо
виків майстрині по об
робці петель і пришиван
ню ґудзиків, очолювані
Т.В.Турянин  – І.І.Мучичка,
К.А.Орлик, Г.І.Шолтис,
О.В.Прокопів, Г.С.Загор
чак. На славу трудяться
працівники кінцевого
відділу технічного конт
рою та упаковки готових
виробів. Тут під орудою
майстра В.В.Шелестак
дуже сумлінно виконують
роботу Т.В.Горкі, О.В.Дво
рова, Г.Ю.Біланинець.
Пильнують, щоб усе об
ладнання працювало
відмінно, механіки під
приємства В.П.Халус,
С.М.Серветнік.

Ні на мить не припиняє
мо творчих зв'язків із ко
лективом  Мукачівського
державного університету.
В результаті тісної  твор
чої співпраці викладачів і
студентів технологічного
факультету і наших про
відних спеціалістів видає
мо новітні зразки салон
ного одягу, який демонст
рується на виставках. Ці
нові розробки істотно
відрізняються від виробів
інших споріднених
підприємств нашого

краю. Як і в перші роки
творчої співпраці із наши
ми зарубіжними партне
рами, головним у нашій
роботі  незмінним зали
шається  випускати ви
сокоякісну продукцію на
рівні кращих світових
зразків. І з цим завданням
наш колектив справ
ляється. Саме за таку ви
сокоякісну продукцію,
зроблену з душею, що
мовиться, на совість і, го
ловне, у зазначені строки
нас цінують зарубіжні за
мовники. І в незалежній
Україні нас не оминають
заслужені нагороди: за
вагомий внесок у розви

ток легкої промисловості
Мукачева, області, Украї
ни, зокрема, належний
економічний розвиток ре
гіону наше підприємство
не раз відзначено Почес
ними грамотами Кабіне
ту Міністрів України,
Міністерством легкої
промисловості України,
Закарпатською ОДА.
Маємо відзнаки Прези
дентів України Леоніда
Кучми й Віктора Ющенка.
Гордимося відзнаками
Німеччини, Швейцарії,
Угорщини…

Поняття "сьогодні" – не
застигле, не відірване від
минулого і майбутнього. А
тому не забуваємо про
своїх ветеранів – і робіт
ників, і інженернотехніч
них працівників. За кож
ним фактом нашого
піввікового життя бачимо
людей, творців нашої
історії… Бо  і ми, сьо
годнішній колектив, є ча
сточкою тої історії. Дума
ючи про майбутнє
підприємства, уже сьо
годні максимально мо
дернізуємо виробничу
базу. У Великих Лучках,
Ракошині, Іванівцях ство
рено додаткові потокові
лінії, де у разі зростання

замовлень, можемо одра
зу шити потрібні вироби.
Бо оснащені вони сучас
ним обладнанням.

Сьогодні  ТОВ "Едель
вейсЛеГо" – досвідче
ний,  згуртований, здру
жений, багатонаціональ
ний колектив однодумців,
якому  до снаги здійснити
найсміливіші задуми й
ідеї. Тут постійно відчу
вається творчий пошук,
висока організованість і
така ж дисципліна та куль
тура виробництва. Саме ці
риси  є підвалиною ство
рення сучасного підприє
мства, яке зажило доброї
слави не лише на Україні,

але й за її межами. Про
дукція виготовлена на на
шому підприємстві кори
стується заслуженим по
питом на ринках ЄС. А
наші виробничниці  одер
жали на підприємстві  до
стойну і стабільну роботу,
у непростих економічних
умовах сьогодення, у на
ших майстринь з'явилася
можливість реалізувати
свій інтелектуальний і
творчий потенціал на бла
го мукачівців, закар
патців, народу України.

Двадцять шість років
очолюю підприємство. І
не приховую, що є дні,
коли відчуваю нестримне
бажання оглянути прой
дений шлях. Бо переко
нався, що аналізуючи
зроблене, краще усві
домлюєш досягнуте і упу
щене, а тому яскравіше
вимальовується май
бутнє. І тепер настала
саме така пора. Нашому
колективу виповнюється
50 років. Це велика подія
у нашому  житті. Полу
день віку. Золотий ювілей.
Один по одному зринають
літа з часу створення
підприємства до сього
дення. Вони струшують
сірість буднів, тривог,  не

гараздів, залишаючи  чи
стий, малиновий дзвін. З
невеличких швейних та
вишивальних цехів ство
рених піввіку тому, вирос
ло сучасне підприємство
з світлими, просторими
цехами, оснащеними
найсучаснішою техніко де
шиється, виготовляється
нова й нова продукція, яку
чекає дуже вимогливий і
вибагливий споживач. Він
вірить нашому колективу,
бо жодного разу ми не
підвели. І це найголовні
ше наше досягнення.

Щоб побачити, де зна
ходимося, слід співста
вити  сьогодення з яки
мось періодом нашої ми
нулої історії. А інколи не
гріх і запозичити щось із
нашої трудової біографії 
найвагоміші сторінки. Бо
за щоденною напруженою
роботою, мало коли випа
дає час оглянутися на
минулі роки. А така непо
вага до минулого непрос
тима. Переконався, що
коли частіше оглядаєшся
на пройдений шлях, то й
запозичуєш багато, і по
милок допускаєш менше.
На щастя, наш колектив
на всіх етапах трудового
життя довжиною у 50
років,  врахував багато: в
чому економиться час, як
досягається висока
якість виробів, як краще
організувати трудовий
процес, у який момент і в
чому допомогти відстаю
чим…

Вітаючи наш колектив з
50річчям з часу засну
вання Мукачівської фаб
рики художніх  виробів, з
глибокою повагою і вдяч
ністю звертаюся від себе
особисто і всього колек
тиву до наших дорогих ве
теранів. Велике спасибі,
дорогі мої, за вашу сумлі
нну  багаторічну працю,
за ваш посильний внесок
у становлення нашого ко
лективу, за вміння й теп
ло ваших сердець, частку
яких ви залишили на фаб
риці.  У переддень нашо
го піввікового ювілею  ба
жаю всім працівникам
ТОВ "ЕдельвейсЛеГО",
ТОВ "КарпатиІнтеркон
тиненталь" міцного здо
ров'я, осяйного щастя,
родинного благополуччя,
добра та злагоди! Нехай
золоте ювілейне свято
несе вам почуття гордості
за так потрібну людям
справу, якій ви присвя
чуєте кожну хвилину робо
чого часу.

   Петро  БАСАРАБ, ге�
неральний директор
ТОВ "Едельвейс�Ле�
Го", заслужений праці�
вник легкої промисло�
вості України, Почесний
громадянин Мукачева



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  27.06.2017 р.  по  2.07.2017 р.
1. Чихоляс Марія Михайлівна  – 1929  р.н.
2. Ковач Абель Дмитрович – 1934  р.н.
3. Глеба іван Михайлович – 1939  р.н.
4. Паулишинець Тетяна Дмитрівна – 1946  р.н.
5. Грядунова Лариса Іванівна – 1935  р.н.
6. Височанський Сергій Іванович – 1963  р.н.
7. Канчій Марія Василівна – 1935  р.н.
8. Фомін Юрій Савелійович – 1936  р.н.
9. Суворова Наталія Олексіївна – 1949  р.н.
10. Яцура Іван Васильович – 1948  р.н.
11. Єрмолаєв Анатолій Вікторович – 1937  р.н.
12. Скрипинець Вероніка Ільківна – 1935  р.н.
13. Капітан Іван Андрійович – 1959  р.н.
14. Логойда Олена Василівна – 1950  р.н.
15. Візінгер Йосиф Йосифович – 1941  р.н.
16. Борок Ганна Семенівна – 1937  р.н.
17. Караслай Василь Йосипович – 1946  р.н.
18. Бізіля Ганна Андріївна – 1933  р.н.
19. Ріхтер Василь Васильович  – 1938  р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо в одну зміну. Оплата праці достойна.

 Зверт. по тел. 2D23D96
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 2D
кімн. квартира на 4Dму поD
версі чотириповерхового
цегляного будинку. ЗАГАЛЬD
НА ПЛОЩА – 61 КВ.М. в ЗЕD
ЛЕНІЙ ЗОНІ МІСТА БІЛЯ  ОБD
ЛРАДИ.Автономне опаленD
ня, металопластикові вікна,
лоджія, підвал. Можлива доD
будова мансарди. Ціна догоD
вірна.
Тел.:  050D6761171

  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 3Dкiм. квартира

без ремонта, на 2Dму поверсі
цегляного будинку по вул. БеD
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 приD
садибною ділянкою (загальна
площа 0,0572 га по вул. СтанісD
лавського. Звертатися
0507689031.
     Продається будинок по вул.

Набережній, двоповерховий
особняк 150 кв.м., камінна зала,
літня веранда, 2 ванни, 3 кімнаD
ти, сад, город 5 соток. Ціна 99
тис. ум.од. Тел.: 099 028 76 44.
 Продається під забудову зеD

мельна ділянка 10 сотин на вул.
Великогірній. Від зупинки автоD
буса до дачі 350 м . Є своя вода,
поруч електрика, газ,є дозвіл на
будівництво жилого будинку.
Деталі – по тел.  050D203D6778,
099D208D66D78
 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.
 Продаєтьс я дачний будинок

на Павловій горі (2 кімнати та
кухня, веранда, внизу гараж, 6
сотин землі. Є всі документи.

