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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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 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 29
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 16
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

15 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 9 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 бійтеся ризикувати
в професійній сфері �
вам  пощастить. На�

магайтеся менше про себе
розповідати стороннім, ця
інформація може виявитися
джерелом пліток. Прислу�
хайтеся до своєї інтуїції і
творчо підходьте до будь�
якої справи.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Не виключе�
но, що вас спробують
обдурити, тому будь�

те напоготові і не потрапляй�
те на гачок. Постарайтеся не
йти від важкої розмови з ко�
легами і начальством, саме
так буде внесена ясність у
найближчі плани.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви при ба�
жанні можете почати
черговий етап свого
розвитку, тому сміли�

во беріться за нові справи.
Ваша ініціатива і нестан�
дартні ідеї принесуть прибу�
ток не тільки вам, але й ва�
шим близьким.

РАК (22.06�23.07).
Постарайтеся роз�
вантажити себе від
зайвих справ. Неспо�

дівані проблеми можуть сто�
мити вас. Не опускайте рук –
у вас усе вийде, але буде по�
трібно більше зусиль.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Будьте мудріші та
розсудливіші. Якщо
ви зараз поступитеся

лідируючою роллю колезі по
роботі, ви від цього тільки
виграєте. Перевіряйте на
надійність нових партнерів,
але робіть це непомітно і де�
лікатно.

ДІВА (24.08�23.09).
Однаково значимі й
ваші професійні до�
сягнення, і добрі сто�
суноки з родичами.

Зростає ваша сила переко�
нання, що допомагає вста�
новлювати нові корисні зв'яз�
ки.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Працювати на
цьому тижні прий�
деться багато, а от

результати порадують вас
не відразу. Проявляйте мен�
ше емоцій, використовуйте
свої аналітичні здатності. По�
старайтеся не допускати аг�
ресії та злості, як з вашого
боку, так і з боку навколишніх.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Удача по�
сміхнеться вам. У вас
з'явиться чимало

цікавих ділових пропозицій,
начальство буде всіляко де�
монструвати свою  зацікав�
леність у вас.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вдало прой�
дуть ділові зустрічі і
переговори. Поста�

райтеся не відмовляти
нужденним у вашій допомозі,
якщо це буде вам під силу.  До
вас може надійти важлива
інформація, яка багато чого
змінить.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Цілком імовір�
но, що вам доведеть�
ся з головою  занури�
тися в чужу справу, ос�

кільки ви теж зацікавлені в її
результаті. Приготуйтеся до
того, що прийдеться захища�
ти свої права.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Тиждень бага�
тий подіями, дозво�
ляє запастися ціка�

вими враженнями і довідати�
ся багато нового. Постарай�
теся не давати обіцянок, ви�
конати їх вам буде досить
складно.

РИБИ (20.02�20.03).
Фортуна може пода�
рувати вам дивний
шанс розкрити свій

творчий потенціал. Ви
можете раптово знайти речі,
що згубилися.

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â²Ä ÙÈÐÎ¯ ÄÓØ²!100-Ð²×ÍÈÉ ÞÂ²ËÅÉ!

Â îòïóñêå  ÿ ðåøèë
ïîïðîáîâàòü  ïîæèòü
òàê, êàê æèâóò îëèãàð-
õè… ×åðåç 15 ñåêóíä
äåíüãè êîí÷èëèñü.

Þçèê òàê õîòåë ïðî-
èçâåñòè íà Ôèðî÷êó  âïå-
÷àòëåíèå, íî óâëåêñÿ è
ïðîèçâåë  ïîòîìñòâî.

Õî÷ó íà ìîðå ýòèì ëå-
òîì…

Ó ìåíÿ òðàäèöèÿ òà-
êàÿ – êàæäîå ëåòî õî-
òåòü íà ìîðå.

Ñåìà, åùå ðàç ïîøó-
òèøü çà ìîþ ôèãóðó –
ïîëó÷èøü ñêîâîðîäîé â
ëîá! Òû ìåíÿ ïîíÿë?

– Äà, Ðîçà.
– Øî òû ïîíÿë?
– Øî òâîé ëèøíèé âåñ

ìíå ðåàëüíî óãðîæàåò.

Àðîí÷èê, äîðîãîé, ïî-
÷åìó íàøà ñîñåäêà âñÿ-
êèé ðàç ïðè âñòðå÷å
ñòàëà ìíå óëûáàòüñÿ?

– Îòêóäà ÿ çíàþ, Êëà-
ðà?

– Àðîí÷èê. Åñëè ÿ óç-
íàþ,÷òî îíà òàêè óëû-
áàåòñÿ çà ìåíÿ, òàê
òåáå íà÷íóò óëûáàòüñÿ
âñå ìóæèêè ñ íàøåãî
ïîäúåçäà.

– Ñåìà, òû çà÷åì ýòî
ñäåëàë?

– Ñîíå÷êà, à øî èìåí-
íî èç òîãî, øî ÿ ñäåëàë,
– çà÷åì?

Â³òàºìî òàëàíîâèòó, ïî-
âàæíó ëþäèíó

Þð³ÿ
Ñòåïàíîâè÷à
ØÓÒÞÊÀ

Øàíîâíèé  Þð³é Ñòåïàíî-
âè÷, â³ä óñüîãî  íàøîãî êî-
ëåêòèâó õî÷åìî ïðèâ³òàòè
Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Íåõàé Âàñ çàâæäè ñóïðîâîäæóþòü ïî æèòòþ óñï³õ,
çäîðîâ'ÿ  ³ ùàñòÿ . Íåõàé Âàñ í³êîëè íå ïåðåñòàþòü
ö³íóâàòè ³ ïîâàæàòè, à áóäóòü ëèøå áðàòè ïðèêëàä
ç òàêîãî ìóäðîãî ³ óñï³øíîãî êåð³âíèêà.  Áàäüî-
ðîñò³ ³ îïòèì³çìó Âàì ó âñ³õ   ïî÷èíàííÿõ. Ñ³ìåé-
íîãî çàòèøêó òà ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ.

Ìè äÿêóºìî Âàì çà óðîêè ùèðîñåðäÿ,íàïîëåã-
ëèâîñò³, ïðàâäèâîñò³ òà ãëèáîêî¿ â³ðè â ñèëó ìèñ-
òåöòâà.

Øàíó ñêëàñòè Âàì óêë³ííî
Çà Âàø òðóä ³ ñåðöå äîáðå,
Çà æèòòÿ, ïðîæèòå ã³äíî,
³ çà ëàä ó Âàø³ì äîì³.
Äî ñòà ë³ò æèâ³òü áåç ñìóòêó
Õàé ðàä³º âñÿ ðîäèíà,
Ó äîáð³ é íå áåç ïðèáóòêó,
Hàøà ìèëà Âè ëþäèíà!

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
äðàìàòè÷íîãî òåàòðó.

Ñ³âèì â åëåêòðè÷êó,
Ïîòÿãëà íÿ â ãîðè.
Ëÿãèì ïóä êîïè÷êó,
Ïîçèðàþ çãîðè.
Íà õìàðêè á³ëèíüê³.
ßêèé âîçäóõ ñèíèé!
ß ëåæó ìàëåíüêèé
² æèëè ìè ñòèíóòü.
Áîæå Ïðåâåëèêèé,
ßêèé ñÿòèé ñïîê³é…
Ñå ìàé ë³ïø³ ë³êè
Îä âñÿêèõ ïîðîê³â.
Áóäó òóéêà  äîò³,
Äîê³ ñîíöå çàéäå.
Ó òðàâ³ âèñîê³â
Íèêî íÿ íè íàéäå.
Íàé ñÿ âàðèø æóðèòü,
Íàé ñÿ ñâ³ò áåíòåæèòü.
À ÿ ñÿ çàæìóðþ,
Êðàñíî ñÿ îäëåæó.
Íåáà òóé òàê ìíîãî –

11.07.2017 ð., â îô³ñ³ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÂÎ “Áàòüê-
³âùèíà”  äåïóòàòîì Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Öèáàðåì ².². òà éîãî
ïîì³÷íèêàìè-êîíñóëüòàíòàìè –
Ñâ³òëàíîþ Ãðèöåíêî ³ Ñåìåíÿêî-

âèì ²ãîðåì, áóëî ïðîâåäåíî ÷åð-
ãîâèé îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí. Ïî äîïîìîãó ó âèð³øåíí³ ïè-
òàííÿ çâåðíóëàñü Ìóêà÷³âñüêà
ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàí³â Óê-
ðà¿íè  ùîäî ï³äïèñêè íà ãàçåòó

“Âåòåðàí Óêðà¿íè”  êðàùèì âîëîí-
òåðàì ðàäè âåòåðàí³â òà âåòåðà-
íàì ÂÂÂ (1941 - 1945ð.ð.). Áóëè
íàäàí³ â³äïîâ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿ òà
äîïîìîãó.
Ïðåñ-öåíòð  ÂÎ “Áàòüê³âùèíà”

