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

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

5 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

     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.

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.

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
обміркуйте, не випустіть з
уваги істотні дрібниці.

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.
Однак уникайте непотрібних
і неприємних контактів.

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.

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

перспективні, а які – ні. Гар�
ний 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 розраховувати на
перспективні пропозиції.
Зайва емоційність може пе�
решкодити вам правильно
оцінити обстановку та прий�
няти важливе рішення, три�
майте себе в руках.

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.

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 навко�
лишніх.

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. Вирішуючи
свої проблеми, не забувай�
те про  близьких людей.

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.
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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

ДОНЬКА президента США  та її чоловік  офіцій�
но працюють старшими радниками президента,
але виконують свої обов’язки   на громадських
засадах,  не отримуючи заробітної плати.

НА БОРТУ літака, який прямував рейсом з
Москви  до Туреччини один з російських туристів
влаштував  масову бійку. Вона тривала більш ніж
годину. Стюарди разом іншими пасажирами зму�
шені  було пов’язати  п’яного туриста і по при�
бутті в аеропорт, передати бешкетника поліції.

У КИЄВІ  у Маріїнському парку зведений ор�
кестр  правоохоронних органів України  встано�
вив  рекорд масового виконання Гімну Євро�
пейського Союзу. Участь в оркестрі  взяло майже
двісті правоохоронців з дев’яти областей Украї�
ни.

РІВЕНЬ безробіття в Україні  зріс до максималь�
ної позначки  за останні роки. Згідно з даними
Держстату , у першому кварталі  він становив  10,
1 %. А це на 2% більше проти минулого року. Ко�
жен  восьмий українець сьогодні не має роботи.

ЯК заявив Мінфін, сукупний борг України за ос�
танні півроку зріс на 5,2 млрд. доларів.  Тепер він
становить  74, 68 млрд. доларів. Це означає, що
кожен українець  уже винен кредиторам 1680 "зе�
лених".

БЕЛЬГІЙСЬКІ політики звинуватили Євроко�
місію за намір заборонити  національне  блюдо
країни – картоплю�фрі.  Спеціалісти з Єврокомісії
пояснюють свої наміри  посиланням на
шкідливість фрі для здоров’я людей.

НІМКЕНЯ Мартина Біг, яку вважають володар�
кою найбільших грудей у Європі, вирішила опе�
ративним шляхом  збільшити  розмір сідниць.
"Мені потрібна попа під розмір грудей", – заяви�
ла амбітна жінка.

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ
ÏÎÂÀÆÍÎÃÎ ²ÌÅÍÈÍÍÈÊÀ,

òàëàíîâèòîãî ³ ìóäðîãî
êåð³âíèêà, äèðåêòîðà Ìó-
êà÷³âñüêîãî  äðàìàòè÷íî-
ãî òåàòðó

ÃËÅÁÓ
Þð³ÿ

Ôåäîðîâè÷à
ç äíåì íàðîäæåííÿ!

  Áàæàºìî Âàì, øàíîâíèé Þð³é Ôåäîðîâè÷,
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ñîíÿ÷íî¿
ðàäîñò³, â³ðè   òà  íàñíàãè,  ùåäðîñò³ ñåðöÿ,
ëþäñüêî¿ ïîâàãè íà äîâãèõ ñòåæêàõ æèòòºâî¿
íèâè. Áóäüòå çàâæäè Âè çäîðîâ³ é ùàñëèâ³.

Ìèíàþòü íà÷å ìèòü, äåñÿòêè ë³ò.
Âîíè – ÿê äîùèê ïî òîíåíüêèé øèáö³,
Âîíè – ÿê í³æíèé ÿáëóíåâèé öâ³ò.
Âîíè – ÿê òîíê³ ñòðóíè â ïåðø³é ñêðèïö³.
Òîæ õàé òîé öâ³ò ïîâ³ê   íå îáë³òà,
Íåõàé ñòðóíà ñï³âàº, à íå ðâåòüñÿ.
Õàé äîëÿ íå ñêóïèòüñÿ íà ë³òà,
Õàé  Áîæà áëàãîäàòü ïàíóº â ñåðö³.
Áàæàºìî òâîð÷îãî íàòõíåííÿ ³  óäà÷³, çäî-

áóòê³â ³ ïåðåìîã, ìåëîä³éíèõ  ñï³âçâó÷ â ãàðí³é
ìóçèö³ äóøè, äîâãîë³òòÿ ³ áëàãîäàò³.

Ç ïîâàãîþ  –  êîëåêòèâ  Ìóêà÷³âñüêîãî äðà-
ìàòè÷íîãî òåàòðó.

– Àëëî! Ìèøó ìîæíî?
– Îí ñïèò.
– Îé, ìàäàì, åñëè ïðî-

ñíåòñÿ, ñêàæèòå, øî
Áåíÿ çâîíèë…

– Øî çíà÷èò "åñëè"?

Ðîäèòåëè îòíåñëèñü ê
ìîåé  äåâóøêå êàê ê ðîä-
íîé äî÷êå. Ñðàçó ñòàëè
èñêàòü  åé íîðìàëüíîãî
ïàðíÿ.

– Ñîôî÷êà, è ãäå âû
ïðîïàëè?! ß æå ïåðåæè-
âàþ! Âäðóã ó âàñ âñå õî-
ðîøî…

Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî
æåíùèíû ñ êàðòèí Ðó-
áåíñà âîò-âîò óáåãóò
îáðàòíî â áóõãàëòåðèþ.

Îëÿ òàê ïîïðàâèëàñü,
÷òî áàáî÷êà íà ïîÿñíèöå
ïðåâðàòèàëàñü  â îðëà.

– Ïðèêèíü, ïîäàðèëà
ìóæó ÷åñàëêó äëÿ ñïèíû.

– È ÷òî, åìó íå ïîíðà-
âèëîñü?

– Õóæå! Ýòîò êîçåë çà-
ÿâèë, ÷òî ÿ åìó òåïåðü
âîîáùå íè äëÿ ÷åãî íå
íóæíà.

Â îòëè÷èè îò Àíãëèè, ó
íàñ  íåò âòîðîãî çàâò-
ðàêà, çàòî  åñòü òðåòèé
óæèí.

– Íå æàëååøü, ÷òî çà-
ìûæ âûøëà?

– Äà ÷òî æ ÿ, íå ÷åëî-
âåê, ÷òî-ëè? Æàëêî åãî,
êîíå÷íî.

Êîãäà  îíà êðàñèò íîã-
òè ðàçíûìè öâåòàìè-
ýòî èãðà ñ îòòåíêàìè,
ýòî èíòåðåñíî è êðàñè-
âî. À êîãäà ÿ õîæó â ðàç-
íûõ íîñêàõ – ÿ äåáèë!

Öèìè âèõ³äíèìè ó Ñóñêîâ³ ó ñâî¿é
ñàäèá³ ïîäðóææÿ Ïîðøíºâèõ âëàø-
òóâàëî â³äïî÷èíîê äëÿ ìóêà÷³âñü-
êèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â êëóáó «Àê-
âàìàðèí» òà ë³òîá’ºäíàííÿ «Ð³äíå
ñëîâî». Äâà äí³ ó êîë³ äðóç³â ïðîé-
øëè øâèäêî, àëå íàïðî÷óä òåïëî ³
ö³êàâî. Áàðäè ïðèâåçëè íîâ³ òâîðè,

ÒÂÎÐ×À ÇÓÑÒÐ²× Ó ÀÐÒ-ÑÀÄÈÁ²

íàø³ ïîåòè òåæ ïîðàäóâàëè íîâè-
ìè âëàñíèìè äîðîáêàìè. Ãîñïî-
äèíÿ, ïàí³ ²ðèíà, öüîãî ðàçó ïðè-
ãîùàëà íåïåðåâåðøåíèì òàòàðñü-
êèì áëþäîì, ÿêèé ìàº çàãàäêîâó
íàçâó – øóðïà, à ãîñïîäàð – ïàí
Îëåêñàíäð çàëþáêè âèêîíóâàâ
óëþáëåí³ ï³ñí³ ç³ ñâîãî ðåïåðòóà-

ðó. Âèëàçêè çà ãðèáàìè,
êâ³òè, ðîçìîâè ïðî
ñï³ëüí³ òâîð÷³ ïëàíè,
îáì³í âðàæåííÿìè,
ñâ³òëèíè íà íåçàáóòíþ
ïàì’ÿòü ïðî ë³òî 2017 ó
Àðò-ñàäèá³ Ïîðøíºâèõ,
íà ôîí³ ã³ðñüêèõ ìàëü-
îâíè÷èõ êðàºâèä³â – öå
òà ìàëà ÷àñòêà ïîçèòè-
âó, ÿêó ìè ïðèâåçëè äî-
äîìó. Òðåáà ñêàçàòè, ùî
öå âæå íå ïåðøà çóñòð³÷
ó öüîìó ãàðíîìó ì³ñö³,
³ ùî òàê³ òâîð÷³ ïðîåêòè

ïëàíóþòüñÿ ³ íà ìàéáóòíº. Óñå çà-
ëåæàòèìå ò³ëüêè â³ä áàæàííÿ. Âåëèêà
ïîäÿêà ñ³ìåéñòâó Ïîðøíºâèõ, à òà-
êîæ óñ³ì êîëåãàì çà ö³ äèâîâèæí³
ìèò³ ñï³ëêóâàííÿ. À ùå  âàðòî äî-
äàòè, ùî äâåð³ Àðò-ñàäèáè â³äêðèò³
äëÿ óñ³õ çàö³êàâëåíèõ.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

Депутати міськради внесли
зміни до рішення «Про зас�
нування Мукачівської міської
премії імені Олександра Дух�
новича у новій редакції».

У номінації “Літературоз�
навство та публіцистика” зня�
то громадська діяльність.

Згідно положення особа
може бути лауреатом премії
за кожною номінацією лише
один раз за життя. Також до�
дано пункт що премія не може
бути присуджена посмертно.

Внесено зміни і до строків
подання матеріалів кандида�
тами. Термін подачі збільше�
но з 1 серпня по 1 грудня по�
точного календарного року,
збільшено і розгляд поданих
документів членами комісії –
з січня по квітень.

Доповнено пункт Порядок
створення та робота
комісії:

3.3.1. Розробляє детальні
критерії  оцінювання по
кожній номінації.

3.3.2. Розглядає твори, ро�
боти висунуті на здобуття
Премії на відповідність номі�
націям премії.

3.3.3. Приймає рішення

ДЕПУТАТИ ВНЕСЛИ ЗМІНИ ДО РІШЕННЯ
ПРО МИСТЕЦЬКУ ПРЕМІЮ ДУХНОВИЧА

щодо допущення або недо�
пущення творів, робіт до
конкурсу шляхом обгово�
рення та відкритого голосу�
вання.

3.3.4. Проводить оста�
точні обговорення творів,
робіт і приймає рішення
шляхом таємного голосу�
вання про присудження
премії для подання його на
затвердження Мукачівсь�
ким міським головою.

3.5. Підсумкове засідання
членів комісії, під час якого
приймаються рішення щодо
визначення переможців у
відповідних номінаціях,
проводиться в режимі он�
лайн трансляції.

Також внесено зміни у
процедуру голосування.
Зокрема у пункті:

3.6.3. У разі, якщо за ре�
зультатом повторного таєм�
ного голосування жодний
твір не набрав трьох четвер�
тих голосів членів комісії, які
взяли участь у голосуванні,
комісія шляхом відкрито�
го голосування приймає
рішення про присуджен�
ня премії кандидату, який
набрав найбільшу

кількість голосів або про
невнесення Мукачівсько�
му міському голові про�
позицій щодо кандидату�
ри на присудження
міської Премії у
відповідній номінації.

Доповнено пункт:
4. Умови участі у кон>

курсі та перелік доку>
ментів, що надаються
претендентами на здо>
буття Мукачівської
міської премії ім. О. Дух>
новича:

Уточнено умови участі у
поданні на здобуття премії
члена комісії:

Йде мова про те, що по�
дання матеріалів на здобут�
тя Премії твору чи роботи
претендента, який одночас�
но з цим являється членом
комісії,  він не бере участі у
обговоренні даної номінації,
а також його голос під час
голосування не враховуєть�
ся.

Додатком до положення
включено також Анкету�за�
явку кандидата на здобуття
Мукачівської міської премії
ім. О. Духновича.

Доповнено і склад комісії:
Глеба Юрій  – заслужений

працівник культури України,
директор Мукачівського
драматичного театру.

Івановчик Іван  – худож�
ник, член Національної спілки
архітекторів України, член
професійної спілки худож�
ників Закарпаття, головний
архітектор міста Мукачева.

Сікора Степан – шеф>
редактор видання
“Фенікс”.

Іванчо Роберт  – депутат
Мукачівської міської ради,
голова постійної депутатсь�
кої комісії з питань закон�
ності, регламенту, депутатсь�
кої етики, оборонної роботи
та надзвичайних ситуацій

Переста Олександр  –
депутат Мукачівської міської
ради (за згодою)

Шинк Степан  – депутат
Мукачівської міської ради (за
згодою)

Бердишев Олександр  –
депутат Мукачівської міської
ради (за згодою)

Кіш Тетяна  – депутат Му�
качівської міської ради (за
згодою)

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.

НА ТЕРИТОРІЇ МУКАЧЕВА ЗАБОРОНИЛИ
ВИСТУПИ ПЕРЕСУВНИХ ЦИРКІВ

З ТВАРИНАМИ
Рішення схвалено на засіданні чергової сесії міськради.

З відповідним пропозиціями до міського голови зверта�
лися громадські організації та активісти.  Йшлося про за�
борону розміщення та виступів цирків, у програмі яких є
виступи тварин з метою захисту від страждань і загибелі
тварин внаслідок жорстокого поводження з ними.

Рішенням сесії на території міста Мукачево заборонено
розміщення пересувних та інших мобільних цирків з тва�
ринами, у яких відсутні дозвільні документи, або умови
утримання тварин не відповідають їх біологічним, видо�
вим та індивідуальним особливостям.

Ñâ³òëà þâ³ëåéíà äàòà – íà æèòòº-
âîìó êàëåíäàð³ äèðåêòîðà ÏÏ
«Àóäèò»

 Ê²ËÀÐÓ
Þë³¿ Îëåêñàíäð³âíè.

Äîðîãà íàøà ³ìåíèííèöå, íå-
õàé âñå òå, ùî Âè ðîáèòå ùî-
äåíü äëÿ ëþäåé, ìíîæèòüñÿ
ñòîðèöåþ, æèòòºâà äîðîãà
â'ºòüñÿ ïî âèñõ³äí³é, íàãî-
ðîäæóº çäîðîâ'ÿì, ðàä³ñòþ, âñ³ìà çåìíèìè áëàãà-
ìè. Áîæî¿ Âàì áëàãîäàò³ ³ ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ!
Âû ìíîãî ëåò ðóêîâîäèòåëü,
Íåëåãêèé ãðóç äëÿ æåíñêèõ ïëå÷,
Äëÿ ïîä÷èíåííûõ áûòü ó÷èòåëåì.
Â ñîñòàâå ïîëíîì êîëëåêòèâ áåðå÷ü.
Áûòü ñïðàâåäëèâîþ, õîòÿ è ñòðîãîé,
Ñîòðóäíèêîâ öåíèòü è óâàæàòü,
Íà íàêàçàíüå áûòü íå ñêîðîé,
È ïîìîãàòü, è ïîíèìàòü.
Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî.
Îñòàâèòå Âû äîáðûé ñëåä.
À ìû æåëàåì ìíîãî íîâûõ
Áîëüøèõ ñâåðøåíèé è ïîáåä!
Îò äóøè Âàì çäîðîâüÿ æåëàåì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðîòû!
Áóäóò ïóñòü ìå÷òû èñïîëíÿåìû.
Âàì òåïëà è çåìíîé êðàñîòû.
Ç íåâè÷åðïíîþ ëþáîâ'þ ³ ùèðîþ ïîâàãîþ

Âàø â³ðíèé êîëåêòèâ «Àóäèòó», «Êëóáó áóõ-
ãàëòåð³â» òà ãàçåòà «Ìóêà÷åâî»

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

Можливий торг.  Тел.:  050>68>50>818.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÊÀÐÒÈÍÀ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ
ОБЛАСТІ ВІДПОЧИНУТЬ ЩЕ

47 МУКАЧІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ
На черговій сесії міськради депутати внесли зміни

до  Програми  оздоровлення та відпочинку дітей  і
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку на 2014�2017 роки. Фінансування програ�
ми збільшено майже на 197 тис. гривень. За ці кошти
в таборах відпочинку області матимуть змогу протя�
гом 14 днів оздоровитися 47 школярів міста, які по�
требують особливої соціальної уваги.

У червні місто виділило кошти на оздоровлення в
дитячих таборах 55 діток пільгових категорій. Всі вони
вже повернулися з відпочинку. В липні в табори поїде
чергова група мукачівських діток.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

БЕЗКОШТОВНІ
ЮРИДИЧНІ

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Щосуботи з 10.00 за

адресою: Мукачево, вул.
Миру, 22/3 (громадська
приймальня «Самопо�
мочі»):
� Консультації з право�
вих питань;
� Складання заяв, скарг
та інших документів пра�
вового характеру;
� Забезпечення доступу
особи до вторинної пра�
вової допомоги.

Тел.: 066 795 53 91

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

☺ ☺ ☺



Æèòòÿ áåç ðîáîòè – êðàä³æêà, ðîáîòà áåç ìèñòåöòâà – âàðâàðñòâî.Æèòòÿ áåç ðîáîòè – êðàä³æêà, ðîáîòà áåç ìèñòåöòâà – âàðâàðñòâî.Æèòòÿ áåç ðîáîòè – êðàä³æêà, ðîáîòà áåç ìèñòåöòâà – âàðâàðñòâî.Æèòòÿ áåç ðîáîòè – êðàä³æêà, ðîáîòà áåç ìèñòåöòâà – âàðâàðñòâî.Æèòòÿ áåç ðîáîòè – êðàä³æêà, ðîáîòà áåç ìèñòåöòâà – âàðâàðñòâî.
(Ä. Ðåñê³í)(Ä. Ðåñê³í)(Ä. Ðåñê³í)(Ä. Ðåñê³í)(Ä. Ðåñê³í) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Çàâåðøèëèñÿ ìàñø-
òàáí³ â³éñüêîâ³ íàâ÷àí-
íÿ, íà ÿêèõ áóëà ïðåä-
ñòàâëåíà ³ Ìóêà÷³âùè-
íà

Ìàñøòàáí³ â³éñüêîâ³
íàâ÷àííÿ ç òåðèòîð³-
àëüíî¿ îáîðîíè çàâåð-
øèëèñÿ íà ïîë³ãîí³
128-¿ ÎÃÏÁÐ, ùî â Óæ-
ãîðîäñüêîìó ðàéîí³.

Ïðîòÿãîì äåñÿòè
äí³â áëèçüêî ï³âòèñÿ÷³
ó÷àñíèê³â íàâ÷àíü îò-
ðèìàëè íàâèêè îõîðî-
íè òà îáîðîíè ñòðàòå-
ã³÷íèõ îá’ºêò³â. Ïî-
ëüîâ³ íàâ÷àííÿ â³äáó-
âàëèñÿ â óìîâàõ, ìàê-
ñèìàëüíî íàáëèæåíèõ
äî ðåàëüíèõ.

Â³éñüêîâ³ çáîðè çà-
âåðøèëèñÿ ïîêàçîâè-
ìè â³äïðàöþâàííÿìè
íàáóòèõ íàâè÷îê, ÿê³
áóëè ïðîäåìîíñòðî-
âàí³ ïîâàæíèì ãîñòÿì.

Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü:
çàñòóïíèê ãîëîâè Çà-
êàðïàòñüêî¿ ÎÄÀ Âî-
ëîäèìèð Êîëåñí³êîâ,-
çàñòóïíèê ãîëîâè Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿

ÇÀÂÅÐØÈËÈÑß ÌÀÑØÒÀÁÍ² Â²ÉÑÜÊÎÂ²  ÍÀÂ×ÀÍÍß,
ÍÀ  ßÊÈÕ ÁÓËÀ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÀ ² ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍÀ

ðàäè Ïåòðî Ãðèöèê,
î÷³ëüíèêè ðàéîííèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñò-
ðàö³é, ïðåäñòàâíèêè
â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³-
àò³â.

Â³äâ³äàâ ïîë³ãîí ³ î÷-
³ëüíèê Ìóêà÷³âñüêî¿
ÐÄÀ Ñåðã³é Ãàéäàé,
àäæå ðàéîí òàêîæ
ïðåäñòàâëåíèé íà íà-
â÷àííÿõ.

Çàïðîøåíèõ ãîñòåé
çóñòð³÷àâ íà÷àëüíèê
Óæãîðîäñüêîãî ãàðí³-
çîíó ïîëêîâíèê Áîãäàí
×åðåì³ñüêèé, ÿêèé ïî-
êàçàâ óìîâè ïðîæè-

âàííÿ ó÷àñíèê³â íà-
â÷àíü. Òàê, ðåçåðâ³ñòè
ïðîæèâàëè ó íàìåòî-
âîìó ì³ñòå÷êó, áóëè çà-
áåçïå÷åí³ âñ³ ñàí³òàð-
íî-ã³ã³º÷í³ íîðìè, õàð-
÷óâàííÿ òà ìåäè÷íèé
ñóïðîâ³ä.