Тел. 0664894214.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

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

ка 0,23 га з старим будинком;
приватизована, є світло, газ в
с.Ракошино. Т.: 095D577D40D12.
 продається земельна ділянD

ка під  будівництво та обслугоD
вування жилого будинку плоD
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

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�

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

6 ëèïíÿ 2017 ð.
26 (1179)26 (1179)26 (1179)26 (1179)26 (1179)

     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 будматеріаD
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.:  066D822D74D07.
 ПРОДАЄТЬСЯ холодильD

н и к D 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», меD
талевий, 2 музичні колонки,
два побутових газових балоD
ни, швейная машинка ножная
“ZINGER” касетный магнітоD
фон фірмовий, самовар
електричний, дерев’яний
стільчик для кормління маD
люка вхорошому стані.
Зверт. 0669513492,
0997293571

     Куплю акордеон. ЗвертаD
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.
     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.

Ðîáîòà     �Продається  холодиль�
ник�морозилка "Самсунг",
деревяний кухонний кутик
1,5 Х 1,5 м. і спальне розк�
ладне крісло. Зверт. 050�203�
6778,099�208�66�78

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3D54D96

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 робоD
чому стані.

Тел.  050D372D50D88.
     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: 095D7559898.

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

     Продається б/к
пральна машина ARDO
(з боковим завантаженD
ням – 6 кг.). Ціна – 2700
грн. Т.: 050 550 62 45.

ПРОДАЄТЬСЯ
будівельний контейD
нер. Ціна договірна.

Тел.: 066 0888 344

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ КОЗА
з козлятамиD

перворічками.
Тел. 099 217 54 26

(Дмитро)

 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) 55D00D127, (050) 135D73D73

ÏÎËÜÙÀ
 Будевельники  Зварювальники   Працівники

на меблеві фабрики  Швачки  Кухарі

ÏÎËÜÙÀ
 Монтажники металоконструкцій на завод

РОБОТА
Потрібні на роботу кондитери для роботи в ноD

вому кондитерському цеху.  Гарантуємо гідні умоD
ви праці та високу заробітну плату.

Тел. : 050 676 50 08

ОС ББ ШУКАЄ
БУДІВЕЛЬНИКІВ
по ремонту  дахів
багатоповерхоD
вих будинків, які
мають ліцензію на
виконання таких
робіт.

Звертатися:
 0955640999.

 Продається набір меблів
для кухні «Парма» у хорошому
стані по договірній ціні.  Зверт.
050�23�63�584.

Продаєтьс я  набір меблів для
кухні "Парма" у хорошому стані
по договірній ціні Зверт. 050�23�
63�584.

     Продається  холодильник�
морозилка «Самсунг», деревя�
ний кухонний кутик 1,5 Х 1,5 м. і
спальне розкладне крісло.
Зверт. 050�203�6778,099�208�
66�78
     Продається  б/к етерніт для

покрівлі дахів — 150 кв.м. Зверт
0954229962.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
Таксистами водії з власними

автівками та диспетчер.
Зверт 099D6648085.

     Продається  б/у етерніт
для покрівлі дахів – 150
кв.м. Ціна 50 грн./ кв.м.
Зверт 0954229962.

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА РОЗРОБЛЕННЯ
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

 Відповідно до вимог ДБН 360�92** "Планування і за�
будова міських і сільських поселень" та Рішення Чомо�
нинської сільської ради № 57 від 12.04.2016 р. “Про на�
дання згоди на розроблення ДПТ с. Чомонин” з метою
реалізації повноважень з комплексної забудови тери�
торії населеного пункту у відповідності до генегального
плану Чомонинська сільська рада

ВИРІШИЛА:
Призначити 8 серпня 2017 року на 15.00 к.ч. в приміщенні

сільської ради проведення громадських слухань щодо розроб�
ки Детального плану  території для розміщення індивідуаль�
ної житлової забудови на власній земельній ділянці в с. Чомо�
нин, урочище “Форм” та Детального плану території для буд�
івництва та обслуговування об’єктів рекреаціного призначен�
ня в с.Чомонин в урочищі “Форм”.
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Шановні користувачі! За
1 півріччя 2017 року  фон�
ди центральної міської
бібліотеки ім.  О.Духнови�
ча поповнилися новими
книгами.

З повним переліком
книг ви можете ознайоми�
тися в ЦБ, в  «Бюлетені
нових надходжень».
А    зараз до вашої уваги
бібліографічний огляд ок�
ремих новинок:

Барка, В.Зібрання
творів  у 3 т.т.1.Океан.
Лірика. К.: 2008.

 Автор книги – відомий і
популярний за межами
України і маловідомий на
Батьківщині поет, публі�
цист, художник – Василь
Барка, (справжнє прізви�
ще Очерет),  уродженець
Полтавщини, все життя
переслідуваний  більшо�
вицькою владою за свобо�
ду мислення, через що
переїхав у Краснодарсь�
кий край. Звідси  був ви�
везений  у  Німеччину у
робочі табори . Після
війни переїхав до США, де
прожив решту життя і по�
мер у 2003 році. Відома
всьому світові  його книга
про голодомор 1932�
1933рр  « Жовтий князь»,
за яку закордонна гро�
мадськість двічі висувала
Барку на Нобелівську пре�
мію. Відсутність будь�якої
підтримки з Радянської
України завадила цьому.
Філософські роздуми ,
любування природою, лю�
бовні мотиви  в поетичних
вправах  В. Барки  будуть
цікаві  багатьом читачам.

 Винниченко, В. Нами�
сто, Мала про�
за.К.,2016.

Інший український пись�
менник, який дістав виз�
нання на Батьківщині
тільки після своєї смерті �
Володимир Винниченко,
голова уряду Української
Народної Республіки ,
визначний політик і вче�
ний…Саме він10 червня
1917 року проголосив Ун�
іверсал Центральної
Ради. Винниченко� автор
майже всіх законодавчих
актів та декларацій украї�
нського уряду. Та через рік
політичні суперечності  із
членами уряду змусили
його піти у відставку, а зго�
дом� виїхати за кордон .
Винниченко  полюбляв
писати новели, оповідан�
ня, хоча є в його  літера�
турному арсеналі і рома�
ни. « Сонячна машина «�
фантастичний роман про
прекрасне  і щасливе жит�
тя українців  «  Присвячую
своїй сонячній Україні «�
написав В. Винниченко.
Іван Франко та Леся Украї�
нка схвально відгукнулися
про книгу. За два місяці  до
еміграції  в його щоденни�
ку з’явився запис :….  «об�
трушую з себе всякий по�
рох політики ,обгороджу�
юсь книжками й поринаю
у своє справжнє, єдине
діло�літературу .Тут, у
соціалістичній совєтській
Росії  я ховаю свою 18
літню соціалістичну пол�

Увага! Нові книги!
ітичну  діяльність. Як пол�
ітик, я всією душею хочу
померти..»

«Намисто» – це збірка
повістей  та. оповідань�
так звана Мала проза—
були визнані літературни�
ми шедеврами.Дуже ціка�
вими є  оповідання»Го�
лод», «Темна сила»,
«Мнімий господар» та
інші.

Винничук, Ю.Мальва
Ланда. Харків , 2016.

Книга відомого украї�
нського письменника, по�
ета, драматурга, пере�
можця літературного кон�
курсу Книга року 2012 за
роман «Танго смерті» –
найзагадковіший твір,
досі належно не оцінений
і не усвідомлений… Еро�
тизований  Винничук  на�
писав еротичний роман�
…хоча про справжню
смислову загрузку варто
подумати. Події відбува�
ються ..на смітнику, де
живуть різні уродинки…Це
треба прочитати!!!

Жадан, С.Життя Марії.
Чернівці, 2015.

Не знайдеться такої,
більш – менш  знайомої з
сучасною  літературою
людини, яка б не знала
імені  цього, знаного як
користувача нецензурної
лексики, поета. Його кни�
га « Капітал» викликала
двояке сприйняття, однак
більшість читачів дійшла
висновку, що лайки, і не�
цензурні слова  не мають
права на життя в літера�
турі, тим паче, поезії.
Отже, це чергова книга
поезій С. Жадана –  голов�
ною тезою якої є лю�
дяність�яку не можна
втрачати навіть в умовах
сьогоднішньої   війни.
Поет розмовляє  римова�
ними віршами про листи,
спалені мости, птахів лю�
бові… Звертається до
вбитих захисників, озлоб�
лених жителів неіснуючих
новоутворених республік,
переселенців,  біженців.. І
про кохання�справжнє,
невиліковне, вічне…

Наступний автор, відо�
мий без перебільшення
всьому світу� Андрій Кур�
ков Курков, А.Гра у відріза�
ний палець .Харків, 2015.

Книга про розслідуван�
ня незвичного вбивства
відставного генерала,
радника президента з пи�
тань оборони. Труп знай�
дений на даху будівлі СБУ.
І у вбитого …відрізаний
палець. Чому, ким, за що
� дізнаєтесь,  прочитавши
цю детективну історію.

Брати Капранови. За�
будь – річка. К, 2016.

Роман дістав свою назву
від старого язичницького
символу – Забудь�річки,
що розділяє світ живих та
світ мертвих. Саме така
річка протікає між поколі�
ннями  в багатьох украї�
нських родинах, і коли
сьогодні  закохані молоді
люди дізнаються про
історії життя своїх батьків
і дідів, іх охоплює жах…
Написаний гарною мово�

ю,цікавий і захоплюючий �
прочитайте, і дізнаєтесь,
чим все закінчилося…

Іваничук, Р.Сліди на
піску. К., 2016.

Новели та оповідання
відомого українського
письменника, автора відо�
мих романів «Мальви»

«Генерали імперії,»
«Проща» написані смач�
ною, пересипаною  гу�
цульською говіркою, мо�
вою. Автор сам зізнався,
що красі рідної землі дуже
мало приділяв уваги, бо:
«так багато писав  про не�
волю України, її ворогів,
стільки сліз пролив над
горем свого народу і те�
пер хочу написати про
рідний край такий твір,
щоб навіть ескімос, про�
читавши його, мусив би
палко полюбити мій
край..» Книга читається
легко, хочеться гортати її
сторінки безкінечно.