  Íîâ³ ³ìåíà

Цими днями у Чинадії�
вському замку Сент�
Міклош відбулась цікава
творча зустріч. Перед
слухачами, гостями зам�
ку виступили одразу дві
творчі особистості: мо�
лода авторка із Чинадіє�
ва Крістіна Русин – член
літературного об’єднан�
ня «Калган», який очолює
добре знана у краї філо�
лог, науковець, журналіст
Мар’яна Попович, та
Мартин Гала – прозаїк,
гість із Сваляви. Крістіна
Русин зачитала уривки з
власної збірки оповідань
«Синє серце». Мартин
Гала представив слуха�
чам свої есе. Захоплюю�
че знайомство з новими
фактами біографій
Ф.Кафки, Вінсента ван
Гога, В.Шекспіра, Герос�
трата, та інтерпретація

² ÇÍÎÂÓ ÑÅÍÒ-Ì²ÊËÎØ ÍÀ ÏÓËÜÑ² Ë²ÒÏÐÎÖÅÑÓ ÊÐÀÞ

ÄÎÊÈ ÑÎÍÖÅ ÇÀÉÄÅ
Ìàéæå ãî äîñÿãíó.
Äâîºñüìå ëåì ç Áîãîì.
Á³ëüøå íè÷ íå ïðàãíó.
Äàâíî’ì íåìàâ çìîãè
Òàê ïîãîâîðèòè.
Õë³áà â íÿ íåìíîãî,
À òàêè¿ì ñèòèé.
Ìàé ëåãêî ìè ñòàëî,
Äóøà ñÿ îòêðèëà.
²ùè ê³áè ìàëî,
Ä³ñòàâáèì ³ êðèëà…
Áîã íÿ äîâãî ñëóõàâ,
Âæå é ñîíöå ñ³äàëî,
À íà íîãè òèõî,
Ðîñà ìè ëÿãàëà.
Íàìîêëèìè é óñà,
Ïðîñâ³òë³ëè î÷è.
Âåðòàòèñÿ ìóñàé,
À òàê ñÿ íå õî÷å. 

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

історії міфа не менш
цікавих і знакових по�
статей – Сізіфа та Пон�
тія Пилата викликали
бурю емоцій у при�
сутніх. Літературні мо�
нологи гармонійно роз�
чинялися фортепіан�
ною музикою у вико�
нанні талановитого мо�
лодого піаніста Кенти�
ша Іштвана. А в цей час
на замковому подвір’ї

вже палало вогнище. По
закінченню презентації
бажаючі, а точніше,
сміливці мали мож�
ливість полоскотати
свої нерви, спробував�
ши пройти  босоніж по
гарячих жаринах. Хоч
сміливців набралося не
так і багато, проте вра�
ження від побаченого
були захоплюючими. І
за традицією, господар

замку Йосип Бартош
провів нічну  екскурсію
по замку зі смолоскипа�
ми. Вечір збігав непомі�
тно, прощання були щи�
рими і теплими. Чудовий
настрій і неповторні, не�
забутні емоції повезли з
собою відвідувачі, гості
величного, таємничого
замку «Сент�Міклош»
цього разу.

Тетяна РИБАР

Ìàéæå 22 òèñÿ÷³ ãðèâåíü âèä³-
ëåíî äëÿ äîïîìîãè ìóêà÷³âöÿì
êîøòîì ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè «Äîäàò-
êîâîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ìó-
êà÷³âö³â». Ç íèõ ï’ÿòåðî ìåøêàíö³
ì³ñòà, ÿê³ îïèíèëèñÿ â  íàäçâè÷àé-
íèõ  æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ  îòðèìà-
ëè.

МУКАЧІВЦІ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ  В  СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ
УМОВАХ  ОТРИМАЛИ  ПІДТРИМКУ  З  БЮДЖЕТУ

 Ç ïî÷àòêó ðîêó òàêèì âèäîì
äîïîìîãè ñêîðèñòàëèñÿ ïîíàä
òèñÿ÷ó ì³ñòÿí. ¯ì âæå âèïëà÷å-
íî ç  áþäæåòó ïîíàä 1,2 ìëí. ãðè-
âåíü.

Ïðîãðàìó ìàòåð³àëüíî¿ äîïî-
ìîãè ìóêà÷³âöÿì, â óïðàâë³íí³
ïðàö³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-

ñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ðîçðî-
áèëè íàïðèê³íö³ 2015 ðîêó çà äî-
ðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³ÿ
Áàëîãè. Ó 2016 ðîö³ áþäæåò ïðî-
ãðàìè  ïåðåâèùèâ 13 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Ð³çíèìè âèäàìè äîïîìîã
ñêîðèñòàëèñÿ ìàéæå òðè òèñÿ÷³
æèòåë³â Ìóêà÷åâà.

21 ëèïíÿ 100-ð³÷÷ÿ ç Äíÿ íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷àòèìå ìåøêàíêà ñ. Í.Äàâèäêîâî ç

âóë. Íàáåðåæíî¿,

Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà ÊÀ×ÓÐ.

Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà îâäîâ³ëà ìîëîäîþ, ñóìë³í-
íî ïðàöþâàëà â êîëãîñï³, ïîðàëàñÿ â äîìàø-
íüîìó äâîðîãîñïîäàðñòâ³, âèðîñòèëà ³ âèõî-
âàëà äîíüêó Ìàð³þ, ùî ñòàëà îïîðîþ ìàòåð³
ó æèòò³. Ï³ñëÿ îäðóæåííÿ íàðîäèëà òðüîõ äî-
íüîê Íàòàëêó, Ìàð’ÿíó, Òåòÿíó ³ ìàòè âñ³ëÿêî
äîïîìàãàëà äîíüö³ òâåðäî ïîñòàâèòè íà íîãè
îíóê³â, ÿê³ çàðàç ïî-õðèñòèÿíñüêè òóðáóþòü-
ñÿ ïðî áàáêó-äîâãîæèòåëüêó ³ ìàìó-ïåíñ³î-
íåðêó.

Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà ìàº ñ³ì
ïðàâíóê³â. Âîíè ïèøàþòüñÿ
ð³äíîþ ïðàáàáêîþ ³ áåðóòü
ïðèêëàä ç ïîì³ðêîâàíîãî
ñïîñîáó ¿¿ æèòòÿ.

Ðàäà âåòåðàí³â Ìóêà÷³â-
ùèíè ùèðî â³òàº Ìàð³þ Ïåò-
ð³âíó ç 100 ð³÷÷ÿì ç Äíÿ íà-
ðîäæåííÿ, çè÷èòü ¿é çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ, Áîæî¿ áëàãîäàò³

Çà äîðó÷åííÿì ïðåçèä³¿ ðàéðàäè âåòå-
ðàí³â Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè

².ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà,
Â.ÃÎÍÀÊ, çàñòóïíèê ãîëîâè

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â
ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²Õ ØÊ²Ë!

Мукачівський аграрний коледж проводить
набір студентів, які закінчили 11 класів для наA
вчання за заочною формою за результатами ЗНО
2016 та 2017 років.

Ви маєте змогу здобути освіту за спеціальноA
стями:

A Право;
A Облік і оподаткування;
A Фінанси, банківська справа та страхування;
A  Туризм;
A  Агрономія.
Навчання проводиться як за рахунок державA

ного бюджету, так і за контрактом (вартість наA
вчання найнижча в регіоні – 4500 грн. за рік!).

Прийом документів проводиться до 15 серпня
2017 року.

Чекаємо на вас за адресою: м. Мукачево, вул.
Масарика Томаша (Матросова), 32.

Приймальна комісія

ÄÎ ÓÂÀÃÈ
Ä²Â×ÀÒ

²  ÕËÎÏÖ²Â
â³êîì

ç 12 äî 16 ðîê³â!
Àãåíòñòâî ìîäåëåé

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

ëåé(÷åðâåíü, ëèïåíü),
çà äèñöèïë³íàìè:

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

066-88-27-993

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

×ÅÐÃÎÂÈÉ  ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ  ÏÐÈÉÎÌ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

На території Мукачівського райо�
ну розташований унікальний про�
мисловий об’єкт: ТДВ “Мукачівсь�
кий машинобудівний завод”. Добре
знаний у радянські часи
промисловий гігант з ви�
робництва надточних вер�
статів, насправді має дав�
ню історію, яка сягає 17
століття.

Так, датою заснування
заводу вважається 1672
рік. Вже тоді унікальне на
теренах Європи підприєм�
ство «Фрідяшівський ли�
варний завод» славився
виробами художнього лит�
ва, виготовляв залізо прут�
кове, листове, шинне, ле�
меші до плугів, лопати, мо�
тики, цвяхи, ланцюги й т.п.
Вироби підприємства отримували
нагороди на Європейських промис�
лових виставках ХІХ сторіччя. В пе�
ріод з 1728�1919 років належав
графській династії Шенборнів. До
державної власності переходить з
1944 року.

Завод знав злети та падіння, пе�
режив майже повну зупинку, прива�
тизацію та повільне повернення до
життя.

Наразі підприємство використо�
вує мізерну частку своїх виробни�
чих потужностей, але керівництво
налаштоване конструктивно та
відкрите до ділового діалогу.

Перспективи відродження про�
мислового гіганту стали темою ро�
бочої зустрічі, яка відбулася на
підприємстві сьогодні, 17 липня за
участі: народного депутата Украї�
ни, заступника голови Комітету
Верховної Ради України з питань
бюджету Віктора Кривенка, очільни�
ка Мукачівського району Сергія
Гайдая, селищного голови смт.
Кольчино Миколи Дуба. Гостей зу�
стрічали директор заводу Володи�
мир Фомін та один з головних акці�
онерів Андрій Яловий.