À ç îãëÿäîâîãî ïóíê-
òó ïðèñóòí³ ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ñïîñòåð³ãàòè çà
ïîêàçîâèìè â³äïðàöþ-
âàííÿìè áîéîâèõ çàâ-
äàíü.

Òàê, ó÷àñíèêè íà-
â÷àíü ïðîäåìîíñòðó-
âàëè íàâèêè çàõèñòó
ñòðàòåã³÷íîãî îá’ºêòó,

ÿêèé çàõî-
ïèëè «òåðî-
ð è ñ ò è » .
Âäîñêîíà-
ëåí³ òà íà-
áóò³ áîéîâ³
í à â è ê è
ó ÷ à ñ í è ê è
íàâ÷àíü ïî-
êàçàëè íà
ï ð è ê ë à ä ³
ð î á î ò è
áëîê-ïîñòó,
îðãàí³çàö³¿
ïðîïóñêíî-

ãî ðåæèìó, ä³¿ ðåçåðâ-
íîãî ï³äðîçä³ëó ó ðàç³
çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿.
Ï³ñëÿ «ïåðåñòð³ëîê» òà
âèêîðèñòàííÿ ÐÏÃ é
ãðàíàò, «âîðîã» áóâ
çíåøêîäæåíèé, à ñòðà-
òåã³÷íèé îá’ºêò –
çâ³ëüíåíèé.

Íà çàâåðøåííÿ â àä-
ðåñó ó÷àñíèê³â â³éñüêî-
âèõ íàâ÷àíü çâó÷àëè
ñëîâà ïîäÿêè. Äî çà-
õèñíèê³â Çàêàðïàòòÿ
çâåðíóëèñÿ: íà÷àëüíèê
Óæãîðîäñüêîãî ãàðí³-
çîíó ïîëêîâíèê Áîãäàí
×åðåì³ñüêèé, çàñòóï-

íèê ãîëîâè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ ÎÄÀ Âîëîäè-
ìèð Êîëåñí³êîâ, çàñ-
òóïíèê ãîëîâè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè
Ïåòðî Ãðèöèê.

Ïîäÿêóâàâ ó÷àñíè-
êàì íàâ÷àíü ³ î÷³ëüíèê
ðàéîíó Ñåðã³é Ãàéäàé,
ÿêèé ï³äêðåñëèâ âàæ-
ëèâ³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿
îáîðîíè ó çàãàëüíîìó
êîìïëåêñ³ çàõîä³â ³ç çà-
áåçïå÷åííÿ îáîðîíîç-
äàòíîñò³ äåðæàâè.

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ
Â î ë î ä è ì è ð î â è ÷ à ,
ÿêèé º â³äïîâ³äàëüíèì
çà îðãàí³çàö³þ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ îáîðîíè ó ìå-
æàõ àäì³í³ñòðàòèâíî¿
îäèíèö³ – Ìóêà÷³âñü-
êîãî ðàéîíó, - òàêà ôîð-
ìà êîìïëåêñíèõ îáî-
ðîííèõ òà îõîðîííèõ
çàõîä³â ñòðàòåã³÷íèõ
îá’ºêò³â º íàéá³ëüø
åôåêòèâíîþ.

«Ï³äðîçä³ëè ñèë òå-
ðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè
ÿêíàéêðàùå îõîðîíÿ-
òèìóòü ðàéîí, àäæå
âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç

éîãî ìåøêàíö³â, ÿê³ íå
ò³ëüêè îð³ºíòóþòüñÿ ó
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³é
ñèòóàö³¿, à é äîñêîíàëî
çíàþòü ì³ñöåâ³ñòü òà
ìîæóòü âðàõóâàòè âñ³
ðèçèêè, – çàçíà÷èâ
Ñåðã³é Ãàéäàé».

Íàãàäàºìî, ó÷àñòü ó
â³éñüêîâèõ çáîðàõ âçÿ-
ëè ïðåäñòàâíèêè äåð-
æàâíî¿ âëàäè òà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ. Òàê,
Ìóêà÷³âùèíó ïðåäñòà-
âèëè ãîëîâè ñ³ë: Âà-
ñèëü Êîøòóðà (ñ.Ðàêî-
øèíî), ßðîñëàâ ×îï
(Â. Ëó÷êè), Âîëîäèìèð
Ìîñêàëü (ñ. Æóêîâî),
Þð³é Ñèì÷èíà (ñ. Êî-
ïèí³âö³), íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó
íàñåëåííÿ Îëåêñàíäð
Íåìéî, ïðåäñòàâíèêè
ñ³ëüðàä, ìåäè÷íî¿ ìå-
ðåæ³ ðàéîíó, à òàêîæ
âåòåðàíè ÀÒÎ Ìóêà÷³-
âùèíè.

Çàõ³ä çàâåðøèâñÿ
ñï³ëüíèìè ôîòî íà
çãàäêó ïðî â³éñüêîâ³
íàâ÷àííÿ.

На Мукачівщині, в мальовничих околи�
цях села Тростяниця розгорнув свою
діяльність літній табір скаутів. Вдоско�
налити скаутські навички, поспілкувати�
ся та відпочити на природі до Мукачів�
щини приїхали юні скаути з Угорщини,
Словаччини та Сербії, товариство їм
склали їх ровесники з різних міст та рай�
онів Закарпаття. Всього у таборі відпо�
чиває 180 дітей, віком від 11 до 16 років.

Організаторами діяльності табору ви�
ступила ГО «Закарпатська угорська асо�
ціація скаутів», керівник якої Павло По�
пович зазначив, що збір літнього табору
присвячений 25�й річниці громадської
організації, яка заснована в 1992 році.

Щоб показати життя табору, органі�
затори влаштували день відкритих две�
рей і запросили поважних гостей та
батьків юних скаутів.

На запрошення скаутів, табір відвідав
очільник Мукачівщини Сергій Гайдай.
У заході взяли учать представники
скаутських організацій з Угорщини,
відгукнувся на запрошення депутат
Закарпатської обласної ради Гейза Гу�
лачі.

Зустрічав гостей Павло Попович, який
провів ознайомчу екскурсію табором. Як
повідомив голова Закарпатської угорсь�
кої асоціації скаутів, організація налічує
понад 300 членів, які об’єднані у 8 осе�
редків, що діють у містах Ужгороді, Му�
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качеві, Берегові, Виноградові, Чопі, Му�
качівському та Виноградівському райо�
нах.

Гаслом табору скаутів є вислів: «Зно�
ву разом!», адже скаути часто прово�
дять спільні заходи, що мають про�
світницький та духовний характер.

Цього разу скаутів зустрічає Мукачів�
щина. Табір розгорнувся у лісі на око�
лиці села Тростяниця Пузняковецької
сільради. Скаути розділені на загони,
кожен з яких має свою назву, символіку
та самостійно облаштовує територію
проживання. Мешкають скаути у наме�
товому містечку, спорудженому власно�
руч. Діти втілили в життя безліч креа�
тивних та практичних ідей, які допома�
гають зробити життя на лоні природи
комфортнішим.

Головними правилами табору є дис�

ципліна та суворе дотримання правил,
одне з яких – берегти природу й дотри�
муватися чистоти.

Кожен загін має свого вожатого – дос�
відченого скаута. Програма також є

дуже цікавою. Окрім практичних занять,
які стануть у нагоді в повсякденному
житті, учасники табору мають дуже важ�
ливе творче завдання: істоичну рекон�
струкцію подій 1552 року, що пов’язані з
обороною замку в угорському місті Егер
від турецьких загарбників.

Основою тематичного завдання став
роман Гейзи Гардон’ї, за сюжетом якого
знято культовий художній фільм «Зірки
Егера». Стрічка вийшла у 1968 році, ре�
жисер – Золтан Варгон’ї.

Головний історичний персонаж – капі�
тан Іштван Добо, який народився у селі

Середнє, що на Ужгородщині у родині
Домокоша Добо та Софії Цекеї.

В 1549 році Добо призначений капіта�
ном (начальником гарнізону) фортеці
Еґер. Капітан Іштван Добо прославився
1552 року, відстоявши Еґер і не відсту�
пивши перед набагато більшими за чи�
сельністю військами турків, хоча в його
розпорядженні було всього 2 тисячі
воїнів.

Так, юні скаути відтворять і укріплен�
ня фортеці – це «фортифікаційні спору�
ди» на території табору, і напад «турків»,
і оборону замку Егер.

Сергій Володимирович разом з інши�
ми гостями відвідав кожен загін, по�
спілкувався з юними скаутами та їхніми
вожатими й відмітив високу організо�
ваність та дисциплінованість дітей, а
також задоволення та запал, з яким вони
готуються до інсценізації історичних
подій.

Очільник району Сергій Гайдай при�
вітав учасників та організаторів табору
й зазначив, що Мукачівщина має багато
цікавих історичних локацій, туристичних
комплексів та чудову природу і може
стати місцем організації відпочинку для
дітей.

Як відмітив керівник району, вся необ�
хідна підтримка, зокрема, медичний
супровід, і надалі буде забезпечена при
реалізації проектів, корисних для дітей.
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Для цього на сесії депута�
ти затвердили  програмуро�
боти  з обдарованоюмолод�
дю на 2017 рік у новій ре�
дакції.

Загальний фінансовий
ресурс програми становить
697 тисяч гривень. Кошти
пропонують виділяти на мо�
дернізацію обладнання за�
гальноосвітніх навчальних
закладів і позашкільних ус�

Â Ìóêà÷åâ³ íà ï³äòðèìêó îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³
âèä³ëåíî ìàéæå 700 òèñÿ÷ ãðí.

танов, виплату стипендій
обдарованим дітям, насам�
перед  переможцям III  і ІV
етапів Всеукраїнських учні�
вських олімпіад, конкурсу�
захисту МАН, забезпечення
участі учнів шкіл у ІІІ та IV ета�
пах Всеукраїнських учнівсь�
ких олімпіад з базових дис�
циплін, обдарованих дітей у
Міжнародних, Всеукраїнсь�
ких і обласних олімпіадах,

конкурсах, фестивалях, тури�
стично�краєзнавчих експе�
диціях, фестивалях, літера�
турно�мистецьких конкур�
сах, спортивних змаганнях та
сприяння в участі у наукових
школах МАН . Також коштом
програми фінансуватимуть
участь школярів у конкурсах
фестивалях,  творчих проек�
тах.

Комісія знаходиться при поліклінічно�
му відділенні по вул. Грушевського Ми�
хайла 29, кабінет № 115, графік роботи:
вівторок та п‘ятниця з 10.00 до 14.00

Функцією лікарсько�консультативної
комісії є:

Розгляд та прийняття рішень у
найбільш складних випадках діагности�
ки, лікування, тактики ведення хворого,
встановлення стану непрацездатності,
конфліктних ситуацій, які виникають на
етапах надання медичної допомоги на�
селенню та випадків продовження
листків непрацездатності понад 30 днів.

Перевіряє правильність проведення
обстеження, встановленого діагнозу,
призначеного лікування, обґрунтова�
ності видачі та продовження листка не�
працездатності (довідки).

Дає рекомендації по раціональному
працевлаштуванню хворих, проводить
продовження листів непрацездатності в
порядку і термінах, визначених діючим
законодавством.

Направляє хворих при необхідності на
консультації, обстеження та лікування в
спеціалізовані заклади охорони здоро�
в‘я.

Вирішує в окремих випадках питання
з видачі листків непрацездатності за
минулий період при наявності доку�
ментів, що підтверджують стан хворого
(за рішенням суду, у разі лікування за
кордоном), але давністю не більше року.

Забезпечує порядок розгляду питань
з видачі та продовження листків непра�
цездатності у відповідності до діючого
законодавства:

� для лікування за межами адмініст�
ративної території з рішенням департа�
менту охорони здоров‘я;

� доліковування в реабілітаційних
відділеннях, санаторно�курортних та
інших закладах охорони здоров‘я, реа�
білітаційних центрах;

� категорії хворих, які одержали ліку�
вання за кордоном відповідно до міжна�
родної угоди та інших міждержавних до�
кументів;

� в показаних випадках для проведен�
ня інвазійних методів обстеження та
лікування в амбулаторних умовах;

� тимчасове переведення на іншу ро�
боту внаслідок професійного захворю�
вання чи туберкульозу з дотриманням
термінів проведення у відповідності до
існуючих вимог;

� санаторно�курортне лікування;
� догляд за хворим членом сім‘ї, тощо.
Направляє на освідчення до медико�

соціальної комісії.
Згідно встановленого законом дає ре�

комендації про необхідність:
� за станом здоров’я тимчасового чи

постійного переводу на роботу з полег�
шеними умовами праці чи з виключен�
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ням протипоказів виробничих факторів,
визначає характер роботи, що рекомен�
дується з урахуванням кваліфікації хво�
рого;

� тимчасового переводу на іншу робо�
ту при карантині і бактеріоносійстві
інфекційних хвороб;

� надання академічної відпустки чи пе�
реводу на інший факультет за станом
здоров‘я студентам вищих навчальних
закладів І�ІУ рівня акредитації, учням
професійно�технічних навчальних зак�
ладів, шкіл;

� звільнення за станом здоров‘я від
іспитів учнів середніх загальноосвітніх
навчальних закладів;

� одержання при наявності медичних
показів державної соціальної допомоги
дітям�інвалідам віком до 18 років;

� видачі висновків про необхідність по�
стійного стороннього догляду та надан�
ня академічної відпустки чи переводу на
інший факультет за станом здоров‘я сту�
дентам вищих навчальних закладів І�ІУ
рівнів акредитації, учням професійно�
технічних навчальних закладів, шкіл;

� звільнення за станом здоров‘я від
іспитів учнів середніх загальноосвітніх
навчальних закладів;

� одержання при наявності медичних
показів державної соціальної допомоги
дітям�інвалідом віком до 18 років;

� видачі висновків про необхідність по�
стійного стороннього догляду та не�
здатність особи до самообслуговуван�
ня;

� видачі довідок на відшкодування
коштів, витрачених на дороговартісне
лікування;

�  видачі висновків про можливість на�
дання постійних соціальних послуг;

� першочергового одержання житла чи
неможливість проживання у комунальній
квартирі з членами своєї сім‘ї за станом
здоров‘я;

� видачі висновків про необхідність
засобів пересування та опори.

Здійснює розгляд клініко�експертних
питань:

� у випадках позовів і претензій медич�
них страхових організацій та виконавчих
органів Фонду соціального страхування
з якості експертизи тимчасової непра�
цездатності, дотримання діючого зако�
нодавства;

�  по запиту організацій, закладів, у
тому числі медичних суду, прокуратури,
військових комісаріатів та інше;

� при надходженні позовних заяв, пре�
тензій пацієнтів з питань стану здоров‘я
та їх працездатності та інше;

Комісія несе відповідальність за дос�
товірність, обґрунтованість та об�
‘єктивність результатів проведеної екс�
пертизи в порядку, встановленому чин�
ним законодавством України.

Сьогодні рішенням депутатів Мукачівсь�
кої міської ради більше ніж в два рази
збільшено фінансування по Програмі
організації  громадських оплачуваних робіт
для учнівської молоді  у вільний від навчан�
ня час у 2017 році. Це означає, що ще більше
учнів мукачівських шкіл матимуть змогу
проходити стажування в стінах мерії та
дізнатися  багато цікавого щодо роботи
органів місцевого самоврядування. Це не
тільки цікава робота, це і нові знання, це і
гарний досвід, який стане в нагоді кожному
з нас.

Ця Програма діє з 2016 року і  вже другий
рік поспіль я, учень Мукачівської ЗОШ І�ІІІ
ступенів №13 , призер багатьох олімпіад та
конкурсів, учасник Школи лідерства, завдя�
чуючи ініціативі міського голови Андрія
Балоги, підтримці депутатів міської ради та

Ùå á³ëüøå êðàùî¿ òà àêòèâíî¿  ìîëîä³ Ìóêà÷åâà
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управління освіти, молоді та спорту виконав�
чого комітету Мукачівської міської ради,
проходжу стажування  у різних управліннях
та відділах міської виконавчої влади.

Мені цікаво спостерігати за роботою пра�
цівників мерії, допомагати їм у повсякденній
роботі, сумлінно виконувати доручення.
Особливо цікавим для мене було відвідання
сесії Мукачівської міської ради, на якій вир�
ішувалися надзвичайно важливі питання
нашої міської громади, зокрема і для нашої
молоді.

Дуже круто та престижно коли твоєю  пер�
шою роботою є робота в  органах місцевого
самоврядування.

Михайло РАК, стажер відділу
інформаційно!аналітичних

комплексів виконавчого комітету
Мукачівської міської ради

Планується на 2017�2018 роки проведення робіт по реконструкції та капітальному ре�
монту:

� капітальний ремонт будівель в комплексі ДНЗ № 3, 5,7, 8,11, 18, 19, 25, 28, 29, 33, НВК
№ 11, НВК   № 15(шкільний підрозділ), ЗОШ № 10, 13, СШ № 16;

� капітальний ремонт приміщень ЗОШ № 2, 7,  ліцею;
� капітальний ремонт головного та двох бічних фасадів з укріпленням стін та фундаменту

ДНЗ № 12;
� капітальний   ремонт спортзалу НВК «Первоцвіт»;
� капітальний ремонт шатрового  даху ДНЗ № 16;
� реконструкція приміщень під соляну кімнату ДНЗ № 5, 20, дошкільні підрозділи НВК №

6 та 11;
� реконструкція приміщень під кабінет фізіотерапії ДНЗ № 8, НВК «ДНЗ – ЗОШ І ст. �

гімназія» (дошкільний підрозділ).
� за рахунок коштів міського бюджету буде проведено поточні ремонти класних та інших

приміщень на загальну суму  3, 4 млн. грн.

В МУКАЧЕВІ ОПРИЛЮДНЕНО ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ, ЯКІ РЕМОНТУВАТИМУТЬ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²
НА ПІДПРИЄМСТВАХ М. МУКАЧЕВА

Є ТАКІ ВІЛЬНІ РОБОЧІ МІСЦЯ:
�бухгалтер;
�продавець продовольчих товарів;
�сестра медична;
�оператор поштового зв’язку;
�листоноша;
�кухар;
�прибиральник територій;
�підсобний робітник
�слюсар�складальник радіоелектронної апаратури та приладів;
�сортувальник виробів, сировини;
�оператор сушильних установок;
�сортувальник у виробництві харчової продукції;
�швачка;
Шановні читачі, вакантні посади та вільні робочі місця вказані станом на

11.07.2017р.
Якщо ви досі не знайшли роботу, то на вас чекають на підприємствах міста.

За більш детальною інформацією звертайтеся до
Мукачівського міського центру зайнятості за адресою:

м. Мукачево, вул.Миру,73

Íàïðèê³íö³ ëèïíÿ ó Ìóêà÷åâ³ ïðîéäå «Excalibur
Race» – âåëîãîíêà, ó÷àñòü ó ÿê³é çìîæóòü âçÿòè
íå ëèøå äîðîñë³ âåëîãîíùèêè, àëå é ä³òè.

Òàê, 29 ëèïíÿ íà öåíòðàëüí³é ïëîù³, á³ëÿ ðà-
òóø³, ïðîéäå äèòÿ÷à âåëîãîíêà. Çàðåºñòðóâàòè-
ñÿ ìîæíà âæå ç 9.00. Ñòàðóþòü çìàãàííÿ î 11.00.

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ùîäî ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ çà
òåëåôîíàìè 066 406 75 25, 096 831 66 64.

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äáóäåòüñÿ äðàéâîâà
äèòÿ÷à âåëîãîíêà

Упродовж червня місяця програмою «До�
даткового соціально�медичного захисту
мукачівців» на 2017 рік скористалися 216
осіб. Загальна сума профінансованої допо�
моги склала 1 мільйон 698 тисяч  грн.

Зокрема, матеріальну допомогу надано за
такими видами:

� допомога для проведення дороговарті�
сного лікування – 60 особам на суму 1 млн.496
тис.795 грн.;

� допомога громадянам, які опинилися в
надзвичайних життєвих ситуаціях і, внаслі�
док складних обставин чи матеріальної скру�
ти, не можуть подолати їх самостійно – 32

У червні 60  важкохворих мукачівців отримали
1,5 млн. грн. на лікування

особам на суму 144 тис.980 грн.
� допомога сім’ям на придбання гігієнічних

підгузок для дітей з інвалідністю та для до�
рослих лежачих осіб, чий матеріальний стан
не дозволяє оплачувати такі витрати – 109
особам на суму 43 тис.600 грн.;

� допомога громадянам з нагоди ювілеїв
(85, 90, 95, 100 і більше років) � 9 ос. на суму
4 тис.500 грн.

� допомога на поховання особи, яка не до�
сягла пенсійного віку та на момент смерті не
працювала і не була зареєстрована у центрі
зайнятості, як безробітна; самотньої особи
пенсійного віку; бездомної особи – 5 ос. на
суму 8 тисяч гривень.
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Â²ÒÀªÌÎ,  ÙÀÑÒß
²  ÃÀÐÀÇÄ²Â ÁÀÆÀªÌÎ!
Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì

íàðîäæåííÿ êðàñèâó, ìèëó, äîáðó, òîâà-
ðèñüêó, äóæå ðîáîòÿùó æ³íêó

Ìàð³þ  ²âàí³âíó
ËÎÃÎÉÄÓ.