Чемерис, В.Рогнеда.
Харків, 2016.

Черговий історичний
роман відомого українсь�
кого письменника за його
романами  «Смерть
Атея», «Трагедія гетьмана
Мазепи», «Анна Київсь�
ка». У романі «Рогнеда»
автор розповідає про гор�
довиту полоцьку княжну,
яка мала все: кохання,
багатство і перспективу
стати Київською княги�
нею. Однак, пихато відмо�
вивши іншому київському
можновладцю – Володи�
миру,  та ще й обізвавши
його сином рабині, втра�
тила все. Цікавий  роман!
–побудований із семи
сказань, читається легко
і швидко.

Фінкельштейн,  Б. Ріка
життя.К.,2016.

Біографія прозаїка Бо�
риса Фінкельштейна
сама схожа на цікавий ро�
ман. У радянські часи він
побував у найгарячіших
точках планети, зокрема
Близькому Сході, Африці.
Потім, вже як інженер і
науковець, подорожував
світом. Захистив док�
торську дисертацію, а у
90�ті став підприємцем.
Майстер спорту з боксу,
альпініст, гірськолижник�
сам учасник і герой ней�
мовірних життєвих  при�
год. Нещодавно�голова
Кримської  організації На�
ціональної спілки пись�
менників України , змуше�
ний покинути Крим. Його
книги перекладені на
французьку, іспанську,
англійську мови. Карко�
ломні перипетії,  які відбу�
ваються з героями  опові�
дань, змушують хвилюва�
тися і вболівати за  них.
Викладені письменником
історії інколи схожі на твої
власні… Ці та інші книги ви
зможете взяти в ЦБ  щод�
ня, окрім неділі з 10 до 18
год.

Ольга СТАДНИК,
провідний бібліограф

Ц Б ім.О.Духновича,
кавалер Ордена

княгині Ольги
 ІІІ ступеня.

Мукачівський ЦНАП
надає 191 адмінпослуг

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 надання адміністративних послуг виконавчим комітетом
Мукачівської міської ради

91. Встановлення режиму роботи станції
технічного обстеження;

92. Встановлення цілодобового, нічного
режимів роботи закладів торгівлі, ресто�
ранного господарства, побутового обслуго�
вування населення та сфери розваг;

93. Видача витягу з технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки;

94. Довідка з державної статистичної
звітності про наявність земель та розподіл
їх за власниками земель, землекористува�
чами, угіддями (за даними форми 6�ЗЕМ);

95. Видача відомості з документації із
землеустрою, що включена до державного
фонду документації із землеустрою;

96. Державна реєстрація земельної
ділянки з видачею витягу з Державного зе�
мельного кадастру;

97. Внесення до Державного кадастру
відомостей (змін до них) про земельну ділян�
ку;

98. Внесення до Державного кадастру
відомостей про межі частини земельної
ділянки, на яку поширюються права субо�
ренди, сервітуту з видачею витягу;

99. Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про землі
в межах територій адміністративно�тери�
торіальних одиниць з видачею витягу;

100. Державна реєстрація обмежень у
використанні з видачею витягу;

101. Внесення до Державного земельно�
го кадастру відомостей про обмеження у
використанні земель, встановлені закона�
ми та прийнятими відповідно до них нор�
мативно�правовими актами з видачею ви�
тягу;

102. Виправлення технічної помилки у
відомостях з Державного земельного када�
стру, допущеної органом, що здійснює його
ведення з видачею витягу;

103. Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі викопіювань з
кадастрової карти (плану) та іншої картог�
рафічної документації;

104. Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі довідки, що
містить узагальнену інформацію про землі
(території);

105. Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі витягу з Дер�
жавного земельного кадастру про земельну
ділянку;

106. Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі витягу з Дер�
жавного земельного кадастру про обмежен�
ня у використанні земель;

107. Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі витягу з Дер�
жавного земельного кадастру про землі в
межах території адміністративно�територ�
іальних одиниць;

108. Видача довідки про наявність та
розмір земельної частки (Паю), довідки про
наявність у Державному земельному ка�
дастрі відомостей про одержання у
власність земельної ділянки у межах норм
безоплатної приватизації за певним видом
її цільвого призначення (використання);

109. Видача відомостей з документації
із землеустрою, що включена до державно�
го фонду документації із землеустрою;

110. Реєстрація місця проживання /пе�
ребування;

111. Зняття з реєстрації місця проживан�
ня;

112. Видача довідки про реєстрацію
місця проживання особи;

113. Видача довідки про зареєстрованих
у житловому приміщенні/ будинку осіб;

114. Видача довідки про спільне прожи�
вання громадян на момент смерті одного з
них;

115. Видача довідки про місце реєстрації
громадянина на день смерті (про місце
відкриття спадщини);

116. Державна реєстрація фізичної осо�
би, яка має намір стати підприємцем;

117. Державна реєстрація юридичної
особи�підприємця;

118. Видача витягу з Єдиного держав�
ного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб�підприємців;

119. Включення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб�
підприємців відомостей про закриття відок�
ремленого підрозділу юридичної особи;

120. Державна реєстрація змін до відо�
мостей про фізичну особу�підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб�
підприємців;

121. Державна реєстрація змін до уста�
новчих документів юридичної особи�
підприємця;

122. Державна реєстрація припинення
юридичної особи в результаті злиття, при�
єднання, поділу або перетворення;

123. Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності фізичної особи�
підприємця за її рішенням;

124. Державна реєстрація припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації

125. Включення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб�
підприємців відомостей про створення
відокремленого підрозділу юридичної осо�
би;

126. Внесення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб�
підприємців запису про втрату оригіналів
установчих документів юридичної особи�
емітент;

127. Державна реєстрація створення те�
риторіального осередку творчої спілки;

128. Державна реєстрація включення
відомостей про територіальний осередок
творчої спілки, зареєстрований до 01 липня
2004 року, відомості про який не містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та гро�
мадських формувань;

129. Державна реєстрація змін до відо�
мостей територіальний осередок творчої
спілки, що містяться в Єдиному державно�
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань, у
тому числі змін до установчих документів;

130. Державна реєстрація рішення про
припинення територіального осередку твор�
чої спілки;

131. Державна реєстрація зміни складу
комісії з припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) територіального осе�
редку творчої спілки;

132. Державна реєстрація припинення
територіального осередку творчої спілки в
результаті ліквідації;

133. Державна реєстрація припинення
творчої спілки,територіального осередку
творчої спілки в результаті реорганізації;

134. Державна реєстрація створення про�
фесійної спілки, організації професійних
спілок, об’єднання професійних спілок;

135. Державна реєстрація включення
відомостей про професійну спілку, об’єднан�
ня професійних спілок, організацію профес�
ійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004
року, відомості про які не містяться в Єди�
ному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадсь�
ких формувань;

136. Державна реєстрація змін до відо�
мостей про професійну спілку, організацію
професійних спілок, об’єднання професій�
них спілок, що містяться в Єдиному держав�
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань, у
тому числі змін до установчих документів;

137. Державна реєстрація рішення про
припинення професійної спілки, організації
професійних спілок, об’єднання професій�
них спілок;

138. Державна реєстрація зміни складу
комісії з припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) професійної спілки,
організації професійних спілок, об’єднання
професійних спілок;

139. Державна реєстрація припинення
професійної спілки, організації професій�
них спілок, об’єднання професійних спілок;

140. Державна реєстрація припинення
професійної спілки, організації професій�
них спілок, об’єднання професійних спілок в
результаті реорганізації.

Продовження в наступних номерах

Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê â ¹ 24 â³ä 22.06.2017 ð.
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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

26 (1179)26 (1179)26 (1179)26 (1179)26 (1179)
1010101010 6 ëèïíÿ  2017 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Â ëþáâè, êàê â áèòâå, ó êàæäîãî ñâîè ïîòåðè. (Ò. Äðàéçåð).Â ëþáâè, êàê â áèòâå, ó êàæäîãî ñâîè ïîòåðè. (Ò. Äðàéçåð).Â ëþáâè, êàê â áèòâå, ó êàæäîãî ñâîè ïîòåðè. (Ò. Äðàéçåð).Â ëþáâè, êàê â áèòâå, ó êàæäîãî ñâîè ïîòåðè. (Ò. Äðàéçåð).Â ëþáâè, êàê â áèòâå, ó êàæäîãî ñâîè ïîòåðè. (Ò. Äðàéçåð).

Â Ìóêà÷åâ³ âëàñíèêè ñîáàê ïðîäîâæóþòü ðåºñò-

ðóâàòè âëàñíèõ òâàðèí. Ðåºñòðàö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ

 êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Öåíòð êîíòðîëþ çà

òâàðèíàìè», çà àäðåñîþ  âóë.Âàëåíáåðãà, 52.

Äëÿ  ïðîâåäåííÿ  ðåºñòðàö³¿  âëàñíèê òâàðèíè 

ïîâèíåí  îáîâ’ÿçêîâî  ìàòè  ïðè ñîá³ ïàñïîðò,  òà 

 äîêóìåíòè,  ùî  ï³äòâåðäæóþòü ïðîâåäåííÿ ùåï-

ëåíü  òâàðèíè.