Розмова розпочалася з коротко�
го історичного екскурсу підприєм�

ÒÄÂ «Ìóêà÷³âñüêèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä»:
ïåðñïåêòèâè â³äðîäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî ã³ãàíòó

ç òðüîõñîòð³÷íîþ ³ñòîð³ºþ
ства. Як зазначив Андрій Яловий,
після занепаду, повільне повернен�
ня до життя з неминучим перепро�
філюванням виробництва розпоча�

лося з 2007 року, який можна вва�
жати другою датою народження за�
воду.

Наразі завод має свою невелику
нішу в галузі машинобудування та
випускає конструкції для спеціаль�
них причепів для транспортування
легкових авто.

«Ми відкриті для співробітництва,
інвестиційних пропозицій та готові
до освоєння нових видів продукції,
� каже Андрій Яловий і запрошує на
екскурсію підприємством».

Як зазначив Андрій Іванович, зов�
нішнього лоску на заводі немає,
цехи потребують реконструкції й
модернізації, але тут намагаються
створити гідні умови праці, забез�
печити гуртожитком та пільговим
харчуванням.

Масштаби заводу вражають: про�
мислове підприємство розташова�
не на території понад 8 гектарів,
загальна площа виробничих цехів �
39600 м кВ, збереглися навіть
будівлі, що відносяться до часів
становлення заводу  – доби графів
Шенборнів.

Андрій Яловий показує гостям
монументальну будівлю колись го�
ловного корпусу: вражаючих
розмірів актова зала, яка можете

бути концертною, функціональні ад�
мінприміщення, – все знаходиться
у законсервованому стані.

Оглянули учасники зустрічі й ви�
робничі потужності та по�
спілкувалися з робітника�
ми, начальниками цехів.
Особливо тепло робітники
зустрічали Миколу Васи�
льовича Дуба, який віддав
заводу 30 років на керівній
посаді.

Ще один напрямок, який
готові запровадити на за�
воді – це організація учбо�
вої платформи, де пере�
профільовуватимуть та
навчатимуть новим вироб�
ничим спеціальностям
всіх бажаючих, звісно, з по�
дальшим працевлашту�

ванням.
Йде реконструкція приміщення

під гуртожиток для висококваліф�
ікованих робітників вузькопроф�
ільних спеціальностей з розрахун�
ку на 50 осіб, у планах – будівниц�
тво житлового котеджу для родин
іногородніх «ітеерівців».

Екскурсія підприємством
відзначалася конструктивною
розмовою та обговоренням мож�
ливостей допомоги відродженню
заводу на всіх рівнях: селищному,
районному та всеукраїнському –
через відповідні профільні коміте�
ти ВРУ та інвестиційні фонди.

«Разом з керівництвом заводу,
селищним головою та народним
депутатом Віктором Кривенком
ми окреслили деякі важливі пер�
шочергові завдання, – коментує
очільник району Сергій Гайдай, –
також обговорили далекоглядні
плани, які можуть бути втілені у
практичну площину за умови
спільної позиції на всіх рівнях вла�
ди».

До слова, Андрій Яловий зазна�
чив, що вперше за всі роки управ�
ління підприємством має зустріч
та конструктивну розмову з керів�
ником державної адміністрації.

Êîëü÷èíî-Ïóçíÿê³âö³: ñòðàòåã³÷íèé íàïðÿìîê, íà ðåìîíò
ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîíàä 47 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Чинадіївська дитяча школа мистецтв стала своєрідним
осередком культури, у якому зустрічаються обдаровані діти
з всього Закарпаття. Так, на базі закладу естетичного вихо�
вання в цьому році вже в 25�й раз функціонував оздоров�
чий табір для обдарованих дітей «Гармонія». Юні музикан�
ти, учні хореографічних студій та художніх шкіл – переможці
та лауреати конкурсів різного рівня � оздоровлювались,
відпочивали, й, звичайно, вдосконалювали свою мистець�
ку майстерність на Мукачівщині.

Для юних дарувань створені всі умови, щоб добре відпо�
чити, набратися яскравих вражень, так необхідних твор�
чим особистостям. Діти їздили на цікаві екскурсії, відвіду�
вали мистецькі заходи, зокрема, у замку Сент�Міклош, та
готували концертну програму, яку представили на заключ�
ному концерті по завершенні зміни. Наразі у таборі також
відпочивають учні шкіл естетичного виховання та діти пра�
цівників культури краю.

Аби створити ширші можливості для занять, на подвір’ї
Чинадіївської ДШМ побудували великий літній павільйон.
Важлива деталь, якої не вистачало – це якісна дерев’яна
підлога. Проблему перед керівником району Сергієм Гай�
даєм озвучив директор закладу Михайло Фендик.

Сергій Володимирович пообіцяв дітям, що допоможе
привести павільйон до ладу. А оскільки обіцянки потрібно
виконувати, заклад вже отримав дубову дошку для підлоги
у павільйоні. Майже 6 метрів кубічних дошки завезли до
Чинадіївської ДШМ у п’ятницю, 14 липня.

«Завдяки меценатській допомозі заклад отримав дубову
дошку для підлоги, а діти – ще одну якісну платформу для
розвитку свого таланту, –  коментує очільник району Сергій
гайдай журналістам телеканалу».

Керівник району зазначає, що вихованці табору «Гармо�
нія» та учні Чинадіївської ДШМ – це творчий потенціал краю,
для становлення якого дорослі повинні створити всі належні
умови.

Майбутні зірки із задоволенням давали інтерв’ю, розпо�
відаючи про відпочинок, активні ігри та цікаві подорожі.

Ë²ÒÍ²É ÏÀÂ²ËÜÉÎÍ – ÄËß
ÎÁÄÀÐÎÂÀÍÈÕ Ä²ÒÅÉ

Тема доріг, стану дорожнього
покриття є наскрізною для всіх на�
селених пунктів Мукачівщини. У
районі, найбільшому на кількістю
населених пунктів на Закарпатті,
тільки автошляхів районного зна�
чення – 335 кілометрів. Більшість
доріг потребують капітального, а
не ямкового ремонту, який не
здійснювався десятками років.

Часто тема ремонту доріг з про�
блеми суспільної переходить у
площину словесних спекуляцій.
Але задавати риторичні питання
«Хто винен у ямах на дорозі?»
можна лише не усвідомлюючи
ціну питання справді якісного
капітального ремонту автошляхів,
відповідно до стандартів та з дот�
риманням гарантійних строків до�
рожніх робіт.

 Так, ціна питання й справді не
підйомна для районного бюджету,

тому без державної підтримки не
обійтися. Здійснення ремонтних
робіт стало можливим завдяки
реалізації в області проекту «до�
рожнього експерименту», кошти
від якого мають цільове призна�
чення – ремонт доріг.

Мукачівщина отримає кошти для
ремонту декількох стратегічних на�
прямків, одним з яких є дорога
Кольчино�Пузняківці.

Автодорога має важливе значен�
ня для розвитку району, адже, по
перше, веде до рекреаційної зони
з батька туркомплексами та дитя�
чими оздоровницями, по друге,
з’єднає Мкачівщину та Перечин�
щину, відкривши новий туристич�
них напрямок. Цей крок стане по�
тужнім поштовхом у розвитку деп�
ресивних територій, якими наразі
є ряд гірських населених пунктів.

Про ситуацію з ремонтом стра�

тегічного напрямку очільник Мука�
чівської РДА Сергій Гайдай роз�
повідає в інтерв’ю одному з теле�
каналів.

«Для здійснення ремонту авто�
шляху з коштів «дорожнього екс�
перименту» передбачена сума  47
мільйонів 371 тисяча гривень,
перший транш з якої вже над�
ійшов. Так, ремонт частини авто�
шляху розпочнеться найближчи�
ми днями, його вартість станови�
тиме 9 мільйонів гривень, – заз�
начає Сергій Володимирович».

Але разом з тим, керівник рай�
ону наголошує, що  важливо не
тільки здійснити ремонт, а й за�
безпечити правильну експлуата�
цію дорожнього покриття, щоб за�
побігти його передчасному руйну�
ванню.

У зв’язку з цим очільник району
Сергій Гайдай звернувся до Уп�

равління Укртрансбезпеки в За�
карпатській області з проханням
встановити  пункт габаритно ва�
гового контролю в смт. Кольчино,
по вулиці Фрідяшівській.

Підтримує таку позицію і селищ�
ний голова Микола Дуб, який по�
казує знімальній групі дороги та
вулиці місцевого значення, на
яких здійснено капітальний ре�
монт протягом останніх років. Як
зазначає Микола Васильович, се�
лищною радою щороку витра�
чається понад 2 мільйони коштів
для ремонту доріг місцевого зна�
чення, адже це – важливо для
життя громади.