Áàæàºìî äîðîã³é þâ³ëÿðö³ ³ íàäàë³ çàëèøà-
òèñÿ òàêîþ æ åíåðã³éíîþ ³ íåâòîìíîþ, çàâçÿ-
òîþ ³ ö³ëåñïðÿìîâàíîþ ç íåñïîê³éíîþ äó-
øåþ, ùèðîþ ³ òóðáîòëèâîþ, ùåäðîþ íà äîá-
ðî íàñòàâíèöåþ ìîëîä³. Çè÷èìî Âàì, øàíîâ-
íà Ìàð³º ²âàí³âíî, óñï³õ³â ³ âäà÷³, ì³öíîãî
çäîðîâ'ÿ, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ
ðîê³â æèòòÿ, íåçãàñíîãî îïòè-
ì³çìó ³ Áîæî¿ áëàãîäàò³ â óñ³õ
Âàøèõ ä³ëàõ.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåê-
òèâ Ìóêà÷³âñüêî¿  øâåéíî¿  ôàá-
ðèêè

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

Â³òàºìî ç ùå çîâñ³ì ìî-
ëîäèì þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ ÷àð³âíó, ìèëó,
äîáðó, ïîðÿäíó, çàâçÿòó ó
ðîáîò³ êîíòðîëåðà ç ÿêîñò³

Àíæåëó  Âàñèë³âíó
ØÅÁÅËÀ-

ÆÓÊÎÂÑÜÊÓ
Áàæàºìî íàø³é äîðîã³é þâ³ëÿðö³ ì³öíîãî

çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ãàðàçä³â áåç ë³êó ³ äîâãîãî
â³êó. Íåõàé Âàø³ ë³òà, àæ äî ñòîð³÷÷ÿ, áóäóòü
ùåäðèìè, áåçõìàðíèìè ³ ïî-
âíÿòüñÿ ïî â³íöÿ òðóäîâèìè íà-
áóòêàìè äåíü ó äåíü.  Íîâèõ Âàì,
ùå âàãîì³øèõ óñï³õ³â ó ðîáîò³,
ìèðó ³ çëàãîäè â ñ³ì'¿, ñòàòê³â ³ áëà-
ãîñëîâåííÿ Áîæîãî â óñ³õ äîáðèõ
ä³ëàõ.

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

Ö²ÊÀÂÀ,  ÏÀÌ’ßÒÍÀ,  ÇÌ²ÑÒÎÂÍÀ  ÏÎ¯ÇÄÊÀ
Ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ãðóïà âèêëà-
äà÷³â ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè «Ìóêà÷³-
âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ» íà ÷îë³ ³ç
äèðåêòîðîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó,
çàñëóæåíèì ïðàö³âíèêîì âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè Óêðà¿íè
Þ.Þ.Ñàäâàð³ òà éîãî çàñòóïíèêà-
ìè ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè Ì.².ßöèê ³
âèõîâíî¿ – ².Ô.Ùóðà,  çä³éñíèëè åê-
ñêóðñ³éíî-îçíàéîìëþâàëüíó ïî-
¿çäêó â Õóñòñüêèé ðàéîí Çàêàðïàò-
òÿ. Ñëàâèòüñÿ öåé êðàé óí³êàëüíè-
ìè ôåðìåðñüêèìè ãîñïîäàðñòâàìè.
Íà äåÿêèõ ³ç íèõ ìè é ïîáóâàëè.

Íà òåðèòîð³¿ Õóñòñüêî¿  ì³æðàéîí-
íî¿ äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòìåäè-
öèíè î÷îëþâàíî¿ äèðåêòîðîì
Î.Â.Êîøåíêîì íàñ  ïðèÿçíî çóñòð³â
íà÷àëüíèê ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè Óêðà¿íè â
Õóñòñüêîìó ðàéîí³ ².Ì.Ïåêàð.
Â³äòàê Îëåã Âàñèëüîâè÷ îçíàéî-
ìèâ íàñ ç ðîáîòîþ â³ää³ëåíü ïî çà-
áåçïå÷åííþ ñòàá³ëüíî¿ åï³çîîòè÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ â ðàéîí³,  ðîçïîâ³â íàì
ïðî íîâ³òí³ äîñÿãíåííÿ ñïåö³àë³ñò³â
ëàáîðàòîð³¿ ïðè âèçíà÷åíí³ âì³ñòó
àíòèá³îòèê³â ó ìîëîö³ òâàðèí, ìå-
òîäàõ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü
ì’ÿñíî¿, ðèáíî¿ òà ðîñëèííî¿ ïðî-
äóêö³¿.

Çàòèì ìè ïîáóâàëè â  ð³äíîìó ñåë³
ïîëóì’ÿíîãî áîðöÿ ç ôàøèçìîì
Äìèòðà Âàêàðîâà – ²çà. Íàéïåðøå
íàâ³äàëèñÿ ó ôåðìåðñüêå ãîñïîäàð-
ñòâî «Ãðè÷êà». Òóò íàì ïðàö³âíèêè
ðîçïîâ³ëè é ïðàêòè÷íî ïîêàçàëè, ÿê
âèãîòîâëÿþòü êîâáàñè. À ¿õ âèðîá-
ëÿþòü á³ëüøå äâîõ äåñÿòê³â ñîðò³â
íà áóäü-ÿêèé ñìàê ³ çàïèò. Íåçãëà-
äèìå âðàæåííÿ çàëèøèëîñÿ ó íàñ
â³ä â³äâ³äàííÿ ºäèíî¿ â Óêðà¿í³  ôåð-
ìè ïëÿìèñòèõ îëåí³â. Çàïî÷àòêó-
âàëè ¿¿ ùå â ðàäÿíñüê³ ðîêè – ó 1987
ðîö³, òîáòî 30 ðîê³â òîìó.  Ïåðøèõ
ïîñåëåíö³â ïðèâîçèëè ñþäè âåðòî-

ëüîòàìè ç Êàë³í³íãðàäñüêî¿ îáëàñò³.
Îñíîâíà ìåòà ïåðåñåëåííÿ òâàðèí
ó Êàðïàòñüêèé ðåã³îí, ðîçìíîæåí-
íÿ ¿õ ³ âèäîáóòîê ö³ííîãî ë³êàðñüêî-
ãî çàñîáó – ïàíòîêðèíó – ÿêèé âè-

ãîòîâëÿþòü ³ç ðîã³â òâàðèí. Ïðåïà-
ðàò âæèâàþòü ïðè ïåðåâòîì³, íå-
âðîçàõ, íåâðàñòåí³¿, ñëàáêîìó òîíóñ³
ñåðöåâîãî ì’ÿçà,ã³ïîòîí³¿, ÿê çàñ³á
äëÿ ï³äâèùåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³.

Íèí³  ôåðìà ³ç 150  ïëÿìèñòèõ
îëåí³â – çàïîâ³äíèê,  êóäè íàâ³äó-
þòüñÿ òóðèñòè ç óñ³õ ðåã³îí³â íàøî¿
êðà¿íè òà ÷èñëåíí³ ãðóïè çàðóá³æ-
íèõ ãîñòåé. Òâàðèíè ìèðí³, îõî÷å
áåðóòü ³ç ðóê â³äâ³äóâà÷³â ïå÷èâî,
õë³á,ñóõàðèêè. Àëå âîëüíîñòåé íå
äîïóñêàþòü. Ïðè ëàñêàíí³ øè¿,
õðåáòà òâàðèíè  ìîæóòü íåñïîä³âà-
íî äàòè çäà÷³ – óäàðó ïåðåäí³ìè íî-
ãàìè.. Ñïðàöüîâóº ³íñòèíêò ñàìîç-
áåðåæåííÿ íàáóòèé ùå ó  â³ëüíîìó
ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³.

Íà îêîëèö³ Õóñòà íàñ ðàäî çóñòð-
³ëè íà ñòðàóñèí³é ôåðì³. Òóò óòðè-
ìóþòü ïîíàä ñîòíþ ïòàõ³â. Âèêëè-
êàþòü  ïîâàãó ñîë³äí³ âàãîâ³ êàòå-
ãîð³¿ öèõ ïðåäñòàâíèê³â Íàì³á³¿.
Ñàìö³ äîñÿãàþòü âàãè äî 120 ê³ëîã-
ðàì³â, ñàìêè – äî öåíòíåðà. Âàãà

ñòðàóñèíèõ ÿºöü ñÿãàº äî äâîõ
ê³ëîãðàì³â. Âëàñíèê ñòðàóñèíî¿ ôåð-
ìè Âàñèëü Ïåðåöü íàçèâàº âèðî-
ùóâàííÿ ñòðàóñ³â – áåçâ³äõîäíèì
âèðîáíèöòâîì. Ñïðàâä³, ç ñòðàóñà

âèêîðèñòîâóºòüñÿ àáñîëþòíî âñå:
ì’ÿñî, øê³ðà,  ï³ð’ÿ, ÿéöÿ, ¿õ ñêîðëó-
ïà , ç ÿêî¿ âèãîòîâëÿþòü âèñîêîõó-
äîæí³ ïîðîáêè. Ç îäíîãî ïòàõà âè-
êîðèñòîâóþòü äî äâîõ ê³ëîãðàì³â
ï³ð’ÿ, ÿêå ³äå íà âèãîòîâëåííÿ ïèø-
íèõ ³ äîðîãèõ áîà, äçüîá ³ í³ãò³ ñòà-
þòü ñèðîâèíîþ äëÿ âèãîòîâëåííÿ
ïðèêðàñ. Æèð âèêîðèñòîâóþòü ó
ïðèãîòóâàíí³ êîñìåòîëîã³÷íèõ ïðå-
ïàðàò³â. Äóæå ö³ííà ñèðîâèíà é
ñòðàóñèíà øê³ðà. Âîíà ö³íèòüñÿ íå
äåøåâøå, àí³æ êðîêîäèëÿ÷à øê³ðà.
Íàâ³òü ïòàøèí³ â³¿ ³äóòü íà âèðîá-
íèöòâî äîðîãèõ ïåíçë³â äëÿ õóäîæ-
íèê³â.

Ó Íèæíüîìó Ñåëèù³ ìè ïîçíàé-
îìèëèñÿ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ïðèâàòíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Ñåëèñüêà ñèðîâàð-
íÿ». Çàñíîâíèê ¿¿ Ï.É.Ïðèãàðà. Â³í
ïîä³ëèâñÿ ç íàìè ³ñòîð³ºþ ñòâîðåí-
íÿ ñèðîâàðí³ ó 2002 ðîö³, ðîçïîâ³â
³, ãîëîâíå,  ïîêàçàâ, ÿê òóò âèðîá-
ëÿþòü ð³çí³ âèäè ñèð³â çà øâåé-
öàðñüêèìè ðåöåïòàìè.

Îñîáèñòå ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðñòâî
«Áàðàíîâî», ÿêå çàñíîâíèê  Þð³é
Ëåïåé íàçèâàº ìàëåíüêîþ ðîäèí-
íîþ ôåðìîþ,  ìàº íà óòðèìàíí³
ï³âòèñÿ÷³ îâåöü, ç òðüîõñîò ÿêèõ
ùîäíÿ âèäîþþòü ìîëîêî. Ç íüîãî
âèãîòîâëÿþòü çà îñîáëèâîþ ðå-
öåïòóðîþ, ÿêî¿ íåìàº â æîäí³é ñè-
ðîâàðí³ Óêðà¿íè, êåô³ð ³ç îâå÷îãî
ìîëîêà, ïèòíå ìîëîêî ³ ìàñëî ³ç íüî-
ãî, òâåðäèé ñèð «Ãðóíü» ³ éîãî  ì’ÿ-
êèé ïîáðàòèì «Ð³êà». ÎÑÃ «Áàðà-
íîâî» íå ëèøå çàáåçïå÷óº æèòåë³â
êðàþ ñìà÷íèìè é óí³êàëüíèìè ïðî-
äóêòàìè (ñèðîì ³ êîâáàñîþ ê³ëüêîõ
ñîðò³â), à é ìàêñèìàëüíî ïîâíî çáå-
ð³ãàº íàéêðàù³ òðàäèö³¿ çàêàðïàòñü-
êîãî ñèðîâèðîáíèöòâà… Âîíî ðîç-
âèâàº ³ òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë íà-
øîãî êðàþ. Òóò, ó äåãóñòàö³éí³é çàë³,
â³ò÷èçíÿí³ òà çàðóá³æí³ òóðèñòè ìà-
þòü çìîãó ñêóøòóâàòè óí³êàëüí³ íå-
ïîâòîðí³ íà¿äêè – ñèð, âóðäó, áðèí-
çó. Øèðîêèé àñîðòèìåíò óí³êàëü-
íèõ ³ êîðèñíèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ äåë³êà-
òåñ³â ìîæíà ñêóøòóâàòè ³ ïðèäáà-
òè ó ñàìèõ ñèðîâàð³â.

Íàì áóäå ùî ðîçïîâ³äàòè ñòóäåí-
òàì. Âðàçèëî íàñ âèñîêîòåõíîëîã³-
÷íå îáëàäíàííÿ, çðàçêîâ³ ÷èñòîòà é
ïîðÿäîê ïðè âèãîòîâëåíí³ ïðî-
äóêö³¿, ÿêà éäå íà ðèíîê  ñïîæè-
âà÷³â. Ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà Õó-
ñòùèíè íå ëèøå çàáåçïå÷óþòü çà-
êàðïàòö³â óí³êàëüíèìè, ñìà÷íèìè
³ êîðèñíèìè äëÿ çäîðîâ’ÿ ìîëî÷íè-
ìè ³ ì’ÿñíèìè ïðîäóêòàìè, à é ìàê-
ñèìàëüíî çáåð³ãàþòü â³äðîäæåí³ ç
ìèíóëîãî ïðèçàáóò³ òðàäèö³¿ êðàé-
îâîãî ñèðîðîáñòâà, â³äêðèâàþ÷è é
ðîçâèâàþ÷è ïîòåíö³àë íàøîãî íà-
ðîäó.

Íàòàë³ÿ ÃÐÈÃÀ,
âèêëàäà÷-ìåòîäèñò, ñïåö³àë³ñò
âèùî¿ êàòåãîð³¿ ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿-
íè «Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êî-
ëåäæ»

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ  ÞÂ²ËÅªÌ!
12 ëèïíÿ 2017  ðîêó â ÷óäîâó ë³òíþ ïîðó  ñâ³é ÞÂ-

²ËÅÉ ÌÓÄÐÎÑÒ² – 60-ð³÷÷ÿ ñâÿòêóº ÷óäîâà, ìóäðà
æ³íêà,  òàëàíîâèòèé êåð³âíèê, îðãàí³çàòîð, ñïðàâæí³é
ïðîôåñ³îíàë,  êîõàíà   äðóæèíà,  íàéêðàùà  ìàìà,  íàé-
ìèë³øà  áàáóñÿ,  äóæå  òóðáîòëèâà  äî÷êà  äëÿ  ñâîº¿
ìàòóñ³,   ð³äíèõ  ³  áëèçüêèõ,  ÷ëåí  áàãàòüîõ  ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é,  ÷ëåí  âåòåðàíñüêî¿  îðãàí³çàö³¿ ÀÂÏÑ

ÞË²ß  ÎËÅÊÑÀÍÄÐ²ÂÍÀ  Ê²ËÀÐÓ
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî!
Ïðèéì³òü  ùèð³  â³òàííÿ  ç  íàãîäè  Âàøîãî  ÷óäîâîãî

Þâ³ëåþ  â³ä  âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè.
Áàæàºìî   Âàì, øàíîâíà,  ì³öíîãî  çäîðîâ'ÿ,  ðîäèííîãî  òåïëà,   äîáðîáóòó  é

äîñòàòêó,  äóøåâíîãî  ñïîêîþ,  ïîâàãè  â³ä  ëþäåé, ð³äíèõ  ³  áëèçü-
êèõ.    Íåõàé    ðîêè  çàëèøàþòü  ò³ëüêè  ãàðí³  ñïîãàäè,  à  Âñåâèøí³é
äàðóº  Âàì  ùåäðó  äîëþ  íà  áàãàòî  ë³ò,  òâîð÷èõ  óñï³õ³â,
íàñíàãè,  ñèë   íà  áàæàííÿ  ðîáèòè  äîáðî  ëþäÿì,  íà   âò³ëåííÿ
âñ³õ  Âàøèõ  ìð³é.

Õàé  Ìàò³íêà Áîæà  îáåð³ãàº  Âàñ íà  êîæíîìó  êðîö³, à
Ãîñïîäü  ìèëîñåðäíèé   äàðóº    óñå,   ÷îãî  òðåáà  íà  êîæåí
äåíü,  íà  êîæåí  ÷àñ,  íà  ùàñëèâ³    ³   äîâã³  ë³òà!

   Ç  ïîâàãîþ,  Ì. ØÅËÅËÜÎ – ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó
"Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè"



Òîé, õòî ùàäèòü ïîãàíèõ, íàíîñèòü øêîäó äîáðèì. (Ñààä³)Òîé, õòî ùàäèòü ïîãàíèõ, íàíîñèòü øêîäó äîáðèì. (Ñààä³)Òîé, õòî ùàäèòü ïîãàíèõ, íàíîñèòü øêîäó äîáðèì. (Ñààä³)Òîé, õòî ùàäèòü ïîãàíèõ, íàíîñèòü øêîäó äîáðèì. (Ñààä³)Òîé, õòî ùàäèòü ïîãàíèõ, íàíîñèòü øêîäó äîáðèì. (Ñààä³)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555513  ëèïíÿ  2017 ð.

27 (1180)27 (1180)27 (1180)27 (1180)27 (1180)

ñò.

×åòâåðòèé  ì³ñÿöü Ìó-
êà÷³âñüêèé òåàòð â íîâî-
ìó ñòàòóñ³. Äëÿ êîãîñü
öå – ìèòü. Äëÿ áàãàòüîõ
ç íàñ öåé ïåð³îä ÷àñó
äóæå ñêëàäíèé ³ íåðâî-
âèé.

Ùî ä³ºòüñÿ çà  ëàø-
òóíêàìè? Â³äáóâñÿ 18-é
òåàòðàëüíèé  ôåñòèâàëü
"ªòíî-Ä²À-Ñôåðà" . Ïî-
÷àòîê áóâ íåñïîä³âàíèé.
Âñ³ àêòîðè â îäíàêîâîìó
îäÿç³ òà ìàñêàõ áåç æîä-
íîãî ñëîâà ïðîäåìîíñò-
ðóâàëè ãëÿäà÷àì íà
ïëîù³ ïåðåä òåàòðîì
ñâîº ïîâñÿêäåííå æèòòÿ
òà ñâî¿ òàºìíèö³  . Ïðî-
äåìîíñòðóâàëè  íîâó ñó-
÷àñíó ôîðìó  ìèñòåöò-
âà ï³ä íàçâîþ "Ïåðôàð-
ìåíñ".

Òåàòðè, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ , äî-
ñòàòíüî  ñëàâåòí³.
Øëåéô ïðèºìíèõ âðà-
æåíü çàëèøèëè Ëüâ³â-
ñüêèé àêàäåì³÷íèé  òå-
àòð  ³ì.Ìàð³¿ Çàíüêîâåöü-
êî¿  âèñòàâîþ  Ì. Ãàâ-
ðàíà "×îëîâ³ê ìîº¿ äðó-
æèíè"  òà Êîëîìèéñüêèé
àêàäåì³÷íèé òåàòð
³ì.².Îçàðêåâè÷à  âèñòà-
âîþ Ô.Âåáåðà "Êîí-
òðàêò". Çàâåðøèâ öþ
ôåñòèâàëüíó  ôåºð³þ
Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé
òåàòð ³ì.².Ôðàíêà  ñïåê-

òàêëåì  ß.Ãàøåêà
"Øâåéê" . Íåïåðåâåðøå-
íà ãðà íàðîäíèõ àðòèñò³â
Óêðà¿íè Áîãäàíà Áåíþêà
òà Àíàòîë³ÿ Õîñò³êîºâà
çà÷àðóâàëà ìóêà÷³âñüêî-
ãî ãëÿäà÷à. Âèñòàâó
â³äâ³äàâ ì³ñüêèé ãîëîâà
Àíäð³é Áàëîãà. Ì³æ
³íøèì, áåç äîïîìîãè êå-
ð³âíèöòâà ì³ñòà ôåñòè-
âàëü áè íå â³äáóâñÿ.