Ó âèïàäêó ÿêùî ïîðîäà ñîáàêè, ÿêà ðåºñòðóºòü-

ñÿ âèçíàíà  ÿê ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íà òà â³äïîâ³-

äàëüí³ñòü âëàñíèê³â ÿêèõ ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâîìó

ñòðàõóâàííþ çà øêîäó, ÿêà ìîæå áóòè çàä³ÿíà

òðåò³ì îñîáàì, âëàñíèê òâàðèíè  ïîâèíåí  îáî-

â’ÿçêîâî  ìàòè  ïðè ñîá³ ñòðàõîâèé ïîë³ñ , àáî

ïðîâåñòè ñòðàõóâàííÿ ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿. Âàðò³ñòü

ñòðàõîâîãî ïîë³ñà ñòàíîâèòü 17 ãðí. íà ð³ê. Ïðè-

ñóòí³ñòü  ðåºñòðîâàíî¿ òâàðèíè ïðè ïðîâåäåíí³

ðåºñòðàö³¿ º îáîâ’ÿçêîâîþ.

Ïðîöåäóðà ðåºñòðàö³¿ ïåðåäáà÷àº çàïîâíåííÿ

â³äïîâ³äíî¿ ôîðìè  ç  â³äîìîñòÿìè ùîäî âëàñíèêà

òâàðèíè (Ï²Á, äàòà íàðîäæåííÿ, àäðåñà,  òåëå-

ôîí),  âèäó  òâàðèíè, ïîðîäè, êëè÷êè, äàòè íàðîä-

æåííÿ òà ³íøå   ³ç   ïîäàëüøèì  âíåñåííÿì  ö³º¿ 

³íôîðìàö³¿  äî  çàãàëüíî¿ åëåêòðîííî¿  áàçè  . Öÿ

³íôîðìàö³ÿ  º  êîíô³äåíö³éíîþ  òà  íàäàºòüñÿ 

ëèøå  ó âèïàäêàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì.

 Ïðè ðåºñòðàö³¿ ñîáàêè, âëàñíèêó âèäàºòüñÿ

«Êàðòêà ðåºñòðàö³¿ â áàç³ äàíèõ åëåêòðîííî¿ ³äåí-

òèô³êàö³¿ òâàðèí», æåòîí , äðóêîâàíèé ïðèì³ðíèê

«Ïðàâèëà óòðèìàííÿ äîìàøí³õ ñîáàê òà êîò³â â

ì.Ìóêà÷åâî». Âàðò³ñòü ðåºñòðàö³¿ îäí³º¿ ñîáàêè

ñòàíîâèòü 48 ãðí.71 êîï.

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ²

ÐÅªÑÒÐÓÞÒÜ ÑÎÁÀÊ

Ëàä ç íåçàêîííîþ òîð-
ã³âëåþ íà ï³ä’¿çä³ äî çàì-
êó «Ïàëàíîê» íàâîäÿòü
ïðàö³âíèêè ìóí³öèïàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Ìóêà÷åâà. Òàê³
âèïàäêè âîíè ô³êñóþòü
÷è íå ùîòèæíÿ. Òóò íå-
çàêîííî òîðãóþòü ³ ñïèð-
òíèìè íàïîÿìè, ïîäåêó-
äè ¿æåþ òà ñóâåí³ðàìè.

Íà òàêèõ îñ³á «ìóí³öèïàëè» ñêëàäàþòü ïðîòîêîëè ïðî ïðà-
âîïîðóøåííÿ.

Çã³äíî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè «Ïðî íàäàííÿ ïîâíîâàæåíü ïðàö³âíèêàì ÌÌÊÏ „Ìó-
í³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ” íà ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³-
ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ» ³íñïåêòîðè Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà „Ìóí³öèïàëüíà ïîë-
³ö³ÿ” óïîâíîâàæåí³ íà ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñò-
ðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ çã³äíî ñòàòò³ 160 ÊÓïÀÏ «Òîðã³â-

ëÿ ç ðóê ó íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ».

ÌÌÊÏ «Ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ»

Íåçàêîííó òîðã³âëÿ ï³ä

 «Ïàëàíêîì» ë³êâ³äóþòü

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó. Çîêðåìà, òðèâàº:

 êàï³òàëüíèé ðåìîíò êëàñíèõ ïðèì³ùåíü ÇÎØ ¹ 6
- ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåìè îïàëåííÿ ÇÎØ ¹ 3
- ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ÑÇÎØ ¹ 16
- ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ Ñòàíö³¿ þíèõ òåõí³ê³â
- ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿ òà

ñàíâóçë³â ÄÍÇ ¹ 3
- ðåêîíñòðóêö³ÿ äàõó ÄÍÇ ¹ 3
- ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿,

ñàíâóçë³â, ïðàëüí³ òà ìåäïóíêòó ÄÍÇ ¹ 33 .

Â Ìóêà÷åâ³ òðèâàº êàïðåìîíò òà ðåêîíñòðóêö³ÿ
îñâ³òí³õ çàêëàä³â âàðò³ñòþ ïîíàä 17 ìëí.  ãðí.

IÍÒÅÐ
5.50 Ìóëüòô³ëüì. 6.40, 20.00,
3.05 "Ïîäðîáèö³". 7.20, 15.10
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  8.15 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 10.10
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 12.10,
20.40 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí" (16+).
16.45 "Ðå÷äîê". 17.40 Íîâèíè.
18.00, 19.00, 5.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 23.55
Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìî-
æåø" (16+).

ICTV
5.30, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
9.50 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.15,
13.20 Õ/ô "Îäèíàê". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30,
16.10 Ò/ñ "Äåìîíè". 17.50,
21.30 Ò/ñ "Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ".
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.20 Õ/ô "Âò³êà÷". 1.00 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ". 2.35 Êðàùå íå
ïîâòîðþé!. 4.10 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.15 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.20 Ôàêòè. 4.40 Äè-
âèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.35 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.20
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè".
12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-2 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 13.50 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè
ïðîòè æ³íîê". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 23.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.30, 22.45 "Âàã³òíà ó 16"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåä-
ëèâîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 4.05 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15 Çîðÿíèé øëÿõ.
10.50, 4.45 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
14.45, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Âàíãåë³ÿ" 3, 4 ñ. (16+). 23.30
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+). 2.00 Õ/ô
"Êàçêà êàçîê" (16+)

Ò Å Ò
7.00, 6.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
7.20 Êàçêà ç òàòîì. 7.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 7.50 Áàéäèê³â-
êà. 8.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 8.50 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Ì/
ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 11.30 Õ/
ô "Áðåìåíñüê³ ìóçèêàíòè".
12.40 Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùó-
âà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 13.30
ËàâËàâÑar. 14.30, 20.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 15.35
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 16.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 16.35, 5.00
Â³òàëüêà. 18.50, 23.00, 3.45
Êðà¿íà Ó. 19.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
21.55, 1.55 Ðÿò³âíèêè. 0.00
Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 1.00
Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ
çà âáèâñòâî" (18+). 2.55 Îä-
íîãî ðàçó â Îäåñ³

 «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 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 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÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -

ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³-
àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë

3.00, 1.40 Çîíà íî÷³. 4.00, 7.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+).
5.49, 6.59 Kids Time. 5.50 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.10 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
16.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 21.40 Õ/ô "Çíàéîì-
ñòâî ç áàòüêàìè" (16+). 23.45
Õ/ô "Ê³íîç³ðêà â ïîãîíàõ"

ÑÅÐÅÄÀ, 12 ËÈÏÍß
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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00, 16.30 Ò/ñ "Êðàñóí³
Åä³ò Óîðòîí". 9.55 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 11.45 Ä/ñ "Ïîðÿòóíîê
ôåðìè". 13.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 13.30 Íàø³
ãðîø³. 13.55 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñ-
òó". 15.20 Ñâ³òëî. 17.25 Õî÷ó
áóòè. 17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50, 22.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.00, 1.50 Íîâè-
íè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ñ "Äèê³
òâàðèíè". 19.55 Ñë³äñòâî.
²íôî. 20.20, 2.05 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ íà íà-
öèñò³â".  22.40 Ìåãàëîò.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00,
1.00 Ï³äñóìêè. 2.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 3.50 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"

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 - 3". 10.45,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.40
Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ". 13.50,
14.55, 20.15, 21.20 Êîìåä³ÿ
"Ñâàòè - 6". 16.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà". 22.20 Ìåëîäðàìà "Ï³çíº
êàÿòòÿ". 23.20, 1.45 Ìåëîä-
ðàìà "Íàéêðàùèé åêçîòè÷íèé
ãîòåëü "Ìåð³ãîëä"

IÍÒÅÐ
5.50 Ìóëüòô³ëüì. 6.40, 20.00,
0.40, 3.00 "Ïîäðîáèö³". 7.20,
15.10 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-
îí³äîì Êàíåâñüêèì". 8.15
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
10.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ".
12.10, 20.40 Ò/ñ "Àííà Ãåð-
ìàí" (16+). 16.45 "Ðå÷äîê".
17.40 Íîâèíè. 18.00, 19.00,
5.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 22.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (16+).
1.30 Ò/ñ "Áàíê³ðø³".  3.40
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 4.15 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

ICTV
5.30, 9.45 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.45, 13.20 Õ/ô "Âò³êà÷".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.30, 16.10 Ò/ñ "Äåìîíè".
17.50, 21.30 Ò/ñ "Ñíàéïåð-2.
Òóíãóñ". 18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 22.20 Õ/ô "Ñëóæèòåë³
çàêîíó". 1.00 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ".
2.35 Êðàùå íå ïîâòîðþé!.
4.05 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.10
Ôàêòè. 4.30 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.25
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè".
12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-2 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 13.50 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 18.30, 23.05 "Ñë³äñòâî