«Автошляхи – це безпека учас�
ників дорожнього руху  та ознака
якості життя в громадах, � підсу�
мовує очільник району Сергій Гай�
дай, � тому подолання бездоріжжя
– залишається в пріоритеті зав�

дань. Але разом з тим, потрібно
розуміти, що відновлення «убитих»
доріг – справа не одного дня, а ви�
рішення проблеми стало можли�
вим тільки завдяки державній
підтримці, зокрема, «дорожньому
експерименту», до якого наш край
включили на початку року».

Зазначимо, кошти від перевико�
нання митних надходжень,  у по�
точному  році будуть спрямовані ще
на два напрямки Мукачівського
району, які вже є у затвердженому
Переліку доріг, фінансування яких
здійснюється в рамках «дорожнь�
ого експерименту». Так, ремонт до�
рожнього покриття буде здійсне�
но на автодорогах:

Іванівці�Щасливе – 4 мільйони
– 2 кілометри – суцільна заміна
покриття

Горонда –Баркасово – 2 мільйо�
ни – 5.2 кілометри
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Шістнадцятого липня 1990 року, 27 років тому, Вер�
ховною радою Української РСР була прийнята Декла�
рація про державний суверенітет України. Головні по�
ложення даного документу проголошували українсь�
ке громадянство, економічну самостійність держави,
визнавали її індивідуальність у питаннях науки, освіти
культури і духовного розвитку. Також Україна визнача�
ла свій намір виявляти нейтралітет у зовнішніх конфл�
іктах, зобов’язувалася не мати жодної справи з ядер�
ною зброєю. З іншого боку, країна набувала повне пра�
во вести міжнродні відносини з іншими державами.
Фактично, Декларація про державний суверенітет Ук�
раїни стала основою для “Акту проголошення неза�
лежності України”, який був прийнятий 24 серпня 1991
року.

Цієї неділі ми святкуватили перший вагомий крок ук�
раїнського народу до незалежності й цілковитої само�
стійності від СРСР. Мені, як людині, народженій наба�
гато пізніше за проголошення Декларації, ця подія
може здатися черговою сторінкою з історії нашої дер�
жави. Але, насправді, я розумію що 27 років тому ук�
раїнці стали на сходинку вище до довгоочікуваної сво�
боди, здобули право мати власну державу і нарешті
знайшли своє законне місце під сонцем. Саме тому,
річниця прийняття Декларації про державний сувере�
нітет України — це не просто одне з національних свят,
а важлива історична подія, якою ми завдячуємо і до
сьогодні, будучи громадянами самостійної демокра�
тичної держави України.

Валерія МАРЕЙЧЕВА,
стажер відділу інформаційно#аналітичних

комплексів  виконавчого комітету
Мукачівської міської ради

16 ëèïíÿ — ð³÷íèöÿ ïðèéíÿòòÿ
Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé

ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè

Â «Ïàëàíêó» ïðîâîäÿòü í³÷í³ åêñêóðñ³¿
Їх організовує керівник комунального підприє�

мства «Мукачівський туристично�інформацій�
ний центр» Максим Адаменко. Він вже провів
більше 20 екскурсій цьогоріч і планує проводи�
ти їх до кінця літа. В ході екскурсії туристам роз�
повідають історії про замок, про життя графині
Ілони Зріні, про її весілля з Імре Текелі.

Екскурсії організовують по мірі надходження
заявок та попередній реєстрації бажаючих.

КОМПАНІЮ, ЯКА ОБСЛУГОВУВАТИМЕ ЛІФТИ
В  МУКАЧІВСЬКИХ   БАГАТОПОВЕРХІВКАХ

ВИЗНАЧАТЬ  НА  КОНКУРСІ
На засіданні виконкому було затверджено порядок

конкурсного відбору підприємств�виконавців з надан�
ня житлово�комунальних послуг з організації та вико�
нанню технічного обслуговування ліфтів та систем
диспетчеризації у житловому фонді та положення про
конкурсну комісію та її склад.

Також затверджено склад конкурсної комісії з орган�
ізації та проведенню відбору підприємства�виконавця
з організації та виконання технічного обслуговування
ліфтів  та  систем  диспетчеризації у житловому фонді.
Комісію очолив заступник міського голови Едуард
Барчій.

МОЗ України впроваджує обов’язковий моніторинг
діяльності спеціалізованих закладів переливання крові
та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я,
починаючи з 1 червня.

У відділенні переливання крові Мукачівської ЦРЛ по�
вністю автоматизовано робочі місця лікарів, що дає
можливість створити електронну базу обліку донорів
та пришвидшить роботу при оформленні документів,
що підтверджують обсяги забору донорської крові.

Добровільно здати кров можуть всі бажаючі, при
відсутності медичних протипоказань, за адресою: ву�
л.Пирогова Миколи, 8�13 з 10.15 до 13.00 щодня, крім
суботи і неділі.

Â Ì²ÑÜÊ²É Ë²ÊÀÐÍ² ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÑÒÂÎÐÞÞÒÜ
ÅËÅÊÒÐÎÍÍÓ ÁÀÇÓ  ÄÎÍÎÐ²Â

У ЧЕРВНІ 60 ВАЖКОХВОРИХ
МУКАЧІВЦІВ ОТРИМАЛИ

1,5 МЛН. ГРН. НА ЛІКУВАННЯ
Упродовж червня  програмою «Додаткового соціально�

медичного захисту мукачівців» на 2017 рік скористалися
216 осіб. Загальна сума профінансованої допомоги склала
1 мільйон 698 тисяч  гр.

Зокрема, матеріальну допомогу надано за такими вида�
ми:

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

� допомога громадянам, які опинилися в надзвичайних
життєвих ситуаціях і, внаслідок складних обставин чи ма�
теріальної скрути, не можуть подолати їх самостійно – 32
особам на суму 144 тис.980 грн.

� допомога сім’ям на придбання гігієнічних підгузок для
дітей з інвалідністю та для дорослих 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 досягла пенсійно�
го віку та на момент смерті не працювала і не була зареєст�
рована у центрі зайнятості, як безробітна; самотньої особи
пенсійного віку; бездомної особи – 5 ос. на суму 8 тисяч
гривень.

ÍÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²Þ ØÊÎËÈ ¹16 ÂËÀÄÀ
Ì²ÑÒÀ ÂÈÄ²ËÈËÀ ÌÀÉÆÅ 1,5 ÌËÍ. ÃÐÍ.
З міського бюджету виділено на реконструкцію спец�

іалізованої школи №16 виділено 1 млн. 450 тис. гри�
вень. За ці кошти проводиться реконструкція будівлі
(літ.А�ІІ). Тут триває реконструкція шатрового даху на�
вчального корпусу з метою добудови стін корпусу для
облаштування повноцінного поверху та створення до�
поміжних приміщень на третьому поверсі.

З 1 серпня 2017 року
розпочинається прийом доку#
ментів для участі у конкурсі на
здобуття Мукачівської міської
премії ім. О. Духновича у 2018
році, загальний призовий фонд
якої складає 240 тисяч гривень.
Премія присуджується у шести
номінаціях, але не більше однієї
з кожного напряму:

� “Художня література”
� “Педагогічна діяльність”
� “Літературознавство та публіци�

стика”
� “Музично�виконавське мистец�

тво”
� “Образотворче та декоративно�

прикладне мистецтво”
� “Театральне мистецтво”.
На здобуття Премії вису�

ваються нові оригінальні твори,
роботи опубліковані (опри�
люднені) у завершеному вигляді
протягом останніх п’яти років.
При висуванні твору вказується
його творець (автор, вико�
навець), колектив творців (для
авторів твору – не більше трьох
осіб, для виконавців твору – не
більше п’яти осіб). До колективу

Çàïðîøóºìî âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà çäîáóòòÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Î. Äóõíîâè÷à 2018 ðîêó

авторів, виконавців не допус�
кається включення осіб, які не є
творцями цього твору.

Висувати кандидатів на
здобуття Премії мають право:

� творчі спілки, громадські
організації та об’єднання;

� трудові колективи;
� навчальні заклади;
� видавництва, редакції газет

та журналів.
На здобуття Премії подаються:
� номінований твір (робота);
� лист�подання (довільна

форма) за підписом керівника
організації, установи, що
представляє твір або роботу на
здобуття премії, до якого
додаються:

а) розгорнута аналітична оцінка
твору (роботи), якою моти�
вується його представлення на
премію;

б) розгорнута творча харак�
теристика автора;

в) анкета�заявка претендента
(додаток 1 до Положення про
Мукачівську міську премію ім. О.
Духновича);

г) фотокартка розміром 10
х 1 5 ;

д) ксерокопія паспорту;
е) ксерокопії рецензій і відгуків.
Всі документи подаються у

двох екземплярах, а номіно#
ваний твір, робота (книги, аудіо�
та відеозаписи, фотоальбоми,
каталоги) у чотирьох примір#
никах.  По закінченні конкурсу
один екземпляр документів та
один примірник номінованого
твору залишаються у відділі
культури виконавчого комітету
Мукачівської міської ради для
архіву.

Матеріали з відображенням
основних досягнень претен�
дентів, конкурсні роботи у завер�
шеному вигляді приймати�
муться відділом культури вико�
навчого комітету Мукачівської
міської ради до 1 грудня 2017
року за адресою: пл. Духновича
Олександра, 2, каб. № 54.