Íàì äóæå ïðèºìíî, ùî
âñ³   ãëÿäà÷³ â ºäèíîìó
çàïàë³ ñêàíäóâàëè " Áðà-
âî!"  âèñòàâ³ íàøîãî òå-
àòðó  "Ä³ì Áåðíàðäè
Àëüáè" Ã. Ëîðêè. Âîíà
âæå áàãàòî ðîê³â æèâå
íà ñöåí³ ³ â ñâ³é ÷àñ   îò-
ðèìàëà â³äçíàêó íà ôåñ-
òèâàë³ "Á³ëà Âåæà" â  ì.
Áðåñò. Ðåæèñåð-ïîñòà-
íîâíèê –  ãîëîâíèé ðåæè-
ñåð   Çàêàðïàòñüêîãî
îáëàñíîãî òåàòðó ªâãåí
Òèùóê.  Äî ðå÷³, íàðàç³
ªâãåí Â³òàë³éîâè÷   ñòà-
âèòü âèñòàâó çà ï'ºñîþ
Ä.Ñåë³íäæåðà  "Íàä
ïð³ðâîþ ó æèò³" â îäíî-
ìó ç  êè¿âñüêèõ òåàòð³â.
À   ïîïåðåäó  ó íüîãî ïî-
ñòàíîâêè  â ð³äíîìó òå-
àòð³. Â ðîáîò³ çíàõîäÿòü-
ñÿ  Ìàðê  Òâåí " Òîì
Ñîéºð"  äëÿ ä³òåé ³
þíàöòâà òà ³ñòîðè÷íà
âèñòàâà çàêàðïàòñüêîãî
àâòîðà Î.Ãàâðîøà

ÒÈÌ ×ÀÑÎÌ ÇÀ ËÀØÒÓÍÊÀÌÈ...
"Êíÿçü  Êîðÿòîâè÷".

Ìóêà÷³âöÿì, âïåâíåíà,
çàïàì'ÿòàëàñÿ îäíà ç îñ-
òàíí³õ äóæå, íà ì³é ïî-
ãëÿä, âäàëèõ  âèñòàâ òå-
àòðó "Åä³ò Ï³àô". Ãëÿ-
äà÷³ òà ãðîìàäñüê³ñòü
îö³íèëè öþ ðîáîòó. Âè-
êîíàâèöÿ ãîëîâíî¿ ðîë³
Âåðîí³êà Òèùóê íàãî-
ðîäæåíà ïðåì³ºþ Î.
Äóõíîâè÷à.

Äèòÿ÷³  âèñòàâè, îñ-
òàííÿ ç ÿêèõ  º ï'ºñà Ã.
Ëèñåíêà  "Ïðèãîäè ôî-
êóñíèêà Ôóíòèêà" , çáè-
ðàþòü  âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ìàëåíüêèõ ãëÿäà÷³â òà
çàëó÷àþòü ìàëå÷ó äî
òåàòðó. Ðåæèñåð-ïîñòà-
íîâíèê  áàãàòüîõ  äèòÿ-
÷èõ âèñòàâ   òàëàíîâèòà
àêòðèñà Òåòÿíà Êóðòà.

Â îñòàíí³é ÷àñ áåðóòü
àêòèâíó ó÷àñòü â
òâîð÷³é ðîáîò³  ìîëîä³
àêòîðè  ßíà Äåøêî,Îëü-
ãà Íîâàêîâñüêà, Êàòåðè-
íà Äóíàé, Âàëåíòèí Òþ-
òþííèê, õîðåîãðàô Òåòÿ-
íà Ñóõîâ³ðñêàÿ. Âîíè çà-
ïî÷àòêóâàëè ³íòåðàêòèâ-
íå ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè
òà ïðàöþþòü íàä íå-
çâè÷íîþ äëÿ  êîëåêòèâó
ïëàñòè÷íî-õîðåîãðàô³÷-
íîþ âèñòàâîþ. Öÿ ³íòðè-
ãà äëÿ âñ³õ íàñ!

Ïî-íîâîìó ðîáèòü
ñâîþ   çàãàëüíî ãðî-

ìàäñüêó ñïðàâó   íîâèé
êåð³âíèê ïðîôêîìó

Â³êòîð³ÿ Êóë³øîâà.
Îñòàíí³ìè äíÿìè ïî-

÷àëàñÿ ðîáîòà íàä  âèñ-
òàâîþ  ïî ï'ºñ³ Àëåõàí-
äðî Êàñîíà  "Äåðåâà
âìèðàþòü ñòîÿ÷è". Äëÿ
ïîñòàíîâêè çàëó÷åíî ðå-
æèñåðà ³ç ñòîëèö³ çàñëó-
æåíîãî   ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ
Óêðà¿íè   Êî÷åâåíêà
Þð³ÿ Âëàäèñëàâîâè÷à.

Çì³íè – öå çàâæäè
äóæå ñêëàäíî. Áåçóìîâ-
íî, òåàòð ïåðåæèâàº  íå
íàéêðàù³ ÷àñè. Âåëèêèé
òÿãàð ïðîáëåì âçÿâ íà
ñåáå íîâèé  äèðåêòîð
òåàòðó çàñëóæåíèé ïðà-
ö³âíèê êóëüòóðè  Óêðà¿íè
Þð³é Ôåäîðîâè÷ Ãëåáà.
Êîëåêòèâ äîâ³ðÿº ñâîºìó
êåð³âíèêó ³ ñïðèÿº ðåàë³-
çàö³¿ íàì³÷åíèõ ïëàí³â.

Ìè íå ïåðø³  ³ íå îñ-
òàíí³ â òÿæê³é áîðîòüá³

çà âèæèâàííÿ. Òàêà
ó÷àñòü ïîñÿãàëà áàãàòü-
îõ. Äóæå ñïîä³âàºìîñÿ
íà ï³äòðèìêó êåð³âíèöò-
âà ì³ñòà.

Äëÿ òîãî, ùîá âðàçèòè
ãëÿäà÷à, ïîòð³áí³ ðåàë³-
ñòè÷í³  äåêîðàö³¿, âèøó-
êàíå âáðàííÿ , ïðîôåñ³é-
íå îñâ³òëåííÿ òà çâóê. Â
ñâ³é ÷àñ ãðàô Ñòàí³ñëàâ
Ñêàðáåê íå çëÿêàâñÿ
âêëàñòè íå ìàë³ êîøòè â
Ãàëèöüêèé "Ëà Ñêàëà" –
ñüîãîäí³øí³é òåàòð
³ì.Ì. Çàíüêîâåöüêî¿. Â
ìàëåíüêîìó ì³ñò³ Ìóêà-
÷åâ³ â 1884 ðîö³  ñï³âòî-
âàðèñòâîì  ³ç 50 àê-
òèâ³ñò³â, ìåöåíàò³â  òà
ãðîìàäÿí  áóëî çàïî÷àò-
êîâàíå áóä³âíèöòâî Ìó-
êà÷³âñüêîãî òåàòðó. Íà-

ñòàâ ÷àñ îíîâëåííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ òåàòðó ççîâí³ òà
âñåðåäèí³. Òàêîæ àðõ³-
âàæëèâî  éîãî òåõí³÷íå
ïåðåîñíàùåííÿ.

Ï³äòðèìêà  òåàòðàëü-
íîãî  ìèñòåöòâî  – öå
âêëàä ó ðîçâèòîê äóõîâ-
íîãî çáàãà÷åííÿ ãðîìà-
äÿí ì³ñòà. Íåîäíîðàçî-
âî  òåàòðè,  ùî ãàñòðî-
ëþâàëè ó íàñ,  â³äì³÷àëè
âèøóêàí³ñòü ³ òîíêèé
ñìàê ìóêà÷³âñüêîãî ãëÿ-
äà÷à. Öåé ãëÿäà÷ âèõî-
âàíèé 70-ð³÷íîþ òâîð-
÷îþ   ïðàöåþ  íàøî¿ òðó-
ïè.  Äóæå âàæëèâî íå
âòðàòèòè, à ïðèìíîæèòè
ê³ëüê³ñòü  ïðèõèëüíèê³â
ìóêà÷³âñüêî¿ ñöåíè.

Âèñëîâëþºìî âäÿ÷-
í³ñòü êåð³âíèêó ì³ñòà çà
âïîðÿäêóâàííÿ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè êîëåêòèâó òå-
àòðó.

"Áóäåìî ³íâåñòóâàòè
ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ ðåñóð-
ñè  â ðîçâèòîê òåàòðó,
ðîáèòè éîãî îñåðåäêîì
òåàòðàëüíîãî æèòòÿ íà-
øîãî êðàþ",çàïåâíèâ
ì³ñüê³é ãîëîâà íà
çóñòð³÷³  ç êîëåêòèâîì
òåàòðó íà ïî÷àòêó ðîêó.
Àíäð³é Áàëîãà – ëþäèíà
êðåàòèâíà. Òîìó ìè
äóæå ñïîä³âàºìîñü íà
óñï³õ!
Îëåíà ×ÅÐÌßÍ²ÍÀ.

Скромний лікар за фахом Іван
Тихонович Ковбасюк живе на
своєму земному обійсті ось уже
80�й рік. Піввіку з них віддано
охороні людського здоров’я.
Пречудові і красиво прожиті літа
вже ширококрилими лелеками
відлетіли за обрій. Залишився
один спомин, який набатом
дзвонів відлунює у посивілих
скронях…

— У батьків Тихона Миколай�
овича і Євдокії Дем’янівни, —
згадує Іван Тихонович, — нас
було 14 діточок. Я народився
дев’ятим. Довоєнний 1937�й рік
був у селі Юльянівка, яке поміж
лісами й болотами розляглося
на Житомирщині, важким. Нас
годувала сама природа. В лісах
дорослі й дітлахи збирали яго�
ди і гриби, а в ставках ловили
рибу. Аби хоча якось допомогти
батькам нагодувати меншень�
ких за мене братиків і сестри�
чок, я у свої вісім рочків пішов з
сестрою Ганусею пасти гро�
мадську череду. За місячний
випас нам платили 16 кілог�
рамів жита. Це нас спасало.
Щоб час від часу відвідувати
школу, ми з братом Федором
чергувалися. Так я закінчив
Юльянівську початкову чотири�
річну школу.

Та і далі доля не була схиль�
ною до Іванка Ковбасюка. Аби
здобути семикласну освіту (а в
цей час це вважалося досить
престижним) мусів щоранку до�
лати три кілометри пішки до

РОКИ  СПОМИНОМ  ДЗВЕНЯТЬ  У  СКРОНЯХ …

сусіднього села Колодіївки. Мав
добру пам’ять і вчився непога�
но. Дітей тоді в родинах було
багато, то довелося при школі
створити аж три п’ятих класи.
З�поміж тих двадцяти учнів,
яких вчителі націлювали на про�
довження навчання, був  й
відмінник Іван Ковбасюк. І хоча
на одне місце було десять пре�
тендентів, сільський парубок з
Юльянівки поступив до Жито�
мирського медучилища, яке ус�
пішно закінчив у 1955�му році.
З того часу й почався його вже
трудовий медичний стаж.

Почав свою лікарську справу
в селі Хочино на тій же Жито�
мирщині дільничним лікарем.
Фахівців в той час не вистача�
ло. Тому й доводилося робити
все те, що було потрібно для

лікування селян. Приймали
роди, зашивали рани, наклада�
ли гіпсові пов’язки на перело�
ми кінцівок… Одним словом, тут
Іван Ковбасюк пройшов добру
практичну науку й зарекомен�
дував себе умілим фахівцем.
Його поважали люди за скром�
ну безвідмовність, за лікарсь�
кий хист і вправність. У кожну
роботу він вкладав свою душу і
набутий досвід. По трьох роках
сумлінної праці облздо�
роввідділ дав йому рекоменда�
цію для вступу до Вінницього
медінституту, який Іван Ковба�
сюк закінчив з червоним дипло�
мом. За направленням пішов
працювати в село Малі Канівці
в Черкаську область. Там дове�
лося освоювати новий фах ліка�
ря�фтизіатра. Справа в тім, що
у нещодавно відкритому стаці�
онарному тубдиспансері на 60
ліжко�місць, не було жодного
фахового лікаря. Нашу розмо�
ву продовжує Іван Ковбасюк:

— За штатним розписом, хво�
рих належало обслуговувати
семи лікарям. Так як їх не було,
з усім обсягом роботи довело�
ся справлятися самому. Тут я
днював і ночував. З часом на
підмогу мені направили ще
трьох лікарів, а пізніше — ще
двох. Працювати стало легше і
я мав можливість вдосконалю�
ватися на новій роботі. Працю�
ючи 14 років в Черкаській об�
ласті, я вилікував від туберку�
льозу понад 1800 пацієнтів. Це,

вважайте, стільки я спас людсь�
ких життів, зважаючи на те, що
сухоти — це дуже підступна
хвороба, яка вимагає силу волі,
передусім, від хворого, а вже
потім — від лікаря. І тривалого
строку на лікування.

У  Мукачево мене привело ко�
хання. Я тут відпочивав в сана�
торії Карпати і знайшов свою
любов. То був далекий 1980�й
рік. Мене вже, як досвідченого
фахівця, прийняли на роботу в
Мукачівську ЦРЛ, де я 23 роки
відпрацював завідувачем тубер�
кульозним диспансером. Скажу
відверто: в Мукачеві було наба�
гато легше працювати, ніж в
Черкасах. Тут місцева влада
краще турбувалася про цю ка�
тегорію хворих. Наших пацієнтів
дуже добре харчували, що важ�
ливо для швидшого одужання
пацієнтів. На той час я був дос�
відченим фахівцем вищої кате�
горії, до моїх порад прислуха�
лися, з моєю думкою рахували�
ся. І що головне: ми, як лікарі,
мали вдосталь високоякісних
медичних препаратів і все не�
обхідне для лікування занеду�
жалих. На усьому робочому
шляху я мав підтримку дружини
Людмили Борисівни, яка працю�
вала кранівником на верстато�
будівному заводі імені Кірова. В
ті часи робота кранівника ша�
нувалася ще більше, ніж інже�
нера. Вона в першу чергу отри�
мувала путівки в санаторії,
мала високу зарплату і шану від

владних структур. Сумую з того,
що її вже давно немає зі мною.

Тепер живу в Мукачеві на ву�
лиці Закарпатській самотнім. В
Чинадієві мешкає син Олек�
сандр. Тішуся онуком. На свят�
кові й вихідні син забирає мене
до себе в Чинадієво. Телефо�
ном спілкуюся з братом Федо�
ром, який живе в Хмельницько�
му, сестрами Марією та Ган�
ною, що мешкають в Юльянівці.
Дуже вдячний за теперішню мо�
ральну й колишню професійну
підтримку першому заступни�
кові Мукачівської ЦРЛ Миросла�
ву Гавриловичу Гавришку.  Що
ще. Орденів і медалей не маю,
є грамоти від обласного й
міського управлінь охорони
здоров’я. Маю домашню бібліо�
течку, в якій багато спецлітера�
тури. Хочеться в ліс по ягоди і
гриби, але з роками стали не�
слухняними ноги: даються взна�
ки наслідки катастрофи на Чор�
нобильській АС, де я, як лікар,
вимірював дозу радіаційного
фону. Та попри усі біди і важке
повоєнне дитинство, не втра�
чаю оптимізму і насолоджуюся
життям.

Мені ж залишається подяку�
вати мужньому лікарю за при�
ємну розмову й побажати Івану
Тихоновичу Ковбасюку ще дов�
гих і щасливих років життя при
міцному здоров’ї.

ІВАН  КОПЧА,
член Національної спілки

журналістів України.
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Людно було минулої п’ятниці в
колективі ТОВ «Едельвейс�Ле�
Го». Це відоме у Мукачеві, Закар�
патті, на теренах України і за її
кордонами  підприємство
відзначало піввіковий ювілей зас�
нування своєї попередниці –
фабрики художніх виробів. До
присутніх у залі – робітниць
підприємства, шановних вете�
ранів фабрики, гостей ювілейно�
го торжества звернувся гене�
ральний директор ТОВ «Едель�
вейс�Ле�Го», заслужений праців�
ник легкої промисловості Украї�
ни, Почесний громадянин Мука�
чева П.М.Басараб.  Його трудо�
вий стаж на підприємстві мало не
врівень із ювілеєм підприємства,
яке очолює уже 26 років підряд.
А до того трудився на фабриці
головним механіком, головним
інженером. Своєю кипучою діяль�
ністю, метким розумом і гарячим
серцем  Петро Михайлович спри�
яв розвитку, оснащенню й пере�
оснащенню фабрики новою тех�
нікою, дбав про оновлення про�
дукції, у важкі часи занепаду ви�
робництва внаслідок розпаду ко�
лись єдиної держави, втрати еко�
номічних зв’язків знайшов у
Німеччині надійного партнера в
особі  фірми  «Ле�Го Беклайбунд�
сверке ГбмХ». Завдяки їй вдало�
ся переоснастити виробничі
цехи сучасною швейною технікою
з електронними керуючими при�
строями, зокрема,  безшумними
швейними машинками виготов�
леними  в Японії, США, Німеччині,
навчити керувати ними здібних
робітниць фабрики художніх ви�
робів і випускати продукцію кра�
щих світових зразків, яку охоче
купують споживачі у Європі.

Петро Михайлович відкрив
урочисті збори привітанням усіх
присутніх із золотим ювілеєм,
відтак розповів про досягнення
підприємства, назвав прізвища
кращих з кращих – бригадира ви�
шивальниць, лауреата Держав�
ної премії УРСР Т.О.Цвєткової,
бригадира вишивальниць, учас�
ниці Великої Вітчизняної війни
З.Є.Архипової,  вишивальниць
Є.Й.Фехтел, Н.П.Гейруш, швачку
В.Д.Болдижар, правофлангових
підприємства О.І Копос, Й.В.Ло�

Â Ìóêà÷åâ³ ñõâàëåíî ïðîãðàìó ç íàäàííÿ
áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè

Â Ìóêà÷åâ³ äåïóòàòè çàòâåðäèëè ïðîãðàìó ì³ñöåâî-
ãî öåíòðó  ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿
äîïîìîãè áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ
ì. Ìóêà÷åâî íà 2017-2018 ðîêè.

Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ ð³âíèõ ìîæëèâîñ-
òåé äëÿ äîñòóïó îñ³á äî áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïî-
ìîãè, à â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ — äî ïðàâîñóääÿ. Ó ðàì-
êàõ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè íàäàííÿ ïðà-
âîâî¿  äîïîìîãè ìåøêàíöÿì ì³ñòà àëå ³ ïîêðàùåííÿ
óìîâ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà áåçîïëàòíó âòîðèííó ïðàâî-
âó äîïîìîãó ñóá’ºêòàì  ïðàâà ÷åðåç ïðîñâ³òíèöüê³
çàõîäè. Ñòàíîì íà 13 ÷åðâíÿ  äî Öåíòðó çâåðíóëèñü
288 ãðîìàäÿí (121 îñîáà ïîòðåáóâàëà âòîðèííî¿ ïðà-
âîâî¿ äîïîìîãè,  —121 îñîá³  ïðèçíà÷åíî áåçîïëàò-
íîãî àäâîêàòà, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áå-
çîïëàòíó ïðàâîâó äîïîìîãó»).

Êîøòîì ïðîãðàìè ïðîïîíóºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ³íôîð-
ìàö³éíèìè   ìàòåð³àëàìè, áðîøóðêàìè, äëÿ   çä³éñíåí-
íÿ  çàõîä³â ùîäî    ³íôîðìóâàííÿ ïðî íàäàííÿ ïðàâî-
âî¿ äîïîìîãè, ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ðà-
ä³î) òà âèãîòîâëåííÿ äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, ìåòîäè÷-
íèõ ðåêîìåíäàö³é, òîùî.

Ô³íàíñîâèé ðåñóðñ ïðîãðàìè íà äâà ðîêè ñòàíîâèòü
50 òèñÿ÷.

Â Ìóêà÷åâ³  ùå 24 ó÷àñíèêàì ÀÒÎ
çàòâåðäæåíî ïðîåêòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
Ñüîãîäí³ íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàòè çàòâåðäèëè

ð³øåííÿ ïðî ïðîåêòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâöÿì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â.
Éäåòüñÿ ïðî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ  24 ìåøêàíö³â ì³ñòà,
ÿê³ º ó÷àñíèêàìè ÀÒÎ. Ïëîùà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê -
ïî 6 ñîòèí ïî âóëèöÿõ Éîñèïà Áîêøàÿ, Îëåêñ³ÿ Áåðå-
ñòà. Ìèõàéëà Âåðáèöüêîãî, êàðäèíàëà Éîñèïà, Âîëî-
äèìèðà ²âàñþêà, ²ìðåÊàëüìàíà, Ìèõàéëà Ñòàðèöüêî-
ãî, ²âàíà Ìèêîëàé÷óêà, Àíòîíà Êàøøàÿ.

Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè äåïóòàòè çàòâåðäèëè ïðî-
åêòè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ 151 ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Äåïóòàòè Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ï³äòðèìàëè çâåðíåííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè
Ñåðã³ÿ Øàïòàëè ïðî âñòàíîâëåííÿ

ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè Äåíèñó ÊÈÑÅËÜÎÂÓ
6 липня 2017 року, депу�

тати Мукачівської міської
ради підтримали звернення
Героя України, командира
128�ої окремої гірсько�
піхотної бригади полковни�
ка  Сергія Шаптали щодо ув�
ічнення пам’яті капітана Де�
ниса Кисельова встановлен�
ням меморіальної дошки на
будівлі Мукачівської ЗОШ
I�III ступенів №10.

Кисельов Денис В’ячеславович, мешканець
міста Мукачева, з 1983�1993 навчався у вищевка�
заному навчальному закладі. У липні 2014 року
капітан Кисельов Д. В. був мобілізований до лав
Збройних сил України. За словами командира
С. О. Шаптали, під час участі в антитерористичній
операції капітан Кисельов “вміло керував підлег�
лими, намагаючись не допустити невиправданих
втрат серед особового складу”.  Денис В’ячесла�
вович загинув 18 лютого 2015 року, прикриваючи
відхід угрупування українських військ під час зали�
шення Дебальцівського плацдарму.