áóðóíäóêè". 11.30 Õ/ô "Ñòî-
ïòàí³ òóôåëüêè". 12.40 Ò/ñ
"Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 13.30
ËàâËàâÑar. 14.30, 20.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
15.35 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 16.00 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 16.35
Â³òàëüêà. 18.50, 23.00 Êðà¿íà
Ó. 19.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 21.55
Ðÿò³âíèêè. 0.00 Íàéã³ðøèé
âîä³é êðà¿íè. 1.00 Ò/ñ "ßê
óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà âáèâ-
ñòâî" (18+). 1.45 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 2.00 Ïðîô³ëàêòèêà

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - ïðîãðàìà "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:05 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30
- íîâèíè " 7 ÄÍ²Â"  (ïîâòîð).
11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:25 - Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â.. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæå-
ðåëî" . 20.45 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -
ïðîãðàìà " Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë

3.00, 2.45 Çîíà íî÷³. 4.10 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.30
Àáçàö. 6.29, 8.40 Kids Time.
6.30 Ì/ô "Ðàíãî". 8.45 Õ/ô
"Äð³ëëá³ò Òåéëîð. Øêîëà âè-
æèâàííÿ". 10.45 Õ/ô "Ê³íîç³ð-
êà â ïîãîíàõ". 12.40 Õ/ô "Áó-
äèíîê ç ïðèêîëàìè". 14.10 Õ/
ô "Äèêèé, äèêèé Âåñò" (16+).
16.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 19.00 Ðåâ³çîð. 22.10
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 0.50 Õ/
ô "ßêùî òâîÿ ä³â÷èíà - çîìá³"
(18+). 2.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 11 ËÈÏÍß
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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua.  8 .45 Ñâ³ò  îí
ëàéí. 9.00, 16.45 Ò/ñ "Êðà-
ñóí³ Åä³ò Óîðòîí". 9.55 Ò/ñ
"Åïîõà ÷åñò³". 11.45 Ä/ñ "Ïî-
ðÿòóíîê ôåðìè". 13.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 13.55 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
çàõèñòó" .  15.15 Ôîëüê-
music .  16.20 Ìèñòåöüê ³
³ñòîð³ ¿ .  17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50, 22.45 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.00, 1.50 Íîâè-
íè. Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøèé
íà ñåë³. 19.55 Íàø³ ãðîø³.
20.20,  2 .05 Ïðî ãîëîâíå.
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50
Ò/ñ "Ìèñëèâö³ íà íàöèñò³â".
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00,
1.00 Ï³äñóìêè.  2 .35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 3.50 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"

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, 1.30 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.45, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.40 Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ".
13.40, 14.55, 20.15, 21.20 Êî-
ìåä³ÿ "Ñâàòè - 6". 16.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 22.20 Ìåëîäðàìà
"Ï³çíº êàÿòòÿ". 23.20, 1.55
Êîìåä³ÿ "Ïåðåìàãàé"

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 10 ËÈÏÍß

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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ñ .  8 .45
Ñâ³ò îí ëàéí. 9.00 Ò/ñ "Ïëî-
ùà Áåðêë³". 9.55 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 11.45 Ä/ñ "Îðåãîíñü-
êèé  ïóò ³âíèê " .  12 .20  Ä /ñ
"Ïîðÿòóíîê ôåðìè". 13.00
Íîâèíè ( ³ç  ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 13.30 Áîðõåñ. 13.55 Ò/
ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 15.20 Ä/ô
"Êîëàæ³". 16.20 Ò/ñ "Êðàñóí³
Åä³ò  Óîðòîí".  17.20 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 17.50 Â³êíî
â Àìåðèêó. 18.15, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 18.50, 22.50 Ç
ïåðøèõ  âóñò.  19 .00 ,  1 .55
Íîâèíè .  Êóëüòóðà .  19 .20
Ïåðøà øïàëüòà. 19.55 Âåðå-
ñåíü. 20.20, 2.10 Ïðî ãîëîâ-
íå.  21.30 Íîâèíè.  Ñïîðò.
21.50 Â ³éíà ³  ìèð.  22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00, 1.00
Ï ³äñóìêè .  2 .40 ,  3 .15  Ò /ñ
"Òàêñ³". 4.00 Ä/ô "Âîëîäè-
ìèð ²âàñþê. Ùîá íàðîäèòè-
ñÿ çíîâó". 4.50 Ò/ñ "Ðîêñî-
ëàíà"

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 - 2". 10.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.20 Êî-
ìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ". 14.20,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 20.15, 21.20 Êî-
ìåä³ÿ "Ñâàòè - 6". 22.20 Ìå-
ëîäðàìà "Ï³çíº êàÿòòÿ" .
23.20, 1.50 Õ/ô "Ì³ô"

IÍÒÅÐ
6.10 Ìóëüòô³ëüì. 6.55, 20.00,
3.10 "Ïîäðîáèö³". 7.25, 13.55
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 8.15 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 10.15
Ò/ñ "Âóçüêèé ì³ñò".  15.15
"Æäè ìåíÿ". 17.40 Íîâèíè.
18.00, 19.00, 5.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.40
Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí" (16+).
23.55 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø" (16+).  1.35 Ò/ñ
"Áàíê³ðø³".  3.50 "óÄà÷íèé
ïðîåêò". 4.25 "Ãîòóºìî ðà-
çîì"

 ICTV
5.00, 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!.
5.40, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 6.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.10 Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àí-
òèçîìá³. 11.15, 13.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.00, 16.10 Õ/ô
"²íòåðåñè äåðæàâè". 16.25 Õ/
ô "Ëþäèíà ëèñòîïàäà".
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
21.25 Ò/ñ "Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ". 22.35 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.35 Õ/ô "Ñïîâ³äü íåáåçïå÷-
íî¿ ëþäèíè". 2.40 Êðàùå íå
ïîâòîðþé!. 3.30 Ïðîâîêàòîð.
4.25 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.20 "Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 9.20
Õ/ô "Àâàð³ÿ - äî÷êà ìåíòà".
11.15 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!
Ä³òè". 13.55 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 14".  18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 23.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 20.30, 22.45 "Õàòà íà
òàòà"

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, 2.10 Ñüîãîäí³.
9.15, 4.00 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.40
Ò/ñ "ßíãîë ó ñåðö³". 14.45,
15.30 Ò/ñ "Âîëîøêè" (16+).
19.45, 3.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ"
1, 2 ñ. (16+). 23.30 Õ/ô "Êàçêà
êàçîê" (16+). 5.20 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³ (16+)

Ò Å Ò
7.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè. 7.20
Êàçêà ç òàòîì. 7.40 Öå íàøå-
öå òâîº. 7.50 Áàéäèê³âêà. 8.20
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 8.50
Ìóëüòì³êñ. 10.30 Ì/ñ "Åëâ³í ³
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ñò.

(10.07.2017 - 16.07.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

21.00 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ" 9, 10 ñ.
(16+). 23.20 "ñë³äàìè Ñàìî-
çâàíöÿ". 0.00 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ"
(16+). 2.00 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
7.00, 6.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
7.20 Êàçêà ç òàòîì. 7.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 7.50 Áàéäèê³â-
êà. 8.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 8.50 Ìóëüòì³êñ. 10.35 Õ/ô
"Ãí³â". 13.30 ËàâËàâÑar. 14.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
15.35 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 16.00 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 16.35, 5.05
Â³òàëüêà. 18.50, 3.50 Êðà¿íà Ó.
19.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 21.00 Õ/ô
"Áîãè, ìàáóòü, ç'¿õàëè ç ãëóçäó
2". 23.00 Õ/ô "Â³ä÷àéäóøí³
øàõðà¿". 1.00 Õ/ô "128 óäàð³â
ñåðöÿ íà õâèëèíó" (16+). 2.40
Õ/ô "Âå÷³ð íà ²âàíà Êóïàëà"

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

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

ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.05, 1.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.10, 1.30 Çîíà íî÷³. 4.40 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.49,
6.59 Kids Time. 5.50 Ì/ñ "Ñ³ìåé-
êà Êðóäñ". 6.10 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.00 Ñåðöÿ
òðüîõ. 16.20 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 21.10 Õ/ô "Íåïðîõàí³
ãîñò³" (16+). 23.20 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ áåç çîáîâ'ÿçàíü" (16+)

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.05 Ñìàêîòà. 8.30,
23.00 Ñâ³ò on l ine. 8.45
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Ï³ï
â³äêðèâàº ñâ³ò". 9.50 Ì/ñ
"Ëåãåíäà ïðî Á³ëîñí³æêó".
10.45 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 11.10
Õî÷ó áóòè. 11.50 Ôîëüê-music.
12.55 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ íà
íàöèñò³â". 16.40 Êíèãà.ua.
17.10, 2.15 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Ñïîðò. 18.20, 3.20 ×îëîâ³÷èé
êëóá. 19.00 Ä/ñ "Ñêàðáè òà
ñìåðòåëüí³ òàºìíèö³ ìîð³â".
21.00 Íîâèíè. 21.30
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 22.20 Ä/
ñ "Äèê³ òâàðèíè". 22.45
Ìåãàëîò. 23.25 Æèòòºëþá.
23.50 Íà ñëóõó. Ï³äñóìêè. 1.20
Ä/ñ "Óâåñü öåé äæàç". 3.50 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà"

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.15, 23.15
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 7.15 Ìåëîä-
ðàìà "Àáîíåíò òèì÷àñîâî íå-
äîñÿæíèé". 11.40 Ìåëîäðàìà
"Ï³çíº êàÿòòÿ". 16.30, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà 2017". 20.15 Êî-
ìåä³ÿ "Çíàé íàøèõ". 0.15, 2.10
"Ë³ãà ñì³õó 2"

IÍÒÅÐ
6.45 Ìóëüòô³ëüì. 7.15, 2.10 Õ/
ô "Ä³â÷èíà áåç àäðåñè". 9.00,
11.00 "Ãîðîäîê". 10.00, 4.45
Äîê.ïðîåêò "Íàì éîãî íå âèñ-
òà÷àº. Çãàäóþ÷è ²ëëþ Îëåéíè-
êîâà". 13.45 Õ/ô "Êîðîëåâà
áåíçîêîëîíêè". 15.10, 20.30 Ò/
ñ "Âîíà íå ìîãëà ³íàêøå".
20.00, 1.40 "Ïîäðîáèö³". 23.50
Õ/ô "Ñ³ì äí³â äî âåñ³ëëÿ". 3.35
Õ/ô "¯õàëè ìè, ¿õàëè…"

ICTV
5.00 Õ/ô "Ñòþàðò Ë³òòë". 6.15
Äèâèòèñü óñ³ì! .  7.15 Áåç
ãàëüì. 8.15 Ì ³ Æ. 8.45 Ôàêòè.