Детальніше ознайомитися з
Положенням про Мукачівську
міську премію імені Олександра
Духновича, а також завантажити
Анкету�заявку учасника можна на
офіційному сайті Мукачівської
міської ради: https://mukachevo�
rada.gov.ua

Серед навчальних зак�
ладів нашого міста, в яких
наразі проходить рекон�
струкція, своїми масшта�
бами виділяється НВК
”Гармонія”. Власне, на
базі колишньої Станції
юних техніків здійснюєть�
ся капітальний ремонт, а
на прилеглій території бу�
дівництво нового корпусу.
Ці об’єкти стануть скла�
довою єдиного навчально�
виховного комплексу, да�
дуть можливість значно
покращити умови навчан�
ня учнів, адже мова йде

Áóä³âíèöòâî íîâèõ êîðïóñ³â ÍÂÊ «Ãàðìîí³ÿ»
çíà÷íî ïîêðàùèòü óìîâè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó

про нові приміщення для
початкової ланки.

Як зазначив директор
Мукачівської НВК “Гармо�
нія” Михайло Андрійович
Мотильчак:       “Це фак�
тично нове будівництво.
Сюди перейдуть вісім по�
чаткових класів,  при�
міщення  яких розраховані
для поділу на групи при
вивченні інформатики,
іноземної мови, інших
предметів”.

Інженер будівельних
робіт Яремчук Михайло
Михайлович повідомив,

що будівництво ведеться
вже майже 2 місяці, робі�
тники працюють щоден�
но, за хороших погодних
умов  з 6.30  до вечірньо�
го часу. У планах підряд�
ника завершити будівниц�
тво до початку навчаль�
ного року. Проте дирек�
тор комплексу висловив
сумніви з цього приводу,
підкресливши, що якість
будівництва важливіша за
дотримання визначених
термінів.

У будь�якому випадку
ініціатива міської влади

щодо створення комфор�
тних умов навчання для
учнів та вихованців  НВК
“Гармонія” буде втілена в
життя у повному обсязі. У
цьому впевнені не тільки
ми, але й мешканці
мікрорайону Росвигово,
діти яких вже зараховані
до даного навчального
закладу.

Валерія МАРЕЙЧЕВА
та Михайло РАК, стаже#

ри відділу інформаційно#
аналітичних комплексів
виконавчого комітету Му#
качівської міської ради



Не відкрию тайни, якщо ска�
жу Істину: вже у наші шкільні
роки батьки «ламають голову»,
куди і в якнайкраще місце при�
лаштувати своє «чадо», дати
дітям в це неспокійне життя бо�
дай якусь спеціальність на хліб
насущний. Тому й прагнуть
віддати їх у надійні руки. Бо,
якщо учитель поєднує в собі
любов до діла і до учня, він —
досконалий учитель. І тут, як не�
заперечна аксіома, доречна
народна мудрість: «Навчай
тому, чого сам досяг».

Василь  Васильович Панас
все своє післяшкільне життя
поклав на  Алтар  будівничого. З
його рідного села Куштановиця
четверо вчорашніх восьмиклас�
ників –  двоє братів Міша та Во�
лодя Горчаки, Михайло Цап і він
уклали в портфелі необхідні речі
й подалися поступати в тодішнє
будівельне профтехучилище №
8. За три роки навчання
сільський юнак вже мав у руках
спеціальність маляра�штукату�
ра. Роботи не цурався і на хліб
насущний заробляв. І добрим
словом згадував свого прекрас�
ного майстра виробничого на�
вчання Марію Юріївну Жирош,
чуйного й умілого викладача ма�
теріалознавства Івана Олексій�
овича Логойду та тодішнього
директора ПТУ Аллу Олексіївну
Мельник, яка вела предмет
спецтехнології. Та від цього не
згасала мрія продовжити на�
вчання за обраним фахом. Тіши�
ло й підбадьорювало й те, що в
дипломі за середню освіту мав
лише «відмінні» оцінки. І випле�
каній мрії судилося збутися: у
1980�му році маляр�штукатур з
невеличкого закарпатського
села Куштановиця успішно
складає вступні іспити й стає
студентом Конотопського інду�
стріально�педагогічного техні�
куму з спеціалізацією технік�бу�
дівельник і кваліфікацією —
майстер виробничого навчан�
ня. Це була друга сходинка його
професійного зростання. І не
тільки фахового а й мужнього
загартування. Сьогоднішній ди�
ректор Державного навчально�
го закладу «Мукачівський центр
професійно�технічної освіти»
Василь Васильович Панас так
згадує минуле:

— Конотоп розташований
зовсім недалеко від Києва. Не
вели мене сюди за ручку в да�
леку дорогу, як інших дітей, ні
батько, ні мати. Сам своїм ба�
жанням і розумом домагався
успіху. Важко було звикати до
невідомої місцевості, звичаїв і
нового навчального процесу,
але з часом все вляглося і я ус�
пішно закінчив перший рік на�
вчання. І тут трапилось непе�
редбачуване: мене раптово
призвали на дворічну строкову
службу в армію. Це були роки
мого морального й фізичного
загартування, роки становлен�
ня й самоутвердження. Прохо�
дячи армійську службу, я назав�
жди зрозумів, що в житті немає
легких доріг і ніщо само по собі
не приходить. Все добувається
тільки долаючи труднощі,
всілякі бар,єри і перепони. У
щоденних заняттях з тактичної
підготовки і щоранкові трикіло�
метрові марш�кидки сильно
подружили мене з спортом. Від
армійської служби і по�сьогодні

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÖÅÍÒÐÓ ÏÒÎ ÂÀÑÈËÜ ÏÀÍÀÑ : «ÃÎÒÓªÌÎ ÌÎËÎÄ²
ÊÀÄÐÈ ÄËß ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎ¯ ÃÀËÓÇ² ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß. ² ÍÅ Ò²ËÜÊÈ…»

я захоплююся баскетболом,
спортивним орієнтуванням, ту�
ризмом…

Майже непомітно проминули

два роки І я продовжив навчан�
ня в Конотопському індустрі�
ально�педагогічному технікумі,
який успішно закінчив і на моє
прохання та за направленням
обласного управління профте�
хосвіти повернувся у свій рідний
навчальний заклад. Вже — май�
стром виробничого навчання.
Почав вчити новобранців ма�
лярській і штукатурній справі.
Навчати тій професії, якій мене
навчили. У житті мені увесь час
таланило на вмілих доброзич�
ливих наставників. Ось і цього
разу я уважно прислухався до
порад досвідченої колегині по
роботі Валентини Миколаївни
Мушки. Навчальний процес ішов
добре і я щиро радів успіхам
моїх учнів і заодно — своїм. За
дев’ть років з моєї групи пішли
на будівельні майданчики об�
ласті понад  90 випускників ма�
лярів�штукатурів.

Я навчав дітей і сам без відри�
ву від виробництва продовжував
навчання у Харківському дер�
жавному технічному універси�
теті будівництва  та архітектури
за спеціальністю «промислове
і цивільне будівництво» і квалі�
фікацією — інженера�будівель�
ника. Напевно, потяг до буді�
вельної справи у мене був від
батька, який довгі роки трудив�
ся на будівельних майданчиках.
Він дуже радів з того, що я пішов
життям його дорогою — доро�
гою наймирнішої на землі про�
фесії будівничого. Вона видні�
ється в новобудовах мукачівсь�
ких мікрорайонів Росвигова,
Паланку, Досів, Окружної,
Підгорян, на окраїнах міста і за
його межами. І чи не в кожному
будинкові вмурована цеглина,
зроблений штукатурний чи ма�
лярний мазок, зварений арма�
турний каскад руками колишніх
випускників восьмого профте�
хучилища, теперішнього Дер�
жавного навчального закладу
«Мукачівський центр професій�
но�технічної освіти» і руками
його батька.

Як ви вже, напевно, усвідоми�
ли, що крізь роки скромної біог�
рафії Василя Васильовича Па�
наса унаочнено проглядається
становлення самого навчаль�
ного закладу, добудови нових
класних приміщень, виробничих
майстерень, кухарського та
кондитерського цехів, допоміж�
них і підсобних господарств.
Дев’ять років він керував цими

роботами, обіймаючи відпові�
дальну посаду заступника ди�
ректора з навчально�виробни�
чої роботи і ось уже десять років

він очолює цей престижний про�
фесійний навчальний заклад.

— Що вдалося зробити за цей
час? — запитую у Василя Васи�
льовича.

— У 2009�му році розпочала�
ся реорганізація навчальних
закладів профтехосвіти. Ми
спочатку об’єднались з сьомим
училищем, де готували сто�
лярів�червонодеревників, а зго�
дом і з 15�м (у 2013 р.), в якому
навчали швачок і перукарів. Так
було створено теперішній «Му�
качівський центр професійно�
технічної освіти». При
об’єднанні цих училищ ми стик�
нулися з багатьма проблемами,
які вимагали негайного вирі�
шення. На головній базі по ву�
лиці Івана Франка не вистачало
кабінетів. І додаткові приміщен�
ня ми побудували своїми сила�
ми. Тепер маємо прекрасно
облаштованих 28 навчальних
класів. Є кабінети спецтехно�
логії і матеріалознавства, два
комп’ютерні класи. Це сповна
задовольняє потреби навчаль�
ного процесу.