Указом Президента України від 15 травня 2015
року “За особисту мужність і високий професіо�
налізм, виявлені у захисті державного сувереніте�
ту та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі, Денис Кисельов нагороджений
орденом Богдана Хмельницького III ступеня” (по�
смертно). Рішенням сесії Мукачівської ради від 28
травня 2015 року нагороджений званням “Почес�
ний громадянин міста Мукачева” (посмертно).

Героям слава!
Валерія МАРЕЙЧЕВА,

стажер відділу інформаційно�аналітичних
комплексів  Виконавчого комітету

Мукачівської міської ради
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магу, К.Й.Товт, О.А.Ваш, Д.Д.Зол�
тана, передовиць фабричного
виробництва, депутатів міської
ради М.П.Солодовнікової,
М.П.Паллаг, О.І.Желізняк, Т.М.По�
пович, О.І.Муратової, першої
працівниці підприємства визна�
ної на святі Трудової слави кра�
щою робітницею Мукачева
Г.В.Сухан…

З гордістю розповів П.М.Баса�
раб про те, що за піввіку підприє�
мство дев’ять разів заносили на
міську Дошку пошани, шість разів
назва Мукачівської фабрики ху�
дожніх виробів красувалася на
обласній Дошці пошани. Вісім
разів підприємство відзначало�
ся Перехідними Червоними Пра�
порами  обласного й республі�
канського рівня. Десятки разів
вироби колективу фабрики екс�
понувалися на найпрестижніших
обласних, республіканських, все�
союзних виставках, виборювали
визнання на міжнародних вистав�
ках у Празі, Будапешті, Брюсселі,
Бухаресті, Лейпцигу, Відні…

З почуттям глибокої поваги і
вдячності звернувся Петро Ми�
хайлович від імені сучасного ко�
лективу фабрики і від себе осо�
бисто до ветеранів:

–Велике вам спасибі, дорогі
мої, за вашу сумлінну багаторіч�
ну працю, за ваш посильний вне�
сок у становлення нашого колек�
тиву, за трудову наснагу, вироб�
ниче вміння й тепло ваших сер�
дець, часточку яких ви залишили

на фабриці. Вам, шановні мої, і
нинішнім працівницям підприє�
мства є чим гордитися. Жодним
днем нашої піввікової трудової
біографії не посоромимося. Бо
трудилися і трудимося не зара�
ди слави, жили і живемо перш за
все інтересами  рідних краян. Так
було, так є, і так буде й  у другій
половині на шляху до нашого сто�
річчя. Працюємо для людей, тру�
димося в ім’я народу України.

   Гарячими оплесками були зу�
стрінуті привітання гостей свята.
Відтак П.М.Басараб вручив ве�
ликій групі передовиків підприє�
мства заслужені нагороди. Пам’�
ятні подарунки з його рук одер�
жали й ветерани підприємства.
Відтак відбувся святковий кон�
церт за участі співочого гурту
«Руснаки». Затим учасники свята
оглянули виробничі цехи, по�
спілкувалися з теперішніми роб�
ітницями, які своєю високопро�
дуктивною, високоякісною, натх�
ненною працею несуть трудову
славу на терени Європи, де чека�
ють продукцію ТОВ «Едельвейс�
Ле�Го», бо знають, що пошите  в
Мукачеві, відмінної якості.

   Минулого понеділка розпо�
чався новий трудовий день дру�
гої половини на шляху до сто�
річчя. Хай усі виробничі  дні, для
колективу ТОВ Едельвейс�Ле�Го»
будуть  щедрими  на нові трудові
досягнення. Хай розщедряться
нові трудові зміни й  дні на успіхи
в роботі і нові мрії, спрямовані на
кращу, якіснішу,  модернішу про�
дукцію,  вищу заробітну плату…
Не мріяти – не можна. Бо успіх –
це не тільки точний розрахунок і
натхненна праця, високоякісна
сировина і новітнє обладнання.
Це –  скоріше мрія, помножена
на точний розрахунок. Тож треба
мріяти і діяти так, щоб мрії якнай�
частіше ставали щасливою
дійсністю.

Бажаю мукачівським майстри�
ням нових обнов мати якнайбіль�
ше пам’ятних, радісних трудових
днів на шляху до наступного 55�
річчя, а відтак і до 100�річчя
підприємства. Нових вам сход�
жень і злетів, шановні золоті юві�
ляри.

Михайло  ТОВТИН

Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ
«Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ
íàçâè âóëèöü, ïðîâóëê³â,
ïëîù ì³ñòà Ìóêà÷åâà»
ïðèéíÿòî íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè.

Ðîçãëÿíóâøè çâåðíåííÿ
ïðåçèäåíòà Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ Óêðà¿-
íè, ëàóðåàòà Íàö³îíàëüíî¿
ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì.Ò.Øåâ-
÷åíêà×åáèê³íà Àíäð³ÿ òà
ãîëîâè Çàêàðïàòñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿-
íè, íàðîäíîãî õóäîæíè-
êà Óêðà¿íè Êóçüìè Áîðè-

Â Ìóêà÷åâà ç’ÿâëÿòüñÿ âóëèö³ Ìè÷êè,
Ãóçàðà òà Øåïòèöüêîãî, à òàêîæ òóïèê Ìîñêàëÿ

ñà  ùîäî ïåðåéìåíóâàí-
íÿ âóëèö³ íà ÷åñòü íàðîä-
íîãî õóäîæíèêà Óêðà¿íè,
ïî÷åñíîãî àêàäåì³êà Íà-
ö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìèñ-
òåöòâ Óêðà¿íè  Ìè÷êè
Çîëòàíà âóëèöþ Áîðêà-
íþêà Îëåêñè  ïåðåéìå-
íîâàíî íà âóëèöþ Ìè÷-
êà Çîëòàíà.

Çâàæàþ÷è íà ïðîõàëü-
íèé ëèñò ïàðîõà Óñ-
ïåíñüêîãî ãðåêî-êàòî-
ëèöüêîãî Ñîáîðó, äåêà-
íà Ìóêà÷åâà ñòàâðîôîð-
íîãî ïðîòî³ºðåÿ  Éîñèïà
Ëîâñêè ïðî óâ³êîâ³÷åí-

íÿ ïîñòàòü áëàæåíí³é-
øîãî êàðäèíàëà Ëþáî-
ìèðà Ãóçàðà, ãîëîâè Óê-
ðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòî-
ëèöüêî¿ öåðêâè, íàçâàâ-
øè éîãî ³ìåíåì îäíó ç
âóëèöü ì³ñòà. Âóëèöþ,
äåïóòàòàìè âèð³øåíî âó-
ëèöþ Ñòåïàíà Áàíäåðè
ïåðåéìåíóâàòè íà âóëè-
öþ Ãóçàðà Ëþáîìèðà.

Ðîçãëÿíóâøè çâåðíåííÿ
ãîëîâè ÌÎ “Ñîþç ×îðíî-
áèëü Óêðà¿íè” Òîâ÷êà
Îëåêñ³ÿ ç ïðîõàííÿì óâ³-
÷íèòè ïàì’ÿòü  Ìèòðîïî-
ëèòà Øåïòèöüêîãî Àíä-

ðåÿ, íàçâàâøè éîãî ³ìå-
íåì îäíó ç âóëèöü ì³ñòà,
äåïóòàòàìè âèð³øåíî âó-
ëèöþ Øóõåâè÷à Ðîìàíà
ïåðåéìåíóâàòè íà âóëèöþ
Øåïòèöüêîãî Àíäðåÿ.

Âðàõîâóþ÷è ïðîïîçèö³¿
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çáåðåæåí-
íÿ ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè,
íàéìåíóâàííÿ òà ïåðåé-
ìåíóâàííÿ âóëèöü, âñòà-
íîâëåííÿ ïàì'ÿòíèõ çíàê³â
â ì³ñò³ Ìóêà÷åâî íà ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè âèð³øåíî ïðè-
ñâî¿òè â³äãàëóæåííþ âó-
ëèö³ Òðóäîâî¿ íàçâó “òó-
ïèê Ìîñêàëÿ  Ãåííàä³ÿ”.



Ïî÷åò âëå÷åò çà ñîáîé îáÿçàííîñòè. (Àíò. àôîðèçì).Ïî÷åò âëå÷åò çà ñîáîé îáÿçàííîñòè. (Àíò. àôîðèçì).Ïî÷åò âëå÷åò çà ñîáîé îáÿçàííîñòè. (Àíò. àôîðèçì).Ïî÷åò âëå÷åò çà ñîáîé îáÿçàííîñòè. (Àíò. àôîðèçì).Ïî÷åò âëå÷åò çà ñîáîé îáÿçàííîñòè. (Àíò. àôîðèçì).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777713 ëèïíÿ  2017 ð.

27 (1180)27 (1180)27 (1180)27 (1180)27 (1180)

ñò.

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на  заміщення  вакантної  посади:
0  головного спеціаліста архівного відділу.
Вимоги до посад: громадянство України, вільне во�

лодіння українською мовою, повна вища освіта відпо�
відного професійного спрямування за освітньо�квал�
іфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж
роботи за фахом в органах місцевого самоврядуван�
ня або державній службі на посаді провідного спец�
іаліста не менше 1�го року, або стаж роботи за фахом
в інших сферах не менше 3�х років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі до0
кументи:

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

щення кваліфікації, присвоєння вченого звання, при�
судження наукового ступеня;

� копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
0 копію військового квитка (для військовослуж0

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

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

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

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

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

Документи для участі у конкурсному відборі прий�
маються   протягом 30 календарних днів з дня опубл�
ікування в газеті “Мукачево”   за адресою:  м.Мукаче�
во пл. Духновича, 2,  каб.№ 34.

ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ ÑÅÇÎÍ ÇÀÂÅÐØÈÂ
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑÜÊÈÉ ÒÀÁ²Ð

«ÃÀÐÌÎÍ²ß» ÄËß ÒÂÎÐ×Î
ÎÁÄÀÐÎÂÀÍÈÕ Ä²ÒÅÉ

ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß!
Çàâòðà ñâ³é ÷åðãîâèé äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà-

÷àº äèðåêòîð ÒçÎÂ "Àð³àäíà"

Ìèðîí Îëåêñ³éîâè÷ ÄÓÁÀÍÈ×.
Õîðîøîìó êåð³âíèêó,  ùèð³é ³ ïîðÿäí³é  ëþ-

äèí³ ç òàêî¿  íàãîäè áàæàºìî ìèðó, çäîðîâ’ÿ,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äîñòàòêó íà ìíîãàÿ ³
áëàãàÿ ë³òà.

Øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ  ÒçÎÂ "Àð³àäíà"

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÌÍÎÃÎË²ÒÒß!
Öèìè äíÿìè ïðåêðàñíèé  æèòòºâèé  þâ³ëåé

â³äçíà÷àº ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÒçÎÂ "Àð³àäíà"

Âàëåð³ÿ Ïåòð³âíà ÊÀ×ÓÐ.
Áàæàºìî äîðîã³é þâ³ëÿðö³ äîâãèõ

³ ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ, ìèðíîãî
íåáà ³ ñ³ìåéíîãî äîñòàòêó. Õàé ùàñ-
òèòü ¿é âñþäè, çàâæäè ³ â óñüîìó.

Ç ïîâàãîþ äèðåêòîðÒçÎÂ "Àð³àäíà"
Ì.ÄÓÁÀÍÈ×.

ØÀÍÎÂÍ² ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈ!
Сердечно вітаю вас з професійним  святом!
Професія бухгалтера є надзвичайно важли�

вою, має великий спадок і є однією з найдав�
ніших.

Наша робота  вимагає наполегливості, відпо�
відальності, професійної етики, чесності, знач�
ного досвіду, постійного вдосконалення знань.

Прийміть щиру вдячність за щоденну сумлін�
ну працю і вірність професійному обов'язку.

Дорогі колеги! Бажаю вам і надалі залиша�
тись високоосвіченими, компетентними фахі�
вцями, які відповідають сучасним вимогам
професії і суспільства, бути яскравими, нео�
рдинарними і всебічно розвиненими особис�
тостями, комунікабельними, здатними до діло�
вого спілкування та відігравати життєво важ�
ливу роль  в прийнятті оптимальних управлі�
нських та фінансових рішень.

З повагою, від колективів ПП "Аудит",
ПП "Клуб бухгалтерів", ЗТВ ВПГО "Спілка ауди�
торів України",  Мукачівського осередку Асоці�

ації платників податків України, Юлія КІЛАРУ.

*   *   *

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Ùèðî â³òàºìî ç ñëàâíèì þâ³-
ëåºì øàíîâíó, ìóäðó, ïîâàæíó
ëþäèíó

Ñîô³þ Ôåäîð³âíó
ÂÀÐÈÂÎÄÓ,

 ÿêà 17 ëèïíÿ áóäå â³äì³÷àòè
ñâ³é 80-é äåíü íàðîäæåííÿ!

Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ Âàø þâ³ëåé,

Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî,
Äîáðà ³ ùàñòÿ Âàì áàæàºìî.
Õàé îìèíàþòü Âàñ òðèâîãè,
Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóò³,
Õàé ñâ³òëà é ðàä³ñíà äîðîãà
Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³!
Òîæ íå ñòàð³éòå ³ íå çíàéòå
Â æèòò³ í³ ñìóòêó, àí³ á³ä,
Ó ñåðö³ ìîëîä³ñòü ïëåêàéòå,
Æèâ³òü äî ñòà ùàñëèâèõ ë³ò!
Áàæàºìî ñâ³òëî¿ ðàäîñò³ é ñèëè,
Ëàñêàâî¿ äîë³, äîáðà ³ òåïëà,
Ùîá ëàñêó Âàì ñëàëî íåáåñíå ñâ³òèëî,
Çäîðîâ'ÿì íàïîâíèëà ð³äíà çåìëÿ!

Ç ïîâàãîþ âàøà âåëèêà ëþáëÿ÷à ðîäèíà!

Цей єдиний в Україні оз�
доровчий заклад подібно�
го профілю започаткував
свою роботу ще  у 1993
році. Нині літній оздоров�
чий табір «Гармонія» за�
вершив свій 25�й, ювілей�
ний сезон. Організатора�
ми унікального дитячого
закладу були управління
культури Закарпатської
облдержадміністрації (на�
чальник Вікторія Фроло�
ва) та облорганізація
профспілки працівників
культури (голова Наталія
Товтин), а незмінним його
керівником – директор Чи�
надіївської  дитячої школи
мистецтв Михайло Фен�
дик.

Головною метою діяль�
ності табору було сприян�
ня розвитку юних та�
лантів, закріплення твор�
чих нахилів у дітей. Йдеть�
ся про школу гри на
скрипці, віолончелі, баяні,
акордеоні, фортепіано,
духових інструментах –
кларнеті, саксофоні,
трубі, флейті тощо.

Цього року до дитячого
закладу приїхали 96 юних
талантів з усієї області –
переможці міжнародних,
всеукраїнських і обласних
творчих конкурсів. Протя�
гом 3 тижнів обдаровані
діти, вдосконалюючи свою
майстерність, відвідували
уроки, майстер�класи
відомих викладачів, в
числі яких – голови цикло�
вих комісій Ужгородсько�
го державного музичного
училища ім. Д. Задора –

заслужені працівники
культури України Володи�
мир Стегней, Маріанна
Сокач, заслужений артист
України Ференц Томич,
Наталія Шіпош.

Свої нові творчі досяг�
нення діти показали у зак�
лючному концерті на�
прикінці табірної зміни,
навчившись виступати ду�
етами, тріо, квартетами,
демонструючи злагодже�
ну колективну гру на
різних музичних інстру�
ментах. Побачили ми на
сцені і ансамбль ба�
яністів, і квартет кларне�
тистів, і струнний ан�
самбль, в якому соло на
кларнеті виконувала Ган�
на Магурська, і духовий
оркестр, яким диригував
Ференц Томич. Це був
справжній фестиваль ди�
тячої творчості.

Бурхливими оплесками
вітали численні глядачі –
вихованці «Гармонії», їх
батьки, представники
творчої інтелігенції нашо�
го краю виступи на сцені
юних обдарувань, серед
яких Марія Сташко, Аліна
Семак, Марк Ковач, Карі�
на Біров, Богларка Кісе�
лович, Віолетта Барань та
інші.

Потім усі три загони по�
казали глядачам цікаві й
оригінальні картинки з та�
бірного життя. Воно було
дійсно насиченим і за�
хоплюючим, оскільки  ун�
ікальність закарпатської
«Гармонії» полягає в
тому, що творча частина

оздоровчої зміни тісно
перепліталася з добре
організованим відпочин�
ком.

Під керівництвом на�
чальника табору Михайла
Фендика для дітей було
влаштовано різноманітну
насичену культурно�дозв�
іллєву програму. Вона
включала проведення
інтелектуальних, творчих
конкурсів, флешмобів,
вікторин, розваг, змагань
з різних видів спорту,
відвідання під час екс�
курсій історичних і куль�
турних пам’яток,  оздо�
ровчих закладів  нашої об�
ласті і ще багато цікаво�
го.

На закінчення з тепли�
ми словами до присутніх
звернулися почесні гості
– начальник управління
культури Закарпатської
о б л д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї
Вікторія Фролова, голова
облорганізації проф�
спілки працівників культу�
ри Наталія Товтин, голова
обласної організації
профспілки працівників
освіти і науки Тетяна По�
вханич, заступник голови
облпрофради Василь За�
харець, голова Мукачівсь�
кої РДА Сергій Гайдай, ке�
рівник табору Михайло
Фендик.

Сергій
БАРАНЧИКОВ,

завідувач відділу
організаційно0гумані0
тарної роботи Закар0
патської облпрофради.
(Фото автора)

СВІТЛА  ПАМ’ЯТЬ
Колектив  Мукачівського державного  університету висловлює глибоке

співчуття декану педагогічного факультету, доктору педагогічних наук, до0
центу ФІЗЕШІ  Октафії  Йосипівні  з приводу смерті батька.

Розуміємо, як важко змиритися з втратою дорогої людини. Поділяємо біль
та горе вашої сім’ї, сумуємо разом з вами.  Світла йому пам’ять.

Ó Ì²ÑÒ² ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â ØÀÕÎÂÎÃÎ
ÔÅÑÒÈÂÀËÞ ”ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÅ Ë²ÒÎ”

Цьогоріч  участь у змаганнях взяла рекордна
кількість спортсменів – 385 шахістів з Азербай�
джану, Угорщини, Білорусі, Словаччини, Туреч�
чини, Швеції та 24 областей України. Серед
учасників 3 міжнародні гросмейстери та 29
міжнародних і національних майстрів. У про�
грамі фестивалю  відбулося 6 турнірів. Призо�
вий фонд турніру – 100 тисяч гривень, який
забезпечили меценати. Переможці отримали
грамоти, кубки, грошові нагороди. Їх вручав за�
ступник міського голови, керуючий справами
міськвиконкому Олександр Галай.

Ñâ³÷êî, ñâ³÷å÷êî ãîðè,
Äîêè íå çàãàñíåø.
ßâîðèêè ÿâîðè
Óðîñëèñüòå êðàñí³.
Ïàäå ëèñòÿ÷êî, ïàäå
Ö³ëîé ïîïîëóäíè.
×óëàì ÷óëàì îä ëþäåé,
Øòî ï³øîâèñü áëóäîì.
×óëàì, ÷óëàì, øòî îíà
Íå º îä íÿ êðàùà,
Øòî â ñåë³ îíà åäíà
Ëåì òàêà ïðîïàùà.
Ñâ³÷êî, ñâ³÷å÷êî ãîðè,
Íå ÷àäè ìè â î÷è.
Âæå ìè íè÷ íå ãîâîðè!
×óòè òÿ íå õî÷ó!
Ïàäå ëèñòÿ÷êî ç âåðáè,
Ïàäå íà âîäè÷êó.
Ê³òü ¿ õî÷åø òà ëþáè
Öþëþé ¿¿ ëè÷êî.
Øòî ïàñêóäíîé íå á³äà
Íå øêîäà òÿ õëîï÷å.
Òâîþ ïàñ³þ õ³áà,
Ëåì êîãóò íå òîï÷å.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ.

(Êàðòèíà À.Êîöêè “Ä³â÷è-
íà ç Êîëî÷àâè”)

×óëàì, ÷óëàì
 Çàêàðïàòñüê³  ìîòèâè
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  27.06.2017 р.  по  2.07.2017 р.
1. Кузьменко Анатолій Андрійович – 1950 р.н.
2. Чулей (мертвонароджена дівчинка) – 2017 р.н
3. Лакатош Іван Михайлович – 1956 р.н.
4. Тромпак Маргарета Юліївна – 1928 р.н.
5. Клепач Віра Григорівна – 1922 р.н.
6. Калій Надія Юріївна  – 1960  р.н.
7. Костура Йіржина Владиславівна –1936  р.н.
8. Бондар Володимир Ілліч  – 1958  р.н.
9. Попелич Ірина Дмитрівна  – 1932  р.н.
10. Лізанець Олександр Георгійович  –1974 р.н.
11. Токар Сергій Васильович  – 1964 р.н.
12. Сітар Юрій Степанович  – 1937 р.н.
13. Драга Марія Михайлівна  – 1933 р.н.
14. Ткаченко Олена Миколаївна  – 1930 р.н.