âåäóòü åêñòðàñåíñè". 20.35,
22.45 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Àãåíòè

ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 7.00,

8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,

2.40 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-

íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 3.30

Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50, 4.30

Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 14.45 Ò/ñ

"Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 15.30

Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2" (16+).

19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-

ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ"

5, 6 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Çà-

êîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé

íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
7.00, 6.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
7.20 Êàçêà ç òàòîì. 7.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 7.50 Áàéäèê³-
âêà. 8.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 8.50 Ìóëüòì³êñ. 10.30
Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 11.30
Õ/ô "Éîðèíäà ³ Éîðèíãåëü".
12.40 Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùó-
âà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 13.30
ËàâËàâÑar. 14.30, 20.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
15.35 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 16.00 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 16.35,
5.00 Â³òàëüêà. 18.50, 23.00,
3.45 Êðà¿íà Ó. 19.50 Êàçêè Ó
Ê³íî. 21.55, 1.55 Ðÿò³âíèêè.
0.00 Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè.
1.00 Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêà-
ðàííÿ çà âáèâñòâî" (18+).
2.55 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³

«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
ïðîãðàìè "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 âè-
ïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.  13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 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 êàç-
êà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð-
³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 9.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè" (16+). 5.49, 7.05 Kids
Time. 5.50 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.10 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.10, 19.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
16.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 21.40 Õ/ô "Çíàéîì-
ñòâî ç Ôàêåðàìè" (16+).
23.50 Õ/ô "Ïðîêëÿòòÿ ìîº¿
ìàòåð³" (16+). 1.45 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 1.50 Çîíà íî÷³

×ÅÒÂÅÐ, 13 ËÈÏÍß
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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00, 16.30 Ò/ñ "Êðàñóí³
Åä³ò Óîðòîí". 9.55 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 11.45 Ä/ñ "Ïîðÿòóíîê
ôåðìè". 13.00 Íîâèíè ( ³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).  13.30
Ñë³äñòâî. ²íôî. 13.55 Ò/ñ
"Ë³í³ÿ çàõèñòó". 15.20 Íàä-
âå÷³ð'ÿ. Äîë³. 17.25 Øêîëà

 Êàíàë «1+1»
6.00 Ìåëîäðàìà "Àáîíåíò

òèì÷àñîâî íåäîñÿæíèé". 9.00
Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 9.40
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.10
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10, 18.30 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 8". 19.30, 5.20 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 Ìåëîäðàìà
"Ïàïàðàö³". 1.00 Êîìåä³ÿ "Íå-
âäàõà ³ç êàóíò-êàóíò³". 4.35

"Ñâ³òñüêå æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.10 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.25 Õ/ô "Êî-
ðîëåâà áåíçîêîëîíêè". 8.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ". 12.05 Õ/ô "Òàòóñ³ áåç
øê³äëèâèõ çâè÷îê". 14.00 Õ/ô
"Ãðîø³ äëÿ äî÷êè". 16.00 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà". 20.30 "Ñëîâ'-
ÿíñêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó. Óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ" Ïðåì'ºðà.
22.50 Õ/ô "Êîõàòè íå ìîæíà
çàáóòè". 0.40 Õ/ô "Êàçêà ïðî
æ³íêó òà ÷îëîâ³êà"

 ICTV
7.30 Ò/ñ "Â³ää³ë 44". 11.05,
13.00 Õ/ô "Òàêèé æå çðàäíèê,
ÿê ³ ìè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35 Õ/ô "²ãðè ïàòð³îò³â".
15.50 Õ/ô "Ïðÿìà òà î÷åâèäíà
çàãðîçà". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Àãåíò
Õåì³ëòîí: Âèêðàäåíà". 22.35 Õ/
ô "Àãåíò Õåì³ëòîí: Â ³íòåðå-
ñàõ íàö³¿". 0.45 Õ/ô "Ñòàðèì
òóò íå ì³ñöå". 2.50 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ"

ÑÒÁ
7.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.45 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 12.40 "Ïî-
ëþâàííÿ". 13.40 Õ/ô "Ôîðìó-
ëà êîõàííÿ". 15.20 Õ/ô "40+
àáî Ãåîìåòð³ÿ ïî÷óòò³â" .
19.00, 1.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 22.45 "ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.40 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ" (16+).
13.45 Ò/ñ "Áàáóñÿ íà ñíîñÿõ"
(16+). 17.40 Ò/ñ "Ïðè÷àë
ëþáîâ³ ³ íàä³¿" 1, 2 ñ. (16+).
19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ
"Ïðè÷àë ëþáîâ³ ³ íàä³¿" (16+).
22.40 Ò/ñ "Ì³é óëþáëåíèé
ãåí³é". 2.05 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
2.50 Òàºìíèé êîä çëàìàíèé.
Ï³ðàì³äè. 3.35 Òàºìíèé êîä
çëàìàíèé. Âàìï³ðè. 4.20
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+)

Ò Å Ò
7.00, 6.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
7.20 Êàçêà ç òàòîì. 7.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 7.50 Áàéäèê³â-
êà. 8.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 8.50 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Ì/ñ
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 10.45 Ì/
ô "²ãîð". 12.10 Õ/ô "Éîðèíäà ³
Éîðèíãåëü". 13.20 Õ/ô "Ðîçóì-
íå ð³øåííÿ". 15.00, 23.00, 3.55
Êðà¿íà Ó. 20.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 1.00 Õ/ô "128
óäàð³â ñåðöÿ íà õâèëèíó" (16+).
2.40 Õ/ô "Âå÷³ð íà ²âàíà Êóïà-
ëà". 5.10 Â³òàëüêà

 «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
3.10 Çîíà íî÷³. 5.59, 7.49 Kids
Time. 6.00 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.15 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.50 Ì/ô "Ôå¿:
Çàãóáëåíèé ñêàðá". 9.10 Õ/ô
"Çíàéîìñòâî ç áàòüêàìè"
(16+). 11.30 Õ/ô "Çíàéîìñòâî
ç Ôàêåðàìè" (16+). 13.40 Õ/ô
"Çíàéîìñòâî ç Ôàêåðàìè 2"
(16+). 15.40 Õ/ô "Êë³ê: ç ïóëü-
òîì ïî æèòòþ" (16+). 17.40 Õ/
ô "Çàâæäè êàæè "Òàê" (16+).
19.40 Õ/ô "Ìåòîä Õ³ò÷à" (16+).
22.00 Õ/ô "Âåñ³ëüíèé ìàé-
ñòåð" (18+). 0.00 Õ/ô "Âæàëåí³"
(18+). 1.45 Õ/ô "Ñòàðå çàãàð-
òóâàííÿ" (16+)

Ìåð³ Ïîïï³íñ. 17.40 Ì/ñ "Êíè-
ãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 18.50, 22.45 Ç
ïåðøèõ âóñò. 19.00, 1.50 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ñ
"Äèê³ òâàðèíè". 19.55 "Ñõåìè"
ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ.
20.20, 2.05 Ïðî ãîëîâíå. 21.30
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ íà íàöèñò³â".  22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 2.35 Ò/ñ "Òàêñ³".
3.50 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.50 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3".
10.45, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7".
12.35 Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ".
13.40, 14.50 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè -
6". 16.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15,
21.15 Ìåëîäðàìà "Ï³çíº êàÿò-
òÿ". 22.15, 2.15 Êîìåä³ÿ
"Ï³íãâ³íè ì³ñòåðà ïîïïåðà".
0.00 Õ/ô "Ãðåáåðñè"

IÍÒÅÐ
5.50 Ìóëüòô³ëüì. 6.40, 20.00,
0.45, 3.10 "Ïîäðîáèö³". 7.20,
14.10 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í ³äîì Êàíåâñüêèì".  8 .15
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
10.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ".
12.10, 20.40 Ò/ñ "Àííà Ãåð-
ìàí" (16+). 16.45 "Ðå÷äîê".
17.40 Íîâèíè. 18.00, 19.00,
5.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî" .  22.45 Ò/ñ  "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (16+). 1.30
Ò/ñ "Áàíê³ðø³". 3.50 "óÄà÷íèé
ïðîåêò". 4.25 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.45 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 10.45, 13.20 Õ/
ô "Ñëóæèòåë³ çàêîíó". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35,
16.10 Ò/ñ "Äåìîíè". 17.50,
21.30 Ò/ñ "Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ".
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 ²íñàéäåð. 22.20 Õ/ô
"Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ". 0.15 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ". 2.00 Êðàùå íå
ïîâòîðþé!. 2.50 Ïðîâîêàòîð.
4.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.30 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.35
Ôàêòè. 4.55 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.25
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè".
12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-2 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 13.55 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè
ïðîòè æ³íîê". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 0.35
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.35, 22.45 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 3"