Далі. У нас була побудована
ще в 2000�му році котельня, теп�
ло подавалося із  заводу Будін�
дустрія. Коли це підприємство
перестало працювати, ми зали�
шилися без тепла. Довелося
своїми силами збудувати спо�
чатку першу сучасну міні�ко�
тельню, а три роки потому (у
2014�му році) — другу. Котель�
ню на вулиці Токаря довелося
реконструювати. Тепер вона
забезпечує теплом наш гурто�
житок. Це нас дуже виручає, бо
учні доїжджають з інших районів
і областей і ми маємо мож�

ливість надавати їм безкоштов�
не проживання в теплі і затиш�
ку. На вулиці Франка(бічна) ми
своїми силами перекрили дахи
на шатрові. Тепер вони не про�
тікають, як це було раніше.

Не приглядно виглядав наш
актовий зал. Сюди було неприє�
мно зайти, не те щоб проводи�
ти цікаві культурно�мистецькі
заходи. Ми замінили стару про�
гнилу підлогу, побілили стіни в
привабливі світло�веселі коль�
ори, виготовили стенд про учні�
вське життя. І тепер це при�
міщення не впізнати. Тут час від
часу проводяться міські й об�
ласні тематичні конференції,
вечори дозвілля молоді та інші
заходи. Великий обсяг робіт
власноруч виконано в спортив�
ному залі. На вікнах встановле�
но дротяні сітки, я сам побілив
високу спортзалівську стелю.

Тепер тут проводяться шкільні
й міські учнівські змагання з
баскетболу і волейболу. Нові
майстерні відчинили свої двері
для майбутніх кухарів, конди�
терів.  Цехи обладнані сучас�
ним устаткуванням, яким по�
хвалиться не кожен ресторан.

За роки мого директорства ми
сповна оновили базу для занять
столярною справою. Тут є рей�
смусний, фрезерувальний,
стрічко�пильний та розкрійний
верстати, циркулярка… На цьо�
му обладнанні виготовляємо з
деревно�стружкої плити шкільні
парти, кімнатні стінки, дитячі
ліжка для садків, а також тум�
бочки, стільці і ліжка  для себе і
замовників з навчальних зак�
ладів  Виноградова, Іршавсько�
го, Мукачівського районів. Всі
наші учні мають спецодяг, який
самі й шиють. Це набагато об�
ходиться дешевше, ніж купува�
ти в магазинах. Досить тільки
сказати, що лише торік наші
учні заробили для себе і потреб
навчального закладу понад 400
тисяч гривень, з яких половину
цієї суми виплачено самим ви�
конавцям як додаток до сти�
пендії. Таке заохочення стиму�
лює дітей до навчання обраній
професії.

Нині Державний навчальний
заклад «Мукачівський центр
професійно�технічної освіти»
готує на базі 9�ти класів юнаків
і дівчат за спеціальностями:
столяр будівельний, паркетник;
маляр, штукатур; слюсар з ре�
монту автомобілів, електроз�
варник ручного зварювання;
швачка, оператор швейного ус�
таткування; продавець продо�

вольчих і непродовольчих то�
варів, а також на базі 11 класів
— кухар, кондитер та перукар
(модельєр). Як бачимо, спектр
професій і спеціальностей до�
волі обширний. У ці дні повним
ходом іде набір першокурс�
ників. У просторому, наочно ум�
іло підготовленому приміщені,
де виставлено цікаві роботи
учнів, працює приймальна ком�
ісія. Сюди часто навідується ди�
ректор навчального закладу Ва�
силь Васильович Панас. На моє
запитання: «Як іде набір?», він
відповів:

— В цьому навчальному році
нам заплановано прийняти на
навчання 242�ох учнів. На 11
липня вже подано 147 заяв. Це
— нормально! Але тут у нас є
одна проблема: більшість хоче
стати кухарями, хоча у нас є
такі прекрасні професії як ав�
тослюсар, столяр�паркетник,
маляр�штукатур, які найбільш
затребувані і високооплачувані.
Не зрозуміло, з яких причин
слабко йде набір на престижну
професію електрогазозварни�
ка, хоча попит на неї дуже вели�
кий. Нас турбує і те, коли ми не
маємо права відкривати групу,
яка налічує менше 25�30 чо�
ловік. Якщо, наприклад, пода�
но 17 заяв на автослюсаря, то
така група вважається не уком�
плектованою і навчання в ній
розпочинати не можна. Ці про�
блеми ми аналізуємо і будемо
добиватися, щоб їх уникнути. В
цьому році зі стін нашого на�
вчального закладу пішли в са�
мостійне життя 203 учні. Споді�
ваємось в наступному їх буде
більше.

Коли я попросив Василя Ва�
сильовича розповісти про
рідню, він дещо зніяковів, а вже
після короткої паузи тихо про�
мовив, що мама померла, коли
ще в технікумі вчився, а батько
невдовзі за нею. Одружений,
має двох доньок і завжди доб�
рим словом згадує тещу,  до якої
залюбки навідується у вихідні.

Василь Панас пристрасний
любитель туризму.  Має хоро�
ших друзів, з якими і тепер хо�
дить у походи. У Визницю, на
Уклин, кілька разів підкорював
Говерлу. Піднімався на гору
Пікуй , бував на полонині Рівна,
на водоспаді Шипот  і в Лумшо�
рах… Ще працюючи майстром
виробничого навчання, вів гур�
ток з туризму. Водив дітей на
гору Близнюки й озеро Синевір,
ходили незвіданими туристсь�
кими пішаками.

І вдома Василь Васильович
сам собі газда. Коли виникає
потреба в дрібному хатньому
ремонті, сам все зробить. І по�
штукатурить, і побілить, і по�
фарбує… Ніколи і ніякої роботи
не цурається. Бо твердо пере�
конаний: праця прикрашає й
облагороджує людину. Тож, по�
бажаймо скромному керівникові
Мукачівського центру профес�
ійно�технічної освіти Василю
Васильовичу Панасу ще довгих
і плідних років роботи на високій
посаді директора цього на�
вчального закладу, міцного здо�
ров,я і рясного Господнього
благословення.

ІВАН КОПЧА,
член Національної спілки

журналістів України.
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 У житті кожного з нас з його не�
простими й нелегкими буднями
знаходяться й святкові дні. Особ�
ливо щедрий на щирі, радісні по�
чуття, приємні спогади про мину�
ле й добрі надії на майбутнє вик�
ликають ювілейні зустрічі з одно�
класниками. Зустрічалися ми, ко�
лишні однокласники ХІV випуску,  з
нагоди 10�річчя і  чверть віку після
закінчення школи. Зустрічі ті неза�
бутні. Скільки було згадано про
школу, вчителів! Та  скільки б літ не
минуло після закінчення школи,
незалежно від спеціальностей
здобутих, посад, яких досягли в
житті та згадка  про власне дитин�
ство, про перші шкільні дні, відтак
роки навчання, атестат Зрілості,
друзів�однокласників залишають�
ся хвилюючими, щемними  спога�
дами для кожного з нас до скону
літ. І манить нас поринути у споми�
ни рідна Залужанська чотирипо�
верхова  школа. Від її порогу ми
вийшли у самостійне життя. Тут
кожне слово вчителів лягло дорід�
ним зерном у наші душі, проросло
колосково і  дозріло добірним зер�
ном…

Сюди щодня,  у час навчання,  ми
сходилися звідусіль: із Залужжя,
Барбова, Ромочевиці, інших навко�
лишніх сіл. Добиралися автобуса�
ми, але коли їх не було, йшли�по�
спішали пішки, щоб ні на хвилину
не запізнитися, не пропустити бо�
дай якоїсь миті з пояснень наших
улюблених вчителів. Для нас шко�
ла і вчителі – одне ціле, нерозд�
ільне. Бо тут у класах, кабінетах,
лабораторіях стараннями педа�
гогів  назавжди поселилися  твор�
че натхнення, міцні знання і
гордість, що вчимося в Залу�
жанській школі. Сьогодні ми
вдячні, що з нами назавжди  лю�
бов до школи, до рідного класу, до
дорогих нашому серцю товаришів
по парті, учителів. Саме про них,
самовідданих і добрих, терплячих
і щирих, сповнених материнської і
батьківської любові до нас, учнів,
мудрих фахівців своїх предметів,
ми сьогодні говоримо з трепетом
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у душі і гарячою вдячністю у  серці.

На мить задумаймось: хто вірив
у нас, коли  бувало й батьки запи�
тували з докором: «Хто вийде з
тебе?». І тільки ви, наші дорогенькі
навчителі, попри всі невтішні про�
гнози, навіть тоді,
коли сили й терпін�
ня зраджували нам
самим, ви терпляче
повторювали: «Ти –
зможеш, ти –
зумієш, ти –
здібний…» І ми чер�
пали у ваших наста�
новах нові сили для
успішного навчання.
Сьогодні наші вчи�
телі можуть пишати�
ся нами, бо усі ми
були гарними учня�
ми – а вони дали нам
міцні знання, навчи�
ли розуму, виховали
серце.