88888
ñò.

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

ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Працює�
мо в одну зміну. Оплата праці достойна.

 Зверт. по тел. 2A23A96
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 2A
кімн. квартира на 4Aму поA
версі чотириповерхового
цегляного будинку. ЗАГАЛЬA
НА ПЛОЩА – 61 КВ.М. в ЗЕA
ЛЕНІЙ ЗОНІ МІСТА БІЛЯ  ОБA
ЛРАДИ.Автономне опаленA
ня, металопластикові вікна,
лоджія, підвал. Можлива доA
будова мансарди. Ціна догоA
вірна.
Тел.:  050A6761171

  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 3Aкiм. квартира

без ремонта, на 2Aму поверсі
цегляного будинку по вул. БеA
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 приA
садибною ділянкою (загальна
площа 0,0572 га по вул. СтанісA
лавського. Звертатися
0507689031.
     Продається будинок по вул.

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

мельна ділянка 10 сотин на вул.
Великогірній. Від зупинки автоA
буса до дачі 350 м . Є своя вода,
поруч електрика, газ,є дозвіл на
будівництво жилого будинку.
Деталі – по тел.  050A203A6778,
099A208A66A78
 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 ділянA

ка 0,23 га з старим будинком;
приватизована, є світло, газ в
с.Ракошино. Т.: 095A577A40A12.
 продається земельна ділянA

ка під  будівництво та обслугоA
вування жилого будинку плоA
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

13 ëèïíÿ 2017 ð.
27 (1180)27 (1180)27 (1180)27 (1180)27 (1180)

     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 будматеріаA
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.:  066A822A74A07.
 ПРОДАЄТЬСЯ холодильA

н и к A 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», меA
талевий, 2 музичні колонки,
два побутових газових балоA
ни, швейная машинка ножная
“ZINGER” касетный магнітоA
фон фірмовий, самовар
електричний, дерев’яний
стільчик для кормління маA
люка вхорошому стані.
Зверт. 0669513492,
0997293571

     Куплю акордеон. ЗвертаA
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.: 3A54A96

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 робоA
чому стані.

Тел.  050A372A50A88.
     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: 095A7559898.

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ
будівельний контейA
нер. Ціна договірна.

Тел.: 066 0888 344

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ КОЗА
з козлятамиA

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) 55A00A127, (050) 135A73A73

ÏÎËÜÙÀ
 Будевельники  Зварювальники   Працівники

на меблеві фабрики  Швачки  Кухарі

ÏÎËÜÙÀ
 Монтажники металоконструкцій на завод

ОС ББ ШУКАЄ
БУДІВЕЛЬНИКІВ
по ремонту  дахів
багатоповерхоA
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 099A6648085.

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

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
(Бахрейн, Катар, Кувейт)

На роботу по обслуговуванню жилих  поселень, при�
міщень, автопарків і обладнання ам ериканських кампаній
потрібні:

1. Водій 11�містного пасажирського мікроавтобуса ка�
тегорії  “В” “Д”;

2. Електрик (мінімальний  досвід роботи – 2роки);
3. Кухонний помічник;
4. ПомічникAрізноробочий;
5. Зварювальник;
6. Механік по ремонту дизельних двигунів авто�

мобілів, дизель�генераторів і суднових двигунів;
7. Складівник;
8. Завгосп;
9. Доглядач вілл і будиночків.

Зверт.: 050A7016517 (Каріна),
068A122A75A65 (Настя), 066A744A0405 (Катя).

ПОТРІБНІ АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТAКАФЕ
Вимоги до працівника:  комунікабельність,  доброзич�

ливість, бажання працювати,  вміння спілкуватись з людь�
ми,  надавати послуги з бару,

 Умови роботи:  змінний графік роботи: доба через дві
з 9:00 до 9:00

Платня від 350 грн за добу + процент з Бару та інші
бонуси
З а всіма деталями звертатись за тел. 099 343 97 62

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР
В ІНТЕРНЕТAКЛУБ в районі “Паланок”. Робота 1/3

доби, з/п – 300 грн. за добу ы вище.
  Тел.: 095 609 05 58



Äîâîëüñòâóéñÿ íàñòîÿùèì, íî ñòðåìèñü ê ëó÷øåìó. (Ñîêðàò).Äîâîëüñòâóéñÿ íàñòîÿùèì, íî ñòðåìèñü ê ëó÷øåìó. (Ñîêðàò).Äîâîëüñòâóéñÿ íàñòîÿùèì, íî ñòðåìèñü ê ëó÷øåìó. (Ñîêðàò).Äîâîëüñòâóéñÿ íàñòîÿùèì, íî ñòðåìèñü ê ëó÷øåìó. (Ñîêðàò).Äîâîëüñòâóéñÿ íàñòîÿùèì, íî ñòðåìèñü ê ëó÷øåìó. (Ñîêðàò).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999913  ëèïíÿ 2017 ð.

27 (1180)27 (1180)27 (1180)27 (1180)27 (1180)

ñò.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
Íåñòåðïíà ë³òíÿ ñïåêà, ÿñêðàâå ñîíå÷êî ðàïòîì õî-

âàºòüñÿ çà õìàðè ³ âæå ³äå òåïëèé ë³òí³é äîù. Âñå ÿê ó
æèòò³ áóëî ³ ó âåëüìèøàíîâíî¿ ëþäèíè â ì.Ìóêà÷åâ³,

Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à ÏÀÐÎÂ²Í×ÀÊÀ.
Ïðèéì³òü ùèðîñåðäí³ â³òàííÿ ³ íàéêðàù³ ïîáàæàí-

íÿ, äîðîãèé íàø þâ³ëÿðå, ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ.
Ìè, ìóêà÷³âö³, ùèðî âäÿ÷í³ äîë³, ùî ìàºìî ÷åñòü ìè-
ëóâàòèñÿ íåïîâòîðíèìè Âàøèìè òâîð÷èìè øåäåâðà-
ìè ó âèãëÿä³ ñâ³òëèí ÷è õóäîæí³õ êàðòèí. Âàø³ óí³êàëüí³
çä³áíîñò³ âèêëèêàþòü çàõîïëåííÿ, àäæå äÿêóþ÷è Âà-
øèì ñâ³òëèíàì, ìè ìîæåìî îçíàéîìèòè âñ³õ áàæàþ÷èõ ç êðàñîòîþ íàøî-
ãî ñòàðîâèííîãî ì³ñòà – ì³ñòà â³äêðèòèõ ñåðäåöü.

Äîïîêè ñîíöå ñâ³òèòü ç âèñîòè, Ùåáå÷óòü ïòàøêè, çàöâ³òàþòü êâ³òè. Äî-
ðîãîþ æèòòÿ áàæàºì òâåðäî éòè,  ² äíÿì ãðÿäóùèì â³ä äóø³ ðàä³òè.

Õàé ïîðó÷ àíãåë Âàø ëåòèòü, ² áåðåæå â³ä á³ä ïîâñþäè, Õàé ðàä³ñòü ïðè-
íîñèòü êîæíà ìèòü, ² áëàãîäàòü Ãîñïîäíÿ ç Âàìè áóäå

Ç ïîâàãîþ ³ øàíîþ äî Âàñ
ÃÎ «Ñîþç óêðà¿íîê»  òà õîð «Â³äãîì³í».

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Øàíîâàíó, ìóäðó, ïðàöüîâèòó, ÿñêðàâó îñîáèñò³ñòü, ç³ ùèðîþ äó-

øåþ ³ â³äêðèòèì ñåðöåì, êåð³âíèêà, ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, êîõàíó äðó-
æèíó, ëþáëÿ÷ó ìàìó, áàáóñþ, ïðîôåñ³îíàëà ñâîº¿ ñïðàâè,  ãîëîâó
Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó  ÒÂ  «Àñîö³àö³ÿ  ïëàòíèê³â  ïîäàòê³â   Óêðà¿-
íè»

ÞË²Þ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ²ÂÍÓ  Ê²ËÀÐÓ.
Ç 60 – ð³÷÷ÿì  â³òàºìî Âàñ,  þâ³ëÿðêî.  Â³ä  ùèðîãî  ñåðöÿ áàæàºìî

ëþá³é   ³ìåíèííèö³ ì³öíîãî  çäîðîâ’ÿ,  òâîð÷èõ  óñï³õ³â  ó  ñïðàâàõ,
äîáðà ³ âñ³ëÿêèõ  ãàðàçä³â, íåâ’ÿíó÷î¿  êðàñè, æ³íî÷î¿   ÷àð³âíîñò³,  íàñíàãè  íà  áàãàòî   ðîê³â.

Þâ³ëåé  ó  Âàñ  ùàñëèâèé,  ìóäðèé , ùåäðèé.  Íåõàé  óñå  äîáðî, ÿêå  Âè  ðîáèòå   â  æèòò³,
ïîâåðíåòüñÿ  Âàì  ñòîðèöåþ.

Ñïàñèá³  Âàì  çà  íåâòîìíó  ïðàöþ, âèñîêèé  ïðîôåñ³îíàë³çì  ³
ñàìîâ³ääàí³ñòü.  Õàé   ó    Âàøîìó æèòò³  ïàíóº  ìèð  ³  çëàãîäà.  Õàé
îáåð³ãàº  Âàñ   Ãîñïîäü,  äàðóº  Âàì ùå áàãàòî  ïë³äíèõ,   òâîð÷èõ
ðîê³â   ä³ÿëüíîñò³,  äàðóº  Âàì  äóøåâíîãî  ñïîêîþ, òåïëà  íà  ìíîã³¿

³  áëàã³¿  ë³òà.
Ç  ïîâàãîþ, ÷ëåíè  Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó

ÒÂ  «Àñîö³àö³ÿ  ïëàòíèê³â  ïîäàòê³â  Óêðà¿íè»

Орендар 
земельної 
ділянки 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки, 
кв. м. 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

ТОВ "Барва" 
 

вул. Франка 
Івана,132 1572 

Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови 
(код  03.15 згідно КВЦПЗ) 

ТзОВ "Захід 
Фінанс Груп" 
 

вул. 
Ярослава 
Мудрого ,10 

1493 
Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно- фінансових установ 
( код  03.09 згідно КВЦПЗ) 

Переста О.М. 
Переста М.М. 

вул. Крилова, 
70 В 4623 

Для розміщення та експлуатації 
основних , підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості ( код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíòè íàäàþòü òàêó êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ:
- çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà ôîðìîþ;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ïðåòåíäåíòà;
- êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿ îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü òà áóäóòü çàëó÷åí³

äî ïðîâåäåííÿ îö³íêè òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó;
- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå çàëó÷åíî ïðåòåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ

ðîá³ò ç îö³íêè çåìë³, ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó çåìë³, çàâ³ðåí³ ¿õí³ìè îñîáèñòèìè
ï³äïèñàìè;

- êîï³¿ ñåðòèô³êàò³â òà ë³öåíç³é íà ïðàâî çä³éñíåííÿ îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàíèõ
â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè;

- ³íôîðìàö³þ ïðî ïðåòåíäåíòà (ðåçþìå).
Êîï³¿ äîêóìåíò³â çàâ³ðèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïðåòåíäåíò³â ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíèõ êîíâåðòàõ ³ ìàþòü

ì³ñòèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò (êàëüêóëÿö³¿ âèòðàò) ïîâ’ÿçàíèõ
ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ³ òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ îñîáèñòî ïîäà-
þòüñÿ äî Öåíòðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã àáî íàäñèëàþòüñÿ íà àäðåñó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîøòîþ.

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ íà êîíêóðñ  – äî 27.07.2017ð.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 31.07.2017 ð. î 11.00 â ìàëîìó ñåñ³éíîìó çàë³

Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó, ïë. Äóõíîâè÷à, 2.
Òåë. äëÿ äîâ³äîê: 5-44-68.

Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íôîðìóº ïðî îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó ç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî
ï³äëÿãàº ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü øëÿõîì âèêóïó:

УВАГА: КОНКУРС!

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ
ÄÐÓÃÈÉ ÏÀÐÀÄ ÑÀÆÎÒÐÓÑ²Â

27 ëèïíÿ – ì³ñüêå ñâÿòî “²² ïàðàä ñàæîò-
ðóñ³â” â Ìóêà÷åâ³ , äåíü ïðîôåñ³¿ ³ äåíü íà-
ðîäæåííÿ ìóêà÷³âñüêîãî ñàæîòðóñà Áåðòà-
ëîíà Òîâòà, ÿêîãî ìóêà÷³âö³ çíàþòü, ÿê
Áåðò³-áà÷³.

Ó ÏÐÎÃÐÀÌ² ÏÀÐÀÄÓ:
çàáàâè äëÿ ä³òåé ç 15:00 ó ïàðêó Ïåðåìîãè,
18:00 – ïî÷àòîê ïàðàäó  â³ä ïàì’ÿòíèêà ñà-
æîòðóñó.
Ñòàðò òåìàòè÷íîãî âåëîçà¿çäó î 19:30 ç ïàð-
êó Ïåðåìîãè.
Ïðîòÿæí³ñòü òåìàòè÷íîãî âåëîçà¿çäó ïî
íàéâèùèì êîìèíàì (òðóáàì) Ìóêà÷åâà ñòà-
íîâèòèìå 17 ê³ëîìåòð³â.

Перспективи проведення
на Мукачівщині велозмагань
всеукраїнського рівня – таким
був лейтмотив робочої
зустрічі очільника району
Сергія Гайдая та державного
тренера велоспорту Олега
Ярошенка.

Відомий велоспортсмен
Олег Павлович Ярошенко –
майстер спорту міжнародно%
го класу та гонщик, який у свій
час ввійшов до складу першої
радянської професійної ко%
манди “Альфа Люм”, – наразі пред%
ставляв позицію Федерації вело%
спорту України.

Мукачівщину державний тренер з
велоспорту відвідав з метою налагод%
ження конструктивної співпраці, яка
ляже в основу перспективи проведен%
ня в районі заходів всеукраїнського
рівня.

Як було зазначено, Мукачівщина вже
має позитивний досвід проведення
масштабних змагань з велоспорту.
Так, нещодавно відбувся МТБ мара%
фон «Три замки Закарпаття», який
охопив 13 населених пунктів району.

Організатори марафону вже готу%
ють новий захід, який теж відбудеть%
ся на території району – веломара%
фон «Кельтським шляхом» об’єднає
цікавий туристичний маршрут та ве%
логонку. До слова, спільно з органі%
заторами змагань та професійними
велогонщиками – Артемом Топчаню%
ком та Андрієм Хриптою – Олег Яро%
шенко, оглянув маршрут марафону.

«Під час проведення масштабних
велозмагань Мукачівщина діє злагод%
жено, – констатує Сергій Гайдай, –
співпрацюють служби життєзабезпе%
чення, структурні підрозділи адмініст%
рації, активною є позиція селищних
та сільських голів й самих громад, які
кожен на своїй території забезпечу%
ють всі умови для максимально ком%
фортного проходження маршруту».

Олег Ярошенко відзначив ряд кри%
теріїв, які роблять Мукачівщину при%
вабливою для велоспорту: це і логі%
стичне розташування, і клімат, і
рельєф, і звичайно, ж наявність кон%
структивного діалогу як з очільником
району, так і з органами місцевого са%
моврядування й активними спорт%

Î÷³ëüíèê Ìóêà÷³âùèíè Ñåðã³é Ãàéäàé ïðîâ³â
ðîáî÷ó çóñòð³÷ ç äåðæàâíèì

òðåíåðîì âåëîñïîðòó Îëåãîì ßðîøåíêîì

сменами, які виступають ініціаторами
проведення змагань.

Разом з тим, під час зустрічі гово%
рили й про проблемну складову – стан
доріг. Як зазначив очільник району,
Мукачівщина покладає великі надії на
виділення коштів від так званого «до%
рожнього експерименту», цільове
призначення яких – ремонт авто%
шляхів. Перші транші Закарпаття вже
отримало, а на Мукачівщині готують%
ся до проведення ремонту на авто%
шляхах: Кольчино%Пузняківці, Іванівці%
Щасливе та Горонда%Баркасово.

Також Сергій Володимирович роз%
повів і про амбітний проект побудови
нової дороги, яка з’єднає Мукачівщи%
ну та Перечинщину. Масштабний та
дороговартісний проект ( бюджет 47
млн. грн.), започаткований очільни%
ком району Сергієм Гайдаєм, перед%
бачає будівництво автошляху, який
стане головною туристичною арте%
рією району.

Траса Київ%Чоп%Кольчино%В.Визни%
ця%Тростяниця%Тур’я%Пасіка – такий
шлях з’єднає Мукачівщину та Перечин%
щину туристичним маршрутом. Тури%
сти, відвідавши Мукачівщину, зможуть
дістатися Перечинщини з економією
60 кілометрів. Відрізок лісової доро%
ги становитиме 3 кілометри, всього ж
протяжність туристичного шляху –
близько 30 кілометрів.

Ця дорога також стане новим мар%
шрутом для велозмагань міжнародно%
го та всеукраїнського рівня.

Під час зустрічі обговорили ще ба%
гато питань, пов’язаних з розвитком
велоспорту, інфраструктури та напра%
цювали ряд конструктивних пропо%
зицій, які реалізують найближчим ча%
сом.
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Äåòåé íàêàçûâàé ñòûäîì, à íå êíóòîì. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Äåòåé íàêàçûâàé ñòûäîì, à íå êíóòîì. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Äåòåé íàêàçûâàé ñòûäîì, à íå êíóòîì. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Äåòåé íàêàçûâàé ñòûäîì, à íå êíóòîì. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Äåòåé íàêàçûâàé ñòûäîì, à íå êíóòîì. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).

19.00,  4.40 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 0.30,
5.25 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Ñëî-
â'ÿíñêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó"
Äðóãèé êîíêóðñíèé äåíü.
22.50 Ò/ñ "Äâàäöÿòü ðîê³â áåç
êîõàííÿ" (16+). 1.00 Õ/ô "Êî-
õàòè íå ìîæíà çàáóòè" (16+).
2.30 Äîê.ïðîåêò "Âàõòàíã Ê³êà-
á³äçå: òàºìíèö³ òá³ë³ñüêîãî
õóë³ãàíà". 3.20 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 4.00 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.30, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 12.45, 15.45, 18.45,
21.05, 4.35 Ôàêòè. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.45
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 10.40, 13.20
Õ/ô "Âèêóï" (16+). 13.35 Ò/ñ
"Äåìîíè" (16+). 15.25, 16.10 Ò/
ñ "Í³÷í³ ëàñò³âêè" (16+). 17.50,
21.25 Ò/ñ "Îñòàíí³é á³é ìàéî-
ðà Ïóãà÷îâà" (16+). 22.20 Õ/ô
"Ñêàæåíèé Ìàêñ" (16+). 0.25 Õ/
ô "Âòå÷à ç Ëîñ-Àíäæåëåñó"
(16+). 2.05 Êðàùå íå ïîâòîðþé!.
2.50 Ïðîâîêàòîð. 4.25 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 4.30 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.55 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.35
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè".
12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-3 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 13.50 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè
ïðîòè æ³íîê". 18.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 18.40, 23.05 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 20.30 0
"Âàã³òíà ó 16". 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 22.45 "Âàã³òíà ó 16"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.50 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Óòðîñ Óêðà¿íîþ.
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50, 4.40
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.50 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð". 14.45, 15.30
Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2" (16+).
19.45 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Àíêà ç Ìîëäàâàí-
êè" 3, 4 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Çà-
êîí ³  ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+). 2.00 Õ/ô "47
Ðîí³í³â" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Õ/ô
"Áðàòèê ³ ñåñòðè÷êà". 11.40 Ò/
ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.30
ËàâËàâÑar. 13.30, 19.55 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.35
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.35, 4.00
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00, 2.45
Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55, 1.55 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 23.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
0.00 Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàí-
íÿ çà âáèâñòâî" (18+). 0.55 Ðÿ-
ò³âíèêè

 «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" êîðîòêèé
âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17.05 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18:05 -  Òåëåñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -  ïðîãðà-
ìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ
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 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
2.50, 2.40 Çîíà íî÷³. 4.25, 9.10
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+).
5.45 Ì/Ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.00
Ì/Ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
7.00, 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 16.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîþ". 21.00 Õ/ô "Ïàðà-
íîÿ" (16+). 23.00 Õ/ô "Âåñ³ëü-

íèé ìàéñòåð" (18+). 1.00 Õ/ô
"Íåçâè÷àéíà ïîäîðîæ" (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 19 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 Öåðå-
ìîí³ÿ ïðîâîä³â Äåôë³ìï³éö³â.
10.35 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 12.25
Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê".
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.30 Íàø³ ãðîø³.
13.55 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".
15.30 Ñâ³òëî. 16.40 Ä/ñ "Ìèñ-
òåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
17.25 Õî÷ó áóòè. 17.45 Ì/ñ
"Êíèãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20
Íîâèííèé áëîê. 18.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ñ "Ñàäîâ³
ñêàðáè". 19.55 Ñë³äñòâî. ²íôî.
20.20, 2.10 Ïðî ãîëîâíå. 21.30
Ùîäåííèê Äåôë³ìï³àäè- 2017
ã. (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 21.50
Ä/ô "Íåâèäèì³". 22.40 Ìåãà-
ëîò. 22.50, 5.50 Â³÷íå. 23.00,
0.00, 1.00 Ï³äñóìêè. 2.40 Ò/ñ
"Òàêñ³". 4.00 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà".