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 2" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ" 7, 8 ñ.
(16+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
7.00, 6.45 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
7.20 Êàçêà ç òàòîì. 7.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 7.50 Áàéäèê³â-
êà. 8.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 8.50 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Ì/
ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 11.30 Õ/
ô "Õîðîáðèé êðàâ÷èê". 12.40
Ò/ñ "Áàôô³ -  âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+).  13.30
ËàâËàâÑar. 14.30, 20.55 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 15.35
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 16.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò".  16.35, 5.00
Â³òàëüêà. 18.50, 23.00, 3.45
Êðà¿íà Ó. 19.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
21.55, 1.55 Ðÿò³âíèêè. 0.00
Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 1.00
Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
âáèâñòâî" (18+). 2.55 Îäíîãî
ðàçó â Îäåñ³

«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

Ðàíîê. 9.15 "Íà òðüîõ". 12.35,
13.00 Õ/ô "Äåíü òðèô³ä³â".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 16.25 Õ/ô
"Òàêèé æå çðàäíèê, ÿê ³ ìè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "²ãðè ïàòð³îò³â".
22.35 Õ/ô "Ïðÿìà òà î÷åâèä-
íà çàãðîçà". 1.10 Õ/ô "Ïóíêò
ïðèçíà÷åííÿ-4". 2.35 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ". 4.20 Ôàêòè. 4.45 Ò/ñ
"Êîä Êîñòÿíòèíà"

ÑÒÁ
6.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!".  11.20
"Õàòà íà òàòà". 13.15 "Âàã³òíà
ó 16". 15.15 Õ/ô "Ç ïðèâ³òîì,
Êîçàíîñòðà". 17.05 Õ/ô "Äîì-
ðîá³òíèöÿ". 19.00 Õ/ô "40+ àáî
Ãåîìåòð³ÿ ïî÷óòò³â". 22.40 Õ/
ô "Ôîðìóëà êîõàííÿ". 0.15
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.50 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.45 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ" 1, 6
ñ. (16+). 15.20 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ"
7 ñ. (16+). 16.20, 19.40 Ò/ñ
"Ì³é óëþáëåíèé ãåí³é". 20.50
Ôóòáîë. Ñóïåð Êóáîê Óêðà¿íè
"Øàõòàð" - "Äèíàìî". 23.20
ªâðî 2012 ð. Óêðà¿íñüêà
ãîðä³ñòü. 1.10 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 3.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
7.00, 6.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
7.20 Êàçêà ç òàòîì. 7.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 7.50 Áàéäèê³â-
êà. 8.20 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 8.50 Ìóëüòì³êñ. 10.30
Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 11.10
Ì/ñ "Äîðà ³ äðóç³. Ïðèãîäè â
ì³ñò ³ " .  11.40 Ì/ô " ² ãîð" .
13.05, 20.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ.  14.40 Êàçêè Ó
Ê³íî. 16.50 Õ/ô "Â³ä÷àéäóøí³
øàõðà¿". 18.50 Õ/ô "Áîãè, ìà-
áóòü, ç'¿õàëè ç ãëóçäó 2". 23.00
Êðà¿íà

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.10 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.39, 6.59
Kids Time. 5.40 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.00 Ðåâ³çîð.
10.10 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
12.50 Ò/ñ "CàøàÒàíÿ" (16+).
14.50 Õ/ô "Äåíí³ñ-ìó÷èòåëü".
16.40 Õ/ô "Íåïðîõàí³ ãîñò³"
(16+). 19.00 Õ/ô "Êë³ê: ç ïóëü-
òîì ïî æèòòþ" (16+). 21.00 Õ/
ô "Çàâæäè êàæè "Òàê" (16+).
23.00 Õ/ô "Ä³â÷èíà ìî¿õ êîø-
ìàð³â" (18+). 1.10 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ áåç çîáîâ'ÿçàíü" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 16 ËÈÏÍß
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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, 23.00 Ñâ³ò on line. 9.00
Ä/ñ "Ñêàðáè òà ñìåðòåëüí³
òàºìíèö³  ìîð³â" .  9 .50 Õ/ô
"Êîðîë³âñüêèé ãåíåðàë" .
12.00 Òåàòðàëüí³  ñåçîíè.
12.30, 1.20 Ä/ñ "Áëþç. Ìàðò³í
Ñêîðñåçå ïðåäñòàâëÿº" .
14.30 Ìèñòåöüê ³  ³ñòîð³ ¿ .
14.40 Ôîëüê-music. 15.50 Ä/ñ
"Ñàäîâ³ ñêàðáè". 16.45 Õ/ô
"Çîëîòî". 18.35 Õ/ô "Ìàð³ÿ
Àíòóàíåòòà".  20.30 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.00 Íîâèíè. 21.30
Ä/ñ "Òðàäèö³éí³  ñâÿòà Ìà-
öóð³ " .  22.20 Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè. 23.25 Òåðè-
òîð³ÿ çàêîíó. 23.30 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. Ï³äñóìêè. 2.50 Ä/
ô "Ï³ñíÿ Âñåñâ³òó. ¯õàâ êîçàê
çà Äóíàé". 3.25 Óðÿä íà çâ'ÿç-
êó ç ãðîìàäÿíàìè. 3.50 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà"

"×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 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.. 17:05 - Ìóëüòñå-
ð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 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-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 9.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè" (16+). 5.44, 7.05 Kids Time.
5.45 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.10
Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
7.10, 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 16.15 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü âðîäëèâà".  21.40 Õ/ô
"Çíàéîìñòâî ç Ôàêåðàìè 2"
(16+). 23.40 Õ/ô "Ñòàðå çàãàð-
òóâàííÿ" (16+). 1.10 Õ/ô "Ïðî-
êëÿòòÿ ìîº¿ ìàòåð³" (16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 14  ËÈÏÍß
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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. 7.20, 23.25 Íà ñëóõó.
8.30 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí ëàéí.
9.00 Ò/ñ "Êðàñóí³ Åä³ò Óîðòîí".
9.55 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 11.45
Ä/ñ "Ïîðÿòóíîê ôåðìè". 13.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.30 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåä-
ëåöüêîþ. 13.55 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çà-
õèñòó". 15.20 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþ-
áîâ. 16.30 Äîêóìåíòàëüíà äè-
ëîã³ÿ "Ê³áåðâ³éíè". 17.25 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 17.45 Ì/ñ "Êíè-
ãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50, 22.45 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.00, 1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ñ "Óâåñü öåé
äæàç". 20.20, 2.05 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50
Ò/ñ "Ìèñëèâö³ íà íàöèñò³â".
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00,
1.00 Ï³äñóìêè. 0.25 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 2.30 Ôîëüê-music.
3.30 Áîðõåñ. 3.55 Ò/ñ "Ðîêñî-
ëàíà"

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 -  3".
10.45, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7".
12.30 Êîìåä³ÿ "Áàéêè ì³òÿÿ".
14.30, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15,
22.10 "Ë³ãà ñì³õó 2".  0.00
"Âå÷³ðí³é êè¿â".  2.00 "Ìà-
ëåíüê³ ã³ãàíòè"

IÍÒÅÐ
5.55 Ìóëüòô³ëüì. 6.40 "Ïîä-

ðîáèö³". 7.20, 14.10 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 8.15 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íà
êðàþ ñâ³òó". 10.10 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ". 12.10 Ò/ñ "Àííà
Ãåðìàí" (16+). 16.45 "Ðå÷-
äîê". 17.40 Íîâèíè. 18.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.55 "Ïîäðîáèö³ òèæ-
íÿ". 22.00 Õ/ô "Òðåñò, ÿêèé
ëîïíóâ". 3.35 "Æäè ìåíÿ". 5.20

Õ/ô "¯õàëè ìè, ¿õàëè…"

ICTV
5.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.20, 13.20 Õ/ô
"Ñòþàðò Ë³òòë". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.45, 16.10 Ò/ñ
"Äåìîíè". 17.55 Ò/ñ "Ñíàé-
ïåð-2. Òóíãóñ". 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð.  20.20 Àíòè-
çîìá³. 21.30 "Íà òðüîõ". 0.50
Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-4".
2.15 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ".
3.45 Êðàùå íå ïîâòîðþé!. 4.40
Ôàêòè

ÑÒÁ
8.05 Õ/ô "Øâèäêèé ïî¿çä".
10.00 Õ/ô "Âàì ³ íå ñíèëîñÿ".
11.50 Õ/ô "Ãîðä³ñòü òà óïåðåä-
æåííÿ". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.30 Õ/ô "Ç ïðè-
â³òîì, Êîçàíîñòðà". 20.30,
22.45 Õ/ô "Äîìðîá³òíèöÿ".
23.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 3.30 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 5.45 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.50, 4.15 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 14.45, 15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð 2" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".



Ïîíàä 400 ó÷àñíèê³â
ç ï'ÿòè êðà¿í ñâ³òó
â³çüìóòü ó÷àñòü ó
Ì³æíàðîäíîìó

øàõîâîìó ôåñòè-
âàë³ "Ìóêà÷³âñüêå

ë³òî – 2017"
З них понад 200 дітей.

Відкрився фестиваль 4
липня, о 14:30 в при�
міщенні "Eventum Hall".
Гарантований призовий
фонд фестивалю збіль�
шено до 100 тисяч гри�
вень. Кошти зібрано ме�
ценатами, які підтриму�
ють цей вид спорту в Му�
качеві.

Переможці груп А, C та
D нагороджуються смар�
тфонами. Перші 10 рей�
тинг�фаворитів турніру А
(за рейтинг листом ФІДЕ
на 1 червня) забезпечу�
ються проживанням за
рахунок організаторів в
готелі в центрі міста. Фе�
стиваль триває до 9 лип�
ня ц.р.