Ювілейна зустріч
– свято. Ми зійдемося на нього,
практично із усіх усюд, щоб вша�
нувати вас, дорогі вчителі, тих, кого
любимо, кого пам’ятаємо всупереч
плинові часу, вас, хто зачаровував
нас щирістю і обширом знань, хто
завжди бажав нам добра. І кого ми
часом ображали нашою лінькуват�
істю, неуважністю на уроках, ви,
наші дорогії вчителі, всупереч  усь�
ому, за будь�якої ситуації  зали�
шалися інтелігентами, подвижни�
ками, і наполегливо сіяли у наші
юні душі зерна доброго, розумно�
го, вічного…  Сьогодні із піввіко�
вого зеніту  бачимо, що після
батьків, учителі наші залишають�
ся  тими сонячними промінцями,
які замінити нічим не можна. Дех�
то з нас починав свою шкільну сте�
жину у Бородівській  школі. Тут нас
приязно і по�материнськи тепло
зустріли наші перші вчительки
М.Ю.Чопей і  М.І.Шин. Потім за
нашу науку взялися справжні май�
стри своєї справи Ю.І.Калій
К.І.Пойдинець, М.А.Калій. На все
життя збережемо образи таких
вчителів, як Г.І.Ціцей, І.В.Гомонай,

Г.Я.Екенбергер, Г.В.Сербін, Г.В.Ко�
цур. Відтак нас вчили Й.І.Цібере,
І.І.Гомонай, Е.А.Горват, В.В.Кучеря�
ва, Л.К.Козар, Ю.В.Чопей, В.І.Ма�
лейко, І.І.Цібере, М.В.Алмаші,
М.І.Алмаші…

   На  ювілейну зустріч ми зійде�
мося, щоб зустрітися один з од�
ним, поділитися своїми незрадли�
вими спогадами, житейськими ус�
піхами, поспілкуватися щиро,
відверто, приязно. Кожен з нас, хто
прийде на піввікову зустріч, при�
несе з собою свою золоту анкету
життя, І, впевнена, що усі на своїх
ділянках, в різних галузях, день за
днем сумлінно трудилися, чесно
виконували свої нелегкі обов’язки
і були дуже вимогливими до себе.
Майже половина з нас  продовжи�
ла навчання у вузах, здобула вищу
освіту.  М.П.Прокопець закінчив
Бердянський інститут нафтопере�
робки, працював головним інже�
нером на заводі переробки нафти.
М.В.Садварій здобула в універси�
теті фах викладачки фізики й ма�
тематики. Працювала в Чинадії�
вському дитячому будинку,  відтак
викладала у Бородівській школі.
Л.Є.Гудра по закінченні Дніпропет�
ровського державного університе�
ту залишився викладачем у вузі.
Здобув вчену ступінь. М.В.Гомонай
закінчив Українську лісотехнічну

академію у Львові. Кандидатську
дисертацію захистив у Москві. Те�
пер він    доктор технічних наук, про�
фесор кафедри Московського
інституту авіаційної промисло�
вості, заслужений винахідник РФ,

генеральний ди�
ректор науково�
в и р о б н и ч о г о
п і д п р и є м с т в а
« Л і с т е х н і к а » .
М.М.Маняк закін�
чила Дрогобиць�
кий  інститут на�
фти і газу. Направ�
лення на роботу
одержала в Біло�
русію. Там  живе і
працює. В.І.Зуб
здобув професію
і н ж е н е р а � б у д і �
вельника.  Під його
опікою будівель�
ники зводили жилі
будинки, школи,
лікарні, заклади

соціально�культурного призначен�
ня.

    І.А.Молнар закінчила Виног�
радівський політехнікум, працюва�
ла  в Ужгородському бюро техніч�
ної інвентаризації. Т.Ф.Молдашел�
Тадлер і Г.М.Молнар�Никіфорова
закінчили Берегівське медичне
училище і набуті знання віддавали
для оздоровлення пацієнтів.
М.М.Машика закінчила педагогіч�
не училище. І.Ю.Штимак – диплом
здобула в Мукачівському рад�
госпі�технікумі. Г.В.Горвам й І.І.Фо�
зекош не мають собі рівних серед
швачок�мотористок. За смачні, ка�
лорійні сніданки, обіди, вечері де�
сятки подяк адресували відвіду�
вачі їдалень Мукачева  Г.А.Чепак.
М.Ю.Химинець працювала на бла�
го сільських жителів у  виконкомі
Макарівської  сільради. І.В.Горва�
та доля закинула в Казахстан.
Ю.Ю.Еленек був підприємцем, те�
пер проживає в Німеччині.
Підприємцями стали й М.В.Сабов
і Г.І.Цанько. Гідними людської по�
шани виявилися В.М.Лендєл, Ю.В.
Маняк, М.М.Орбан, Л.В.Харламо�

ва, І.А.Гарапко, М.І.Балога, М.А.Го�
монай, П.Ю.Орбан, С.М.Обіцька…
Із стін рідної школи ми вийшли  не
тільки освіченими, а й духовно ба�
гатими особистостями. За це дов�
ічна щира вдяка нашим педагогам.

   На колективному знімку, зроб�
леному під час минулої зустрічі  ми
ще всі живі й здорові. Поряд з
нами більшість наших вчителів.
Сьогодні частина наших одноклас�
ників і викладачів відійшли за межу
вічності. Світла їм пам’ять. Але
вони з нами у нашій нетлінній пам�
’яті.

    2 серпня, у свято пророка Бо�
жого Іллі в 11�й годині ми збере�
мося біля Мукачівської ратуші, щоб
привітати наших дорогих вчителів,
зустрітися з своїми однокласника�
ми, згадати свою юність, рідну
школу  і відмітити піввіковий, зо�
лотий ювілей від дня закінчення
Залужанської середньої школи.
Дорогі наші вчителі і наші одно�
класники! Прийдіть і розділіть з
нами незабутню подію. Будемо
раді усім вам.

   Уже сьогодні настало золоте
жниво для наших дорогих вчи�
телів, які вчили нас мудрості, ши�
роко відкрили для нас двері у світ
знань. Ви, наші улюблені настав�
ники можете гордитися усіма
нами. Піввіку тому ми усі слухняні
й не дуже, старанні й ні, чемні і не
зовсім, цілеспрямовані, подекуди
честолюбні, скромні й самовпев�
нені –  сьогодні доземно схиляємо
голови перед вами, дорогі наші
наставники. Ми щасливі тим, що
ще можемо висловити вам найк�
ращі слова своєї вдячності. Спа�
сибі вам за терпіння, за жертовну
працю заради нас. За вашу віру у
нас, ваших учнів. І сьогодні, коли у
кожного з нас є свої учні, найпер�
ше, діти, онуки, ми самі лише ваші
учні. Щастя, здоров’я вам, теплої
життєвої осені, незгасної пам’яті
про прожите й пережите.

Ганна
МОЛНАР�НИКІФОРОВА,

випускниця Залужанської
середньої школи

В засобах масової інформації країни ак�
тивно обговорюється реформа в медицині.
Звичайно ніщо не стоїть на місці, з часом
все потрібно переглядати, уточнювати, до�
повнювати та змінювати на краще. Так на�
ступає прогрес. Але, якщо реформа в охо�
роні здоров’я відбудеться в такому вигляді,
як її декларують, невідомо що буде. Змен�
шення фінансування, закриття відділень,
лікарень, скорочення лікарів, введення плат�
них тарифів – це не реформа. Що це за по�
слуги в медицині? Медичний заклад це не
якась контора чи дім з червоним ліхтарем,
де надають послуги. Лікар не слуга. Він ви�
конує складну, відповідальну роботу. Хіба
хірург, годинами працюючи в операційній,
рятуючи життя людині, надає йому якісь
послуги? Смішно. Те, що хочуть запровади�
ти не є страховою медициною. Це якийсь
український варіант, черговий експеримент.
Все хочуть перекласти на плечі хворої лю�
дини. В пропонованій нам медичній ре�
формі чомусь не передбачено жодних проф�
ілактичних напрямків, а відомо, що краще
хворобу попередити, ніж потім дорого ліку�
вати. Нехтувати цим не можна.

В країні пріоритетом має бути здоров’я
народу. Повинна бути національна політика
збереження здоров’я нації. За висновками
соціологічних досліджень у списку держав
з найбільш здоровим населенням є Італія,
Ісландія, Швейцарія, а Україна не входить
навіть в першу п’ятдесяту. У нас висока зах�
ворюваність і смертність. Тривалість життя
на 12 років менше, ніж в розвинених краї�
нах. По багатьох показниках ми пасемо
задніх. Особливої уваги потребують діти,
майбутнє країни.

Відомо, що стан здоров’я людини на 50%
залежить від способу життя, на 20% � від
стану навколишнього середовища, ще на
20% � від спадкового стану і тільки на 10% �
від медицини. Так, чому влада не звертає
увагу на ті 50%, а це є наші шкідливі звички
(куріння, зловживання алкоголем), погані
умови праці, не добре помешкання,
відсутність загартовування, фізичних наван�
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тажень (постійне сидіння за комп’ютером,
телевізором), недостатня особиста гігієна,
а особливо погане, неграмотне харчування,
стресові стани тощо.