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 19.30
ÒÑÍ. 9.10 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.40, 11.55 "Ì³íÿþ æ³íêó -
7". 13.10, 14.15, 15.20, 20.15,
21.20, 22.20 Ìåëîäðàìà "Õà-
çÿéêà". 16.25 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 23.25,
1.50 Áîéîâèê "Çáðîéîâèé Áà-
ðîí"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 13.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25 Ò/ñ "Âîíà íå ìîãëà ³íà-
êøå". 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4.40 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 0.40,
5.25 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Ñëî-
â'ÿíñêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó"
Óðî÷èñòå çàêðèòòÿ. 22.50 Ò/ñ
"Äâàäöÿòü ðîê³â áåç êîõàííÿ"
(16+). 1.10 Õ/ô "Ñ³ì äí³â äî
âåñ³ëëÿ".  2.45 Äîê.ïðîåêò
"Øîñòå â³ä÷óòòÿ. Äàð ÷è ïðî-
êëÿòòÿ?". 3.30 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 4.00 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.30, 10.00 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò ³ .  8.45,  12.45,  15.45,
18.45, 21.05, 4.30 Ôàêòè. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
11.00, 13.20 Õ/ô "Ñêàæåíèé
Ìàêñ" (16+). 13.30, 16.10 Ò/ñ
"Í³÷í³ ëàñò³âêè" (16+). 17.50,
21.25 Ò/ñ "Îñòàíí³é á³é ìàé-
îðà Ïóãà÷îâà" (16+). 20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 22.20 Õ/ô
"Ñêàæåíèé Ìàêñ-2. Âî¿í äîðî-
ãè" (16+). 0.25 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ"
(16+). 1.55 Êðàùå íå ïîâòî-
ðþé!. 2.40 Ïðîâîêàòîð. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.50 Äèâè-
òèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.35
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè".
12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-3 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 13.50 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 18.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 20.30, 22.35 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Ò/ñ "×åð-

ãîâèé ë³êàð". 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Óòðîñ 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 "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Àíêà ç Ìîë-
äàâàíêè" 5, 6 ñ. (16+). 23.30
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê :Çëî÷èí-

íèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Õ/ô
"Ðîçóìíà ñåëÿíñüêà äîíüêà".
11.40 Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 12.30
ËàâËàâÑar. 13.30, 19.55 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.35
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/ñ "Äî-

"Äîìàøí³é àðåøò". 15.35, 4.00
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00, 2.45
Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55, 1.55 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 23.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
0.00 Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàí-
íÿ çà âáèâñòâî" (18+). 0.55 Ðÿ-
ò³âíèêè

 «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 Çîíà íî÷³. 4.45 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.40 Ì/Ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.00 Ì/Ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 6.55
Kids' Time. 7.00 Õ/ô "Íå-
ñê³í÷åííà ³ñòîð³ÿ 2: íîâà ãëà-
âà". 8.45, 1.00 Õ/ô "Îëåêñàíäð
³ æàõëèâèé, áåçðàä³ñíèé, ëà-
æîâèé äåíü". 10.10 Õ/ô
"Äåíí³ñ-ìó÷èòåëü". 12.00 Õ/ô
"Íåçâè÷àéíà ïîäîðîæ" (16+).
14.00 Õ/ô "Ïðàâèëà çéîìó:
Ìåòîä Õ³ò÷à" (16+). 16.15 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü êðàñèâîþ". 19.00
Ðåâ³çîð. 22.15 Ïðèñòðàñò³ ïî
Ðåâ³çîðó. 2.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé
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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 Ä/ñ "Íîâèé Îðëå-
àí" .10.00 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³".
11.50 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò-
³âíèê". 13.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 13.30 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè.
13.55 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".
15.30 Ôîëüê-music.  16.30
Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿. 17.00 Ä/ñ
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðè-
êè"  .17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50 Ç ïåðøèõ
âóñò. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøèé íà
ñåë³. 19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20,
2.10 Ïðî ãîëîâíå. 21.30 Öå-
ðåìîí³ÿ ïðîâîä³â
Äåôë³ìï³éö³â. 23.00, 0.00,
1.00 Ï³äñóìêè.  2.40 Ò/ñ
"Òàêñ³". 4.00 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà".
5.50 Â³÷íå.

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 19.30
ÒÑÍ. 9.10 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3".
10.40, 11.55 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7".
13.10, 14.15, 15.20, 20.15,
21.20, 22.20 Ìåëîäðàìà "Õà-
çÿéêà". 16.25 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 23.25,
1.55 Äðàìà "Ðîçóìíèê Â³ëë
Õàíò³íã"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 13.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25 Ò/ñ "Âîíà íå ìîãëà ³íà-
êøå". 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 17 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, 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ñ .  8 .45
Ñâ³ò îí ëàéí. 9.00 Ä/ñ "Íî-
âèé  Îðëåàí" .   10 .00  Ò /ñ
"Åïîõà  ÷åñò ³ " .  11 .50  Ä /ñ
"Îðåãîíñüêèé  ïóò ³âíèê " .
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).  13.30 Áîðõåñ.
13.55 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".
15.20 Ä/ñ "Óâåñü öåé äæàç".
16 .40  Ä /ñ  "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè". 17.20 Òå-
àòðàëüí ³  ñåçîíè .  17 .50
Â ³ êíî  â  Àìåðèêó.  18 .15 ,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 18.50,
21.40 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.00,
1 .55  Íîâèíè .  Êóëüòóðà .
19.20 Ïåðøà øïàëüòà. 19.55
Âåðåñåíü. 20.20, 2.10 Ïðî
ãîëîâíå. 21.50 Â³éíà ³ ìèð.
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
2.40 Ò/ñ "Òàêñ ³ " .  4 .00 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà". 5.50 Â³÷íå.

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 19.30
ÒÑÍ. 9.10, 10.40 "×îòèðè âå-
ñ³ëëÿ - 3". 12.00, 13.15, 14.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 16.00 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà". 20.15, 21.20, 22.20 Ìå-
ëîäðàìà "Õàçÿéêà". 23.25 Õ/
ô "Â³äñòóïíèêè". 2.20 Êîìå-
ä³ÿ "Íåâäàõà ³ç êàóíò-êàóíò³"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 12.25
Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà". 15.15 "Æäè
ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.40 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 0.40, 5.25 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Ñëîâ'ÿíñêèé áàçàð ó
Â³òåáñüêó" Ïåðøèé êîíêóðñ-
íèé äåíü. 22.50 Ò/ñ "Äâàäöÿòü
ðîê³â áåç êîõàííÿ" (16+). 1.10
Õ/ô "Ãðîø³ äëÿ äî÷êè". 2.50
Äîê.ïðîåêò "Êëàðà Ëó÷êî. Òðè
çóñòð³÷³". 3.30 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 4.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05,  4.55 Äèâèòèñü óñ ³ì! .
5.45, 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 6.30 Ôàêòè òèæíÿ.
8.45,  12.45,  15.45,  18.45,
21.05, 4.35 Ôàêòè. 9.10 Ñïîðò.
10.05 Àíòèçîìá³. 11.05, 13.20
Õ/ô "Ñòàðèì òóò íå ì³ñöå"
(16+). 14.00, 16.10 Õ/ô "Âè-
êóï" (16+). 16.55 Õ/ô "Àãåíò
Õåì³ëòîí: Âèêðàäåíà" (16+).
20.20 Á³ëüøå í ³æ ïðàâäà.
21.25 Ò/ñ "Îñòàíí³é á³é ìàé-
îðà Ïóãà÷îâà" (16+). 22.15 Õ/
ô "Âòå÷à ç Ëîñ-Àíäæåëåñó"
(16+). 0.30 Õ/ô "Àãåíò Õåì³ë-
òîí: Â ³íòåðåñàõ íàö³¿" (18+).
2.15 Êðàùå íå ïîâòîðþé!. 3.00
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.15 "Ïëàíåòà çåìëÿ 2". 9.15
Õ/ô "Âàì ³ íå ñíèëîñÿ". 11.05
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè".
13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 18.00
"Â³êíà-Íîâèíè".  18.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè".  20.30,  22.35 "Õàòà íà
òàòà". 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 7.15, 8.15 Óòðîñ Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 1.50 Ñüîãîäí³.
9.15, 3.40 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.40
Ò/ñ "Áàáóñÿ íà ñíîñÿõ" (16+).
14.40 Ò/ñ "Ïðè÷àë ëþáîâ³ ³
íàä³¿" 1, 2 ñ. (16+). 15.30 Ò/ñ
"Ïðè÷àë ëþáîâ³ ³ íàä³¿" (16+).
19.45, 2.40 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Àíêà ç Ìîëäàâàíêè"
1, 2 ñ. (16+). 23.30 Õ/ô "47
Ðîí³í³â" (16+). 5.20 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³ (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Õ/ô
"Ïàñòóøêà". 11.40 Ò/ñ "Áàôô³
- âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.30 ËàâËàâÑar. 13.30, 19.55
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
14.35 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/ñ

ÐÀÄ²ÎÕ²ÐÓÐÃ²ß-ÍÎÂÈÍÊÀ

Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ

ØÈÉÊÈ ÌÀÒÊÈ
 Çàõâîðþâàííÿ øèéêè ìàòêè – ÿâèùå íåð³äêå ³ çà÷-

³ïàº âåëèêèé ïðîøàðîê ìîëîäèõ æ³íîê,â³äîáðàæóþ÷è-
ñÿ íà ¿õ ðåïðîäóêòèâíîìó çäîðîâ‘¿. Âîíè ä³ëÿòüñÿ íà
ôîíîâ³ ³ ïåðåäðàêîâ³. Äî ôîíîâèõ â³äíîñÿòüñÿ ò³ çàõ-
âîðþâàííÿ, ÿê³ ð³äêî ïðèâîäÿòü äî ðîçâèòêó îíêîëîã³-
÷íèõ çàõâîðþâàíü (ïñåâäîåðîç³¿, ëåéêîïëàê³¿ ³ ò.ä.), ïðî
ùî íå ìîæíà ñêàçàòè ïðî ïåðåäðàêîâ³ ñòàíè, â êàòåãî-
ð³þ ÿêèõ âõîäÿòü äèñïëàç³¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîñò³éíîãî
ñïîñòåðåæåííÿ.

Ðàä³îõ³ðóðã³ÿ – öå ñó÷àñíèé àòðàâìàòè÷íèé ìåòîä
ðîçñ³÷åííÿ òà àáëÿö³¿ (âèñóøóâàííÿ) òêàíèí çà ðàõóíîê
åíåðã³¿ ðàä³îõâèëü. Ðîçñ³÷åííÿ òêàíèí äîñÿãàåòüñÿ áåç
¿õ ðóéíóâàííÿ ³ òåðì³÷íîãî ïîøêîäæåííÿ çà ðàõóíîê âè-
ñîêî÷àñòîòíî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ
àêòèâíîãî åëåêòðîäà íà òêàíèíó, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî âíóò-
ð³øíüîêë³òèííà ð³äèíà â êë³òèíàõ, ÿê³ îòî÷óþòü àêòèâ-
íèé åëåêòðîä,âèïàðîâóºòüñÿ, ³ òêàíèíà ðîçõîäèòüñÿ â
ñòîðîíè ïðàêòè÷íî áåçêðîâíî.

Ïðè ðàä³îõâèëüîâ³é àáëÿö³¿ (ïîâåðõíåâîìó âèïàðî-
âóâàííþ) äîñÿãàºòüñÿ ä³ÿ íà ïàòîëîã³÷íó ä³ëÿíêó çà ðà-
õóíîê â³äñóòíîñò³ ðîçïîâñþäæåííÿ ðàä³îõâèëü â ãëèá
òêàíèí ³ç-çà ï³äâèùåííÿ åëåêòðè÷íîãî îïîðó òèõ êë³òèí
ÿê³ ï³ääàþòüñÿ âèïàðîâóâàííþ. Òàêèì ÷èíîì,â ðåçóëü-
òàò³ ä³¿ ðàä³îõâèëü íà á³îëîã³÷íó òêàíèíó ìè äîñÿãàºìî
óòâîðåííÿ òîíêî¿ ô³áðèíîâî¿ ïë³âêè (öå º çîíà êîàãóëÿ-
ö³éíîãî íåêðîçó,òîáòî îï³êà) íà ì³ñö³ ïàòîëîã³÷íî¿ ä³ëÿí-
êè,ï³ä ÿêîþ âæå ç òðåòüî¿ äîáè ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ïî÷è-
íàºòüñÿ àêòèâíèé ïðîöåñ ðåãåíåðàö³¿.

Åâîëþö³ÿ ðàä³îõâèëüîâèõ àïàðàò³â â îñòàíí³ ðîêè
ïðèâåëà äî ïîÿâè òàêèõ,â ÿêèõ âðàõîâàí³ âñ³ ïåðåâàãè
òà íåäîë³êè âèñîêîõâèëüîâî¿ õ³ðóðã³¿. Â ñó÷àñíèõ ðàä³-
îõâèëüîâèõ ãåíåðàòîðàõ çÿâèâñÿ ðåæèì áåçêîíòàêòíî¿,
òàê çâàíî¿ “ñïðåé”-êîàãóëÿö³¿.Òàêîæ º ãåíåðàòîðè â ÿêèõ
º ïîºäíàííÿ ðàä³îõ³ðóðã³¿ ç àðãîíîïëàçìåííîþ àáëÿ-
ö³ºþ (âèêîðèñòàííÿ ãàçà àðãîíà),ùî ðàõóºòüñÿ ñàìîþ
áåðåæíîþ ìåòîäèêîþ ë³êóâàííÿ äëÿ íåðîæàâøèõ æ³íîê.

ÏÎÊÀÇÀÍÍß ÄËß ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß:
- ïîë³ïè øèéêè ìàòêè;
- åêòðîï³îí(òðàâìàòè÷íèé âèâîð³ò);
- ê³ñòè øèéêè ìàòêè òà ï³õâè;
- åíäîìåòð³îç øèéêè ìàòêè;
-äèñïëàç³¿,
- ëåéêîïëàê³¿ øèéêè ìàòêè;
- êîíä³ëîìè òà ³íø³ äîáðîÿê³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ

çîâí³øí³õ ñòàòåâèõ îðãàí³â.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÀÐÃÎÍÎÏËÀÇÌÅÍÍÎ¯ ÀÁËßÖ²¯:
- â³äñóòí³ñòü áåçïîñåðåäíüîãî êîíòàêòó åëåêòðîäà ç

òêàíèíîþ;
- êîíòðîëü ãëóáèíè êîàãóëÿö³¿;
- çàãîºííÿ â êîðîòê³ òåðì³íè;
- øâèäêèé ³ íàä³éíèé ãåìîñòàç;
- íå â³äáóâàºòüñÿ îáâóãëþâàííÿ òêàíèí;
- â³äñóòí³ñòü íåïðèºìíîãî çàïàõó;
- â³äñóòí³ñòü çàäèìëåííîñò³;
- õîðîøà â³çóàë³çàö³ÿ;
- ñòðóÿ (ôàêåë) ä³º â àêñèëÿðíîìó,ðàä³àëüíîìó ³ ëà-

òåðàëüíîìó íàïðÿìêàõ,ùî äîçâîëÿº ïðîíèêàòè â âàæ-
êîäîñòóïí³ ì³ñòà;

Ï³äãîòîâêà äî ïðîöåäóðè ïîëÿãàº â â³äïîâ³äíîìó îá-
ñòåæåíí³. Öå ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ
ìîæëèâèõ ðåöèäèâ³â òà óñêëàäíåíü.

Äî ïåðåë³êó îáñòåæåíü â³äíîñÿòüñÿ: êîëüïîñêîï³ÿ, áàê-
òåð³îñêîï³ÿ,öèòîëîã³÷íå,ã³ñòîëîã³÷íå îáñòåæåííÿ, îáñòå-
æåííÿ íà ïàï³ëîìàâ³ðóñ âèñîêî îíêîãåííèõ òèï³â,ÓÇÄ
îðãàí³â ìàëîãî òàçó,ïðè íåîáõ³äíîñò³ ãîðìîíàëüí³ òåñ-
òè. Âèä ³ îá’ºì ä³àãíîñòè÷íèõ òåñò³â â êîæíîìó âèïàä-
êó âèçíà÷àºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî.

Ðàä³îõâèëüîâå ë³êóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ àìáóëàòîðíî,-
òîáòî áåç ãîñï³òàë³çàö³¿ ïàö³ºíòêè â ñòàö³îíàð.Ñàìà ïðî-
öåäóðà çàéìàº äåê³ëüêà õâèëèí ÷àñó.×àñò³øå îáåçáî-
ëåííÿ ïðîâîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ ì³ñöåâî¿ àíåñòåç³¿.Â
ìîìåíò îïåðàö³¿ äî ïàòîëîã³÷íî¿ ä³ëÿíêè ï³äâîäèòüñÿ
àêòèâíèé åëåêòðîä,ÿêèé º äæåðåëîì ðàä³îõâèëü,åíåð-
ã³ÿ ÿêèõ ïåðåäàºòüñÿ íà òêàíèíó,ÿêà áåçïîñåðåäíüî
êîíòàêòóº ç åëåêòðîäîì.Ï³ä âïëèâîì ö³º¿ åíåðã³¿ âíóò-
ð³êë³òèííà ð³äèíà âèïàðîâóºòüñÿ ³ êë³òèíà ï³ääàºòüñÿ
âèñóøóâàííþ.Ïðîâîäÿ÷è ïîñòóïîâó îáðîáêó ïàòîëîã³÷-
íî¿ ä³ëÿíêè äàííèì ìåòîäîì,ëîêàëüíî ë³êâ³äóºòüñÿ
çì³íåíà òêàíèíà.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ Â ÏÅÐ²ÎÄ Ï²ÑËß 
ÐÀÄ²ÎÕÂÈËÜÎÂÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß:

- íå ðåêîìåíäóºòüñÿ ÿê ïåðåãð³âàííÿ òàê ³ ïåðåîõîëîä-
æåííÿ îðãàí³çìà;
-  íå ðåêîìåíäóþòüñÿ íàäì³ðí³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ;
-  óíèêíåííÿ êîíòàêò³â øèéêè ìàòêè ç ñåðåäîâèùåì ÿê³
ìàþòü çäàòí³ñòü äî îáñ³ìåí³ííÿ áàêòåð³ÿìè:âîäîéìè,-
âîäîïðîâ³äíà âîäà ³ ò.ä.;
-  òàêîæ íà ïðîòÿç³ ì³ñÿöÿ âèêëþ÷àºòüñÿ ìåõàí³÷íà ä³ÿ
íà òðàâìîâàíó ä³ëÿíêó âíàñë³äîê ñòàòåâî¿ áëèçüêîñò³;
Â ïåðø³ òèæí³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äàííèõ ìàí³ïóëÿö³é
ë³êàð ïðèçíà÷àº ì³ñöåâ³ ë³êè äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðåãåíå-
ðàö³¿ òêàíèí,ÿê³ òàêîæ âîëîä³þòü ïðîòèì³êðîáíèì åôåê-
òîì.
Ï³ñëÿ âèäàëåííÿ ïàòîëîã³÷íî çì³íåíî¿ òêàíèíè â³äáó-
âàºòüñÿ â³äíîâëåííÿ àíàòîì³÷íî ïðàâèëüíî¿ ôîðìè ³
ôóíêö³¿ øèéêè ìàòêè, çìåíøóºòüñÿ éìîâ³ðí³ñòü çàõâî-
ðþâàíîñò³ çàïàëüíèìè ïðîöåñàìè ³,ñàìå ãîëîâíå,çìåí-
øóºòüñÿ îíêîçàõâîðþâàí³ñòü, òàê ÿê ðàê øèéêè ìàòêè
çàéìàº ÷åòâåðòå ì³ñöå ï³ñëÿ ðàêà øëóíêà,øê³ðè,ìî-
ëî÷íèõ çàëîç.
Øàíîâí³ æ³íêè äáàéòå ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ,ðåãóëÿðíî
â³äâ³äóéòå ë³êàð³â òà ïðîõîäüòå îíêîïðîôîãëÿäè.

Â. ÐÅØÅÒÀÐ, çàâ. æ³íî÷îþ êîíñóëüòàö³ºþ,

Â. ÌÈÊÈÖÅÉ, àêóøåð-ã³íåêîëîã.
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(17.07.2017 - 23.07.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

 Êàíàë «1+1»
6.00 Ìåëîäðàìà "Ïàðò³ÿ

äëÿ ÷åìï³îíêè". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.00 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà". 11.00, 12.05,
13.05, 14.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
8". 15.10, 17.30 "Ë³ãà ñì³õó 2".
19.30 ÒÑÍ. 20.15 Ìåëîäðàìà
"Ãðîçà íàä òèõîð³÷÷ÿì". 0.10
Äðàìà "Äîì Ãåì³íãâåé". 2.05
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 4.55 "Åñê³-
ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèö³".