До місця гри курсува�
тимуть автобуси з цент�
ральної частини міста.
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
10.07.2017 –  16.07.2017

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 17
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

7 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàðà.
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ОВЕН (21.03�20.04).
Не перенапружуйте�
ся на роботі. Є
ймовірність, що вимо�

ги  начальства можуть бути
завищені. Небажано прий�
мати скоропальні рішення,
утримуйтеся від кар'єрних
змін. Гарний період для вста�
новлення дружніх контактів і
зав'язування корисних знай�
омств.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Будьте уважні
при спілкуванні з ко�
легами та при офор�

мленні документів, не зду�
майте підписувати що�не�
будь, не читаючи. Ухвалюю�
чи остаточне рішення з важ�
ливих питань, уважно все об�
міркуйте.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Просто зобо�
в'язана підвищитися
ваша самооцінка. У
вас з'явиться шанс

здійснити свою давню мрію.
Корисна активність і ініціати�
ва  з вашого боку. Але може
заважати ваша емоційна
вразливість.

РАК (22.06�23.07).
Фортуна буде вам по�
сміхатися. На роботі,
та й взагалі в ділових

відносинах, можливі перс�
пективні пропозиції та одер�
жання премії. Є шанс багато
чого добитися та досягти.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Перш ніж вирішувати
якусь проблему, роз�
гляньте її більш уваж�

но, може бути, ваше сприй�
няття ситуації зміниться і ви
знайдете інший вихід. Прий�
деться відстоювати свої ідеї.
У вас буде можливість зміцни�
ти свій авторитет.

ДІВА (24.08�23.09).
Прийшов час визна�
читися, які з ваших
ділових контактів
перспективні, а які � ні.

Гарний час для підтримки та
зміцнення власних позицій.
Будьте наполегливіше, тоді
удача вам посміхнеться.

ВАГИ (24.09�23.10).
На роботі ваші справи
будуть просуватися
досить успішно. Ви
можете розраховува�

ти на перспективні пропо�
зиції. Зайва емоційність
може перешкодити вам пра�
вильно оцінити обстановку .

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Справи мо�
жуть піти не зовсім
так, як ви очікували, а

навіть краще. Будьте впев�
нені у своїх діях. У вас усе вий�
де. Не заощаджуйте часу на
сон і відпочинок. Плануючи
майбутнє, залиште в резерві
ще кілька варіантів.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вам дове�
деться неабияк по�
трудитися. Поїздки
можуть пройти не за�

надто гладко, але, в остаточ�
ному підсумку, ви доб'єтеся
бажаних результатів. Ловіть
удачу за хвіст і активно її ви�
користовуйте.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Багато своїх
планів прийдеться
переглянути. Зібрав�
шись з силами, вам

удасться  реалізувати свої
проекти, що залучить до вас
увагу навколишніх.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Особливо
добре вам буде вда�
ватися робота, а от в
родині можливі роз�

лади. Постарайтеся виявити
такт і терпіння. Ви можете
піти на обміркований ризик і
добитися успіху.

РИБИ (20.02�20.03).
Ви відчуєте приплив
сил і енергії. Багато
чого буде виходити

без великих витрат. Поста�
райтеся максимально вико�
ристовувати цей золотий для
вас час.

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

для гостиної  або спальної кімнати
(олія, розмір  125x75 см). Старт. ціна – 200 у.о.

Можливий торг.  Тел.:  050<68<50<818.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÇÀÎ×ÍÈÌ
ÀÓÊÖ²ÎÍÎÌ ÊÀÐÒÈÍÀ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Óæå ÷åòâåðòèé ð³ê
ïîñï³ëü ïðèõèëüíèêè
â³äïî÷èíêó ï³ä â³äêðè-
òèì íåáîì ìàþòü ãàð-
íó íàãîäó äîëó÷èòèñÿ
äî áåçêîøòîâíîãî ïå-
ðåãëÿäó ê³íåìàòîãðàô³-
÷íèõ ñòð³÷îê, ðàçîì ç
äðóçÿìè çáàãàòèòèñÿ
íîâèìè âðàæåííÿìè
â³ä ïîáà÷åíîãî íà... áå-
ðåç³ ð³÷êè Ëàòîðèö³.

Ïî÷àòîê “ê³íåìàòîã-
ðàô³÷íèì ÷åòâåðãàì” ó
Ìóêà÷åâ³ áóëî ïîêëàäå-
íî 5 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó,
êîëè çà ³í³ö³àòèâè
áðîíçîâîãî ïðèçåðà
Ïàðàë³ìï³àäè â Ëîí-
äîí³ Äåíèñà Ñîáîëÿ
áóëî ïðîâåäåíî ç³áðàí-
íÿ ëþáèòåë³â ê³íî

В КІНОКЛУБ ВСІЄЮ РОДИНОЮ...
“Ïðîñòî.Íåáà” òà
îðãàí³çîâàíî ïåðøèé
ïåðåãëÿä ê³íîñòð³÷êè.

Çà ÷àñ, ùî ìèíóâ,
çðîñëà ê³ëüê³ñòü ïðè-
õèëüíèê³â äàíîãî ìè-
ñòåöüêîãî çàõîäó, ïðî
ùî ñâ³ä÷èòü ³ â÷î-
ðàøí³é ïåðåãëÿä ê³íî-
ñòð³÷êè “Ï³ñíÿ ìîðÿ”.
Â³äðàäíî, ùî ïðè-
õèëüíèêàìè òàêî¿ ôîð-
ìè â³äïî÷èíêó ñòàþòü
ö³ë³ ðîäèíè, ÿê³ çà-
ëþáêè â³äâ³äóþòü êî-
ëåêòèâíèé ìèñòåöü-
êèé çàõ³ä ³ ÿê ìîæ-
ëèâ³ñòü çì³ñòîâíîãî
â³äïî÷èíêó, ³ ÿê ãàðíó
íàãîäó ñï³ëêóâàííÿ
ì³æ áàòüêàìè òà
ä³òüìè.

Â³äðàäíî, ùî êåð³â-
íèê ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ “Ìîëîä³æí³
³í³ö³àòèâè Çàêàðïàòòÿ”
Äåíèñ Ñîáîëü íå çó-
ïèíÿºòüñÿ íà äîñÿãíó-
òîìó, øóêàº íîâ³ ö³êàâ³
ôîðìè ðîáîòè ç ìî-

ëîääþ ì³ñòà, âèõîâóþ-
÷è â íèõ ë³äåðñüê³ ÿêîñò³
òà àêòèâíó æèòòºâó ïî-
çèö³þ. À ê³íî “Ïðîñòî.
Íåáà” öå îäèí ³ç ö³êà-
âèõ éîãî çàõîä³â, çà
ÿêèé ìè éîìó ùèðî
âäÿ÷í³.

Òðèâàº ïåðåäïëàòà
íà ãàçåòó “Ìóêà÷åâî”

íà äðóãå ï³âð³÷÷ÿ 2017 ð.

Шановні наші читачі, ми  раді завжди бути з
вами, сподіваємося  і на  подальшу  взаємність, а
також  на вашу дійову підтримку і допомогу. Вона
полягає передусім – у ПЕРЕДПЛАТІ. Ваша перед�
плата – це реальна допомога  редакції, запорука
стабільного випуску нашої газети. Оформити пе�
редплату "Мукачева" можна з будь�якого наступ�
ного місяця у будь�якому поштовому відділенні,
або безпосередньо у редакції .

 Ì³ñÿ÷íà âàðò³ñòü ïåðåäïëàòè

– 12 ãðí.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826
З глибокою повагою  редактор газети

В.ДВОРНИЧЕНКО

Пенсію крупну я получаю,
Хліб лиш і сіль на неї купляю.

Хай в цьому місяці солі лишусь,
А на «Мукачево» все ж   ПІДПИШУСЬ!

ТОВ “АВЕ Мукачево”
проводить набір на роботу:

1. ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ кате<
горії С, Е.
2. ВАНТАЖНИКІВ для збору твердих побутових
відходів.

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

Тел.: 050<337<83<71.

– À äî âåñ³ëëÿ êàçàâ,
ùî ãîòîâèé ïîìåðòè
çàðàäè ìåíå.

– Íó ãàðàçä, äàâàé
ñþäè òâî¿ êîòëåòè.

Ó ë³êàðÿ âäîìà çàáèâ-
ñÿ óí³òàç. Âèêëèêàâ ñëþ-
ñàðÿ.

Òîé ïàðó ðàç³â ñòóê-
íóâ ìîëîòêîì, çàì³íèâ
ïðîêëàäêó, çàêðóòèâ
øàéáó. Ïîò³ì:

–  Ç âàñ 100 ãðèâåíü.
– Ñê³ëüêè?! Çà ï’ÿòü

õâèëèí ðîáîòè? ß íåé-
ðîõ³ðóðã, ÿ 7 ðîê³â íà-
â÷àâñÿ ñïåö³àëüíîñò³,
àëå ìåí³ çà ï’ÿòü õâèëèí
ðîáîòè íå ïëàòÿòü 100
ãðèâåíü!

–  Çíàþ. Êîëè ÿ áóâ íåé-
ðîõ³ðóðãîì, ìåí³ òåæ
òàê íå ïëàòèëè.

–  Ä³äóñþ, ùî òàêå ðàé
³ ùî òàêå ïåêëî?

–  Ðàé, îíó÷êó, –  öå
àìåðèêàíñüêà çàðïëàò-
íÿ, óêðà¿íñüêà äðóæèíà,
àíãë³éñüêèé ä³ì ³ êè-
òàéñüêà ¿æà. À ïåêëî —
öå êèòàéñüêèé ä³ì, àíã-
ë³éñüêà ¿æà, àìåðèêàíñü-
êà äðóæèíà é óêðà¿íñüêà
çàðïëàòíÿ.