5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô "Ìàëþê ³ Êàðëñîí".
6.20 Õ/ô "Äóáðàâêà". 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". 12.00 Õ/ô "Çàì³æ íà
2 äí³" (16+). 14.10 Õ/ô "Àðèô-
ìåòèêà ï³äëîñò³" (16+). 16.00
Ò/ñ "Âàðåíüêà. Íàïåðåê³ð
äîë³". 20.00, 2.30 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ôåñòèâàëü "Ëàéìà Âàé-
êóëå. Þðìàëà. Ðàíäåâó". 22.50
Õ/ô "Òîðêíóòèñÿ íåáà" (16+).
0.45 Õ/ô "Ïëàòîí Àíãåë"

 ICTV
5.15 Õ/ô "Ïîðîñÿòêî Áåéá"
(16+). 6.50 Õ/ô "Áåéá. Ïîðîñÿò-
êî ó ì³ñò³" (16+). 8.35 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 12.25, 13.00
Õ/ô "Òèïó êðóò³ ëÿãàâ³" (16+).
12.45 Ôàêòè. 14.55 Õ/ô "²íêà-
ñàòîð" (16+). 16.40 Õ/ô "Çàõîï-
ëåííÿ ï³äçåìêè 123" (16+).
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 20.35 Õ/ô
"Ìèðîòâîðåöü" (16+). 23.05 Õ/
ô "Ïîçà ïîëåì çîðó" (16+). 1.25
Õ/ô "Äæàíãî â³ëüíèé" (18+).
4.05 Ïðîâîêàòîð.

ÑÒÁ
6.55 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.45 "Ïî-
ëþâàííÿ". 11.45 Õ/ô "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïðèãîäè ³òàë³éö³â â
Ðîñ³¿". 13.45 Õ/ô "Ñïîêóòà".
15.20 Õ/ô "Íàâ÷àþ ãð³  íà
ã³òàð³". 19.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 23.00 "ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.30 Õ/ô "Ñèëüíà ñëàáêà
æ³íêà" (16+). 10.25 Ò/ñ "Á³ë³
òðîÿíäè íàä³¿" (16+). 14.00 Ò/ñ
"Ïðîâ³íö³éíà ìóçà". 17.50 Ò/ñ
"×àñ ëþáèòè" 1, 2 ñ.. 19.00,
5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ "×àñ
ëþáèòè". 22.30 Ò/ñ "Ì³é" (16+).
2.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.50
Òàºìíèé êîä çëàìàíèé. Æ³íêà.
3.35 Òàºìíèé êîä çëàìàíèé.
Ê³íåöü ñâ³òó. 4.20 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð"

Ò Å Ò
6.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2. 6.20
Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå íàøå-
öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³âêà. 7.20
Ìóëüòì³êñ. 9.30 Ì/ô "Áèòâà çà
ïëàíåòó Òåððà". 10.55 Õ/ô
"Áðàòèê ³ ñåñòðè÷êà". 12.05 Õ/
ô "Ðàì ³ Ë³ëà". 15.00, 22.00
Êðà¿íà Ó. 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 0.00 Õ/ô "Ïîâíèé
ä³ì 2". 2.30 Õ/ô Âèøíåâ³ íî÷³.
4.00 Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - 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
3.00 Çîíà íî÷³.  5.50 Ì/Ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 7.10 Ì/Ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.10
Ì/Ô "Õìàðíî, ìîæëèâ³ îïàäè ó
âèãëÿä³ ôðèêàäåëüîê". 10.00
Õ/ô "×àðë³ øîêîëàäíà ôàáðè-
êà". 12.00 Õ/ô "Äæåê ³ Äæèëë".
13.50 Õ/ô "Â³äì³ííèöÿ ëåãêî¿
ïîâåä³íêè" (16+). 15.45 Õ/ô
"Ñóïåðíÿíü" (16+). 17.15 Õ/ô
"Ñóïåðíÿíü 2" (16+). 19.00 Õ/
ô "Íå ãàëüìóé" (12+). 21.00 Õ/
ô "Ìà÷î ³ áîòàí 2" (16+). 23.00
Õ/ô "Ìà÷î ³ áîòàí" (18+). 1.10
Õ/ô "Ùåëåïè" (16+)

êóïèëè çîîïàðê". 0.00 Õ/ô
"Ïðîáà÷ ìåí³ ëþáîâ" (16+).
2.10 Õ/ô Âèøíåâ³ íî÷³

«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
2.55 Çîíà íî÷³. 4.15 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 6.05 Ì/Ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.05 Ì/Ñ "Ïðèãîäè Êîòà
â ÷îáîòÿõ". 7.25 Õ/ô "Äî÷êà
ìîãî áîñà" (16+). 9.10 Ñåðöÿ
òðüîõ. 17.00, 19.00 Â³ä ïàöàí-
êè äî ïàíÿíêè. 21.00 Õ/ô "²
ïðèéøîâ ïàâóê" (16+). 23.00 Õ/
ô "Ö³ëóþ÷è ä³â÷àò" (18+). 0.25
Õ/ô "²äåàëüíèé íåçíàéîìåöü"
(16+). 3.10 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 22 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 7.50 Íà ñëóõó. 8.20
Ñìàêîòà. 8.45, 23.00 Ñâ³ò on
line. 9.00, 22.45 Ùîäåííèê
Äåôë³ìï³àäè- 2017 ã. (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 9.20
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. 11.30 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Ðîëèêîâèé ñïîðò, ô³íàëè.
Ðÿòóâàëüíèé ñïîðò (ô³íàëè)
Àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë.
Ï³âô³íàëè. 17.45 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Ñóìî, ï³âô³íàëè.
Ðÿòóâàëüíèé ñïîðò. Ñïîðòèâíà
àåðîá³êà, õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà.
Ô³íàëè. 21.00 Íîâèíè. 21.25
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ñïîðòèâíà
àåðîá³êà, õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà.
Ô³íàëè. 22.00 Âñåñâ³òí³ ³ãðè-
2017 ã. Ñòóä³ÿ. 22.55 Ìåãàëîò.
23.25 Æèòòºëþá. 23.50 Íà
ñëóõó. Ï³äñóìêè. 1.20 Ä/ñ "Óâåñü
öåé äæàç". 2.20 Â³êíî â Àìåðèêó.
2.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 4.00 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà".

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.30 "Ãðîø³".
7.50, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
8.50 Ìåëîäðàìà "Ïàðò³ÿ äëÿ
÷åìï³îíêè". 12.30 Ìåëîäðàìà
"Ïàïàðàö³". 16.30, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà 2017". 20.15 Êî-
ìåä³ÿ "Çíàé íàøèõ". 0.15
"Âå÷³ðí³é êè¿â". 4.05 "Ìàëåíüê³
ã³ãàíòè"

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô "Â³íí³ Ïóõ". 6.50 Õ/ô
"Îñ³íí³é ìàðàôîí". 8.45 Õ/ô
"Ç æèòòÿ â³äïî÷èâàþ÷èõ".
10.20 Õ/ô "Âåðñ³ÿ ïîëêîâíè-
êà Çîð³íà". 12.10 Õ/ô "Åê³ïàæ".
15.00 Õ/ô "Âàðåíüêà". 17.00
Ò/ñ "Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàí-
íÿ ëþáîâ³". 20.30 Ôåñòèâàëü
"Ëàéìà Âàéêóëå. Þðìàëà.
Ðàíäåâó". 22.50 Õ/ô "Ïëàòîí
Àíãåë". 0.55 Ò/ñ "Âîãíåì ³ ìå-
÷åì". 4.20 Äîê.ïðîåêò "Áîã-
äàí Ñòóïêà. Çàáóäüòå ñëîâî
"ñìåðòü"

ICTV
5.15 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.00 Áåç
ãàëüì. 6.55 Ì ³ Æ. 7.55 "Íà
òðüîõ". 11.00, 13.00 Õ/ô "Ïî-
ðîñÿòêî Áåéá" (16+). 12.45,
18.45, 4.50 Ôàêòè. 13.10 Õ/ô
"Áåéá. Ïîðîñÿòêî ó ì³ñò ³"
(16+). 14.55 Õ/ô "Ðîçïëàòà"
(16+). 17.00 Õ/ô "²íêàñàòîð"
(16+). 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 20.05 Õ/ô "Çàõîïëåííÿ

ìàøí³é àðåøò". 15.35, 4.00
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00, 2.45
Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55, 1.55 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 23.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 0.00 Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïî-
êàðàííÿ çà âáèâñòâî" (18+).
0.55, 1.25 Ðÿò³âíèêè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òå-
ëåñåð³àë. 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. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð-
³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.10, 9.10 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 6.00
Ì/Ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.20 Ì/
Ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
7.15, 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 16.15 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü êðàñèâîþ". 21.00 Õ/ô
"²äåàëüíèé íåçíàéîìåöü"
(16+). 23.00 Õ/ô "Ä³â÷èíà
ìî¿õ êîøìàð³â" (18+). 1.20 Õ/
ô "Ïàðàíîÿ" (16+)

×ÅÒÂÅÐ, 20 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 22.00
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, 22.30 Ùîäåííèê
Äåôë³ìï³àäè- 2017 ã. (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).  9.20 Ä/ô
"Íåâèäèì³". 10.05 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³" .  11.50 Ä/ñ "Ñàäîâ³
ñêàðáè".  12.25 Ä/ñ "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê".  13.00
Íîâèíè ( ³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 13.30 Ñë³äñòâî. ²íôî.
13.55 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".
15.30 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 16.40
Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìå-
ðèêè".  17.25 Øêîëà Ìåð³
Ïîïï³íñ. 17.45 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 18.50 Ç ïåðøèõ
âóñò.  19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Âñåñâ³òí³
³ãðè- 2017 ã. Ñòóä³ÿ. 20.15
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Öåðåìîí³ÿ
â³äêðèòòÿ. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 2.10 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 2.40
Ò/ñ "Òàêñ³". 4.00 Ò/ñ "Ðîêñî-
ëàíà". 5.50 Â³÷íå.

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30
ÒÑÍ. 6.45, 7.10, 8.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 9.10 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.30, 11.45 "Ì³íÿþ æ³íêó -
7". 13.00, 14.05, 15.10, 20.15,
21.20, 22.20 Ìåëîäðàìà "Õà-
çÿéêà". 16.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 23.25,
1.55 Äðàìà "Âîëë-ñòð³ò"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 13.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  7.00,  8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè.
7.10, 8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
9.20 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ".
11.00, 12.25 Ò/ñ "Âîíà íå
ìîãëà ³íàêøå". 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.30 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 0.40, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ôåñòèâàëü "Ëàéìà
Âàéêóëå. Þðìàëà. Ðàíäå-
âó" .  22.50 Ò/ñ "Äâàäöÿòü
ðîê³â áåç êîõàííÿ" (16+).

1.10 Õ/ô "Êàçêà ïðî æ³íêó òà
÷îëîâ³êà". 2.40 Äîê.ïðîåêò
"Ëåãåíäàðí³ çàìêè Óêðà¿íè".
3.20 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 4.00
"Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05,
4.25 Ôàêòè. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 9.55 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 10.55, 13.20 Õ/ô
"Ñêàæåíèé Ìàêñ-2. Âî¿í äîðî-
ãè" (16+). 13.30, 16.10 Ò/ñ "Í³÷í³
ëàñò³âêè" (16+). 17.50, 21.25
Ò/ñ "Îñòàíí³é á³é ìàéîðà Ïó-
ãà÷îâà" (16+). 20.20 ²íñàéäåð.
22.10 Õ/ô "Ñêàæåíèé Ìàêñ-3.
Ï³ä êóïîëîì ãðîìó" (16+). 0.30
"Ëàñ-Âåãàñ" Ò 16 ñ. +. 1.55
Êðàùå íå ïîâòîðþé!. 2.40
Ïðîâîêàòîð. 4.15 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 4.20 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.50 Äèâèòèñü
óñ³ì!

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!
Ä³òè". 12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-
3 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì".
13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 18.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.30, 22.35 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 3". 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50, 5.20 Ò/ñ "×åðãî-
âèé ë³êàð". 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Óòðîñ 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 "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Àíêà
ç Ìîëäàâàíêè" 7, 8 ñ. (16+).
23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê
:Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.20 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Õ/
ô "Ñòîïòàí³ òóôåëüêè". 11.40
Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+).  12.30
ËàâËàâÑar. 13.30, 19.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
14.35 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.35,
4.00 Â³òàëüêà. 17.50, 22.00,
2.45 Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó
Ê³íî. 20.55, 1.55 Îäíîãî ðàçó
â Îäåñ³. 23.00 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 0.00 Ñåð³àë ×åðâîí³
áðàñëåòè (16+). 0.55 Ðÿò³âíè-
êè

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 10.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 17:05 - Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05
- Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.20, 2.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 3.25, 2.25 Çîíà íî÷³.
5.00, 9.10 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè" (16+). 5.55 Ì/Ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.15 Ì/Ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.10 Kids'

ï³äçåìêè 123" (16+). 22.20 Õ/
ô "Äæàíãî â³ëüíèé" (18+). 1.30
Õ/ô "Áàéêåðè" (16+).  3.15
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.10 "Âñå áóäå äîáðå!". 8.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!".  11.00
"Õàòà íà òàòà". 13.20 "Âàã³òíà
ó 16". 15.10 Õ/ô "Í³êîëè íå çà-
áóäó òåáå". 17.05 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ íà äâà ïîëþñè". 19.00 Õ/ô
"Íàâ÷àþ ãð³ íà ã³òàð³". 22.40
Õ/ô "Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè
³òàë³éö³â â Ðîñ³¿".  0.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

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

ãîäí³. 7.15, 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.00 Ò/ñ "Àíêà ç Ìîë-
äàâàíêè" 1, 7 ñ. (16+). 15.20
Ò/ñ "Àíêà ç Ìîëäàâàíêè"
(16+). 17.10 Ò/ñ "Á³ë³ òðîÿíäè
íàä³¿" 1 ñ. (16+). 19.40 Ò/ñ "Á³ë³
òðîÿíäè íàä³¿" 3, 4 ñ. (16+).
21.20 Ò/ñ "Ïðîâ³íö³éíà ìóçà".
1.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 3.30 Ò/
ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ìóëüòì³êñ. 10.40 Ì/
ô "Áèòâà çà ïëàíåòó Òåððà".
12.10, 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ.  13.45 Êàçêè Ó
Ê³íî. 15.55 Õ/ô "Ìè êóïèëè
çîîïàðê". 18.10 Ì/ô "Çà÷àðî-
âàíèé áóäèíîê". 22.00 Êðà¿-
íà Ó. 0.00 Õ/ô "Ðàì ³ Ë³ëà".
2.45 Õ/ô Ïðîáà÷ ìåí³ ëþáîâ
(16+) (16+). 4.35 Â³òàëüêà

«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, 2.20 Çîíà íî÷³. 5.55 Ì/Ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.10
Ðåâ³çîð. 10.30 Ïðèñòðàñò³ ïî
Ðåâ³çîðó. 13.20 Ò/ñ "ÑàøàÒà-
íÿ" (16+). 15.45 Õ/ô "Äæåê ³
Äæèëë". 17.40 Õ/ô "Â³äì³ííè-
öÿ ëåãêî¿ ïîâåä³íêè" (16+).
19.30 Õ/ô "Ñóïåðíÿíü" (16+).
21.00 Õ/ô "Ñóïåðíÿíü 2" (16+).
22.50 Õ/ô "Ùåëåïè" (16+). 0.20
Õ/ô "Íà ìåæ³" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 23 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35
Íà ñëóõó. 7.05 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 7.25 Æèòòºëþá. 8.10
Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 8.45, 23.00 Ñâ³ò on
line. 9.00, 22.45 Ùîäåííèê
Äåôë³ìï³àäè- 2017 ã. (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).  9.10
Âñåñâ³òí³  ³ ãðè. Ï³äâîäíèé
ñïîðò (ô³íàëè).  11.00
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ðîëèêîâèé
ñïîðò. Ñïðèíò. Ô³íàëè. 13.05
Âñåñâ³òí ³  ³ ãðè.  14.15
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ñóìî. Àáñî-
ëþòíà âàãà, æ³íêè, ÷îë. Ïî-
ïåðåäí. 16.05 Ïåðøà øïàëü-
òà.  16.45 Âñåñâ³òí ³  ³ ãðè.
Ñïîðò ç ë³òàþ÷èì äèñêîì.
Áðîíçîâèé ìàò÷.  18.00
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ðîëèêîâèé
ñïîðò.  15 000 ì.  Ô³íàëè.
20.00 Íîâèíè.  20.25
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ñïîðò ç ë³òà-
þ÷èì äèñêîì. Çîëîòèé ìàò÷.
22.00 Âñåñâ³òí³ ³ãðè- 2017 ã.
Ñòóä³ÿ. 23.25 Òåðèòîð³ÿ çà-
êîíó. 23.30 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè.  Ï³äñóìêè.  1.20 Ä/ñ
"Êðåìí³ºâà äîëèíà". 2.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 4.00 Ò/ñ "Ðîêñîëà-
íà".

Time. 7.15, 19.00 Â³ä ïàöàíêè
äî ïàíÿíêè. 16.15 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü êðàñèâîþ". 21.00 Õ/ô
"Íà ìåæ³" (16+). 23.00 Õ/ô
"Ëàñêàâî ïðîñèìî â Çîìá³-
ëåíä" (18+). 0.50 Õ/ô "Æàëî"
(18+).

Ï’ßÒÍÈÖß, 21  ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 21.15 Íîâè-
íè. 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 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Öåðåìî-
í³ÿ â³äêðèòòÿ (ïðîäîâæåííÿ).
9.40, 22.15 Ùîäåííèê Äåôë³-
ìï³àäè- 2017 ã. (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 10.00 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
Ðîëèêîâèé ñïîðò (ïîïåðåäí³),
øâ.á³ã, æ, ÷îë. Ñêåëåëàç³ííÿ
(ïîïåðåäí³),  æ³íêè. 14.20
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. 17.00 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Ñêåëåëàç³ííÿ (ô³íàëè),
æ³íêè. Ï³äâîäíèé ñïîðò (ô³íà-
ëè) æ, 50 ì, 200 ì, åñò. 20.15
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ñïîðòèâíà
àåðîá³êà òà õóäîæíÿ ã³ìíàñòè-
êà (ô³íàëè). 21.40 Âñåñâ³òí³
³ãðè- 2017 ã.  Ñòóä³ÿ. 22.35
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Íàéö³êàâ³øå.
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 1.20
Ôîëüê-music. 2.20 Ä/ô "²âàí
Òåðåùåíêî. Êîëåêö³îíåð
ñïðàâ áëàãîä³éíèõ". 2.40 Ò/ñ
"Òàêñ³". 4.00 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà".
5.50 Â³÷íå.

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30
ÒÑÍ. 6.45, 7.10, 8.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 9.10 "×îòèðè âåñ³-
ëëÿ - 3". 10.30, 11.45 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 7". 13.00, 14.05, 15.10
Ìåëîäðàìà "Õàçÿéêà". 16.15
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.15, 22.20 "Ë³ãà ñì³õó
2". 0.20 "Âå÷³ðí³é êè¿â". 2.20
"Ìàëåíüê³ ã³ãàíòè"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 13.30

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.00, 12.25
Ò/ñ "Âîíà íå ìîãëà ³íàêøå".
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ôåñ-
òèâàëü "Ëàéìà Âàéêóëå. Þð-
ìàëà. Ðàíäåâó". 22.50 Õ/ô
"Îñ³íí³é ìàðàôîí". 0.45 Õ/ô
"Äåíü ïåðøèé, äåíü îñòàíí³é".
2.30 Õ/ô "Çàáóäüòå ñëîâî

"ñìåðòü". 3.45 "Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45,  12.45,  15.45,  18.45,
21.05, 4.10 Ôàêòè. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 9.55
²íñàéäåð. 10.50, 13.20 Õ/ô
"Ñêàæåíèé Ìàêñ-3. Ï³ä êóïî-
ëîì ãðîìó" (16+). 13.35, 16.10
Ò/ñ "Í³÷í³  ëàñò³âêè" (16+).
17.55 Ò/ñ "Îñòàíí³é á³é ìàé-
îðà Ïóãà÷îâà" (16+). 20.20 Àí-
òèçîìá³.  21.25 "Íà òðüîõ".
0.50 Õ/ô "Ðîçïëàòà" (16+).
2.25 "Ëàñ-Âåãàñ" Ò 16 ñ. +.
3.10 Êðàùå íå ïîâòîðþé!. 4.30
Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
5.50 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè"
2". 8.55 Õ/ô "Ìîÿ ñòàðøà ñåñ-
òðà". 10.45 Õ/ô "Ðîçóì ³ ïî-
÷óòòÿ". 13.50 Õ/ô "Äæåéí Åéð".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30 Õ/ô "Í³êîëè íå çàáóäó
òåáå". 20.35, 22.45 Õ/ô "Êî-
õàííÿ íà äâà ïîëþñè". 23.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.10 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Óòðîñ Óêðà¿íîþ.
9.15, 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50,
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 14.45,
15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2"
(16+). 19.45 "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Àíêà ç Ìîëäà-
âàíêè" (16+). 23.20 "ñë³äàìè
òåëåìàí³ïóëÿö³é". 0.00 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê :Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ìóëüòì³êñ. 9.30 Õ/ô
"Ïîâíèé ä³ì 2". 12.30
ËàâËàâÑar. 13.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.35 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 15.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.35, 4.05 Â³òàëüêà.
17.50, 3.40 Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 20.00 Ì/ô "Çà÷àðî-
âàíèé áóäèíîê". 21.40 Õ/ô "Ìè