Найбільша цінність для життя людини є
стан її здоров’я. Природно, що кожна лю�
дина хоче бути здоровою і щасливою, але
не знає, як цього добитися. Не всі люди го�
тові пожертвувати своїми хибними смака�
ми та шкідливими звичками, які в них рока�
ми вкоренилися і накопичувались, а також
детально вникнути в свій спосіб життя.

В природі все побудовано досконально і
раціонально для нормального життя. Кожна
людина має право на свій вибір, або пост�
ійно страждати і скаржитися на своє слаб�
ке здоров’я та бігати по лікарях і аптеках,
або жити в злагоді з природою, пізнати її
мудрість і радіти життю.

Відсутність у людей певних знань і куль�
тури життя зумовлюють виникнення бага�
тьох хвороб. Не хворіти чи захистити свій
організм від хвороб може кожна людина, яка
дбає про міцний імунітет і має велику силу
волі. Для доброго фізичного і психічного
здоров’я необхідний нормальний обмін ре�
човин в організмі людини, який забезпе�
чується правильним, збалансованим харчу�
ванням. 2/3 усіх хвороб в Україні є наслідком
неправильного харчування. «Людина народ�
жується здоровою, а всі хвороби приходять
до неї через рот із продуктами харчування»,
говорив батько медицини Гіппократ ще
більше 2500 років тому назад. Він також ска�
зав: «Нехай твоя їжа буде ліками, а твої ліки
– їжею».

Необхідно пізнати себе, пізнати істину
самого життя, навіщо ми появилися на цей
світ і тоді пізнається важливість здоров'я
для життя людини.

Людський організм – це вдосконалена,
цілісна структура, яка наділена унікальним
механізмом саморегуляції, самоконтролю,
самоорганізації, самовідновлення та самоз�
береження. Тільки не слід цю чудову систе�
му захисту організму руйнувати власноруч,
а постійно сприяти стабільному її функціо�

нуванню. В більшості випадків організм сам
справиться з недугами, а при виникненні
захворювання необхідно постаратися само�
му зрозуміти причину нездужання та пора�
дитися з лікарем. Не треба сліпо надіятися
на всемогутність ліків, на чудодійну таблет�
ку чи укол, які в більшості випадків справля�
ються тільки із симптомами хвороби (зніма�
ють біль, полегшують кашель, дихання, нор�
малізують температуру тіла, кров'яний тиск,
концентрацію цукру в крові тощо), але не
завжди ліквідовують причину її виникнен�
ня. Вживання великої кількості ліків може
зашкодити хворому. Від цього виграють
лише аптеки. Треба знати, що медицина
лише лікує, а природа зцілює.

Організм людини створений з великими
резервами, які потрібно постійно підтриму�
вати, а не щоденно нищити. Природні ре�
зерви завжди були єдиним засобом досяг�
нення доброго здоров'я людини. Хто не
слідкує за своїм організмом, не дотримуєть�
ся відповідних законів здоров'я, той з ча�
сом втрачає життєву силу, у нього появля�
ються різні хвороби з якими йому прихо�
диться існувати і боротися за виживання.
Потрібно налаштувати свій організм на його
укріплення, мобілізацію захисних сил, впо�
рядкувати свій спосіб життя, дотримувати�
ся нормального режиму харчування, загар�
товуватися, виконувати помірні фізичні на�
вантаження, відмовитися від шкідливих зви�
чок тощо. Людина повинна прислухатися до
свого стану здоров'я, слідкувати за кількістю
споживання їжі. Переїдання дуже шкідливе.
Згадаймо, скільки всякої їжі поїдається
людьми на гостинах, святах і випивається
алкоголю. Людський організм не залізний.
При неправильному харчуванні він швидко
руйнується. Інколи людина краще доглядає
за автомобілем чи псом, ніж за своїм здо�
ров'ям.

Не треба казати, що харчуватися здорово
– це дорого і важко. Треба просто почати
жити правильно. Не вживати напівфабри�
кати, кондвироби, ковбаси, копченості, ал�
коголь...Менше їсти білого хліба, макаронів,

смажених жирних страв, цукру..., а більше
вживати овочів, фруктів та регулярно зай�
матися фізичними вправами, ходити, тоб�
то рухатися. Все це віддасться добрим здо�
ров'ям.

Хто хоче бути здоровим повинен відкину�
ти геть шкідливі комплекси та лінощі. Треба
йти шляхом здоров'я і насолоджуватися
життям. Все залежить від нас самих. По�
трібно мати мету і йти до неї. Безглуздо, що
сьогодні витрачається в 50 разів більше
коштів на лікування хвороб, ніж на їх попе�
редження.

В Україні є невтішна статистика: 65% лю�
дей страждають серцево�судинними неду�
гами, понад мільйон хворих на діабет, кож�
на п'ята людина має підвищений кров'яний
тиск, швидко зростає захворюваність на
рак, туберкульоз, СНІД, існує великий трав�
матизм, проблема з очима, зубами тощо.
Сумно, що діти дуже часто хворіють.

Ніякі реформи в медицині та кількість
аптек ( в м. Мукачево їх біля 100, а було ра�
ніше 8) не зможуть покращити стан здоро�
в'я людини, якщо вона сама не буде дбати
про своє здоров'я.

З метою покращення медичних знань лю�
дей та запобіганню різних захворювань, в
тому числі і дітей, автор статті видав книгу:
«Дорогою доброго здоров'я», в якій в дос�
тупній формі розкриває секрети здоров'я і
довголіття, спосіб життя людини і хвороби,
причини їх виникнення, лікувальні власти�
вості продуктів харчування, важливість за�
гартовування, а також про хвороби вуха, гор�
ла, носа та багато іншого матеріалу. В книжці
кожна людина може знайти для себе корисну
і потрібну інформацію по запобіганню ос�
новних захворювань.

Будьте здорові і щасливі.
Життя прекрасне!

Василь ДЯЧУК,
лікар вищої кваліфікаційної категорії,

кандидат медичних наук, доцент МДУ.
Тел. моб. 0502354429. 3�12�86.
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ÕÀÉ ÌÍÎÆÀÒÜÑß ÐÎÊÈ!
Öèìè ëèïíåâèìè äíÿìè äî æèòòÿ äîäàºòüñÿ

ùå îäèí ùàñëèâèé ð³ê –

ªâà Ôåäîð³âíà ÌÀËÜ×ÓÊ
â³äçíà÷èëà ñâ³é ÷åðãîâèé äåíü íàðîäæåííÿ. Ïå-
äàãîã çà ôàõîì äîâã³ ðîêè, àæ äî âèõîäó íà ïåí-
ñ³þ, ïðîïðàöþâàëà â Ìóêà÷³âñüêîìó ïåäó÷è-
ëèù³. Íàðîäèëà äîíüêó ³ ñèíà, ÿê³ ïîäàðóâàëè
¿é 4-õ îíóê³â. Ìàº â³ä óñ³õ ïîâàãó ³ øà-
íóâàííÿ.

Õàé ðîêè ìíîæàòüñÿ áàðâ³íêîâèì
ëèñòîì, à â æèòò³ âñå áóäå äîëåíîñ-
íî. Ùàñòÿ , çäîðîâ’ÿ íàòõíåííÿ ³
ãîñïîäíüîãî áëàãîñëîâ³ííÿ ³ ãîñïîä-
íüî¿ áëàãîäàò³.

Ìåøêàíö³ áóäèíêó ¹ 13 íà
Ïåðøîòðàâíåâ³é íàáåðåæí³é â Ìóêà÷åâ³.

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè â³òàº
ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿì

ÂÎÂÊÀ Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à,
ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñåëà Çàëóææÿ,

ÿêèé áóäå â³äçíà÷àòè 25 ëèïíÿ 2017 ð.
Øàíîâíèé Ìèõàéëå ²âàíîâè÷ó!
Â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî Âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ,

ùàñòÿ, ðàäîñò³, áàäüîðîãî íàñòðîþ, íàñíàãè ³ íå-
âòîìíîñò³, à ùå – âàãîìèõ çâåðøåíü íà âåòå-
ðàíñüê³é íèâ³.

Íåõàé äîëÿ áóäå ïðèõèëüíî äî Âàñ, äîäàþ÷è
ðàä³ñòü æèòòÿ, íåçðàäëèâó óäà÷ó, â³ðíèõ ³ íàä³éíèõ
äðóç³â.

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

Ô. Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð.

 Â²ÒÀªÌÎ, ÙÀÑÒß
²  ÃÀÐÀÇÄ²Â  ÁÀÆÀªÌÎ!
Ó ö³ äí³ â³äçíà÷àþòü ñâî¿ ïðåêðàñí³ Äí³ íàðîäæåí-

íÿ íàø³ òàëàíîâèò³ íàâ÷èòåë³ ñòóäåíò³â, ðîçóìí³,
ïîðÿäí³, ÷åñí³, äîáð³, óì³ë³  é ñóìë³íí³ â ðîáîò³ âèê-
ëàäà÷³ êîëåäæó

Âîëîäèìèð Ãàâðèëîâè÷  ÌÅÄÂ²ÄÜ,
Îëüãà  Àíàòîë³¿âíà  ÌÎ×ÀÍ,

ªâãåí  Îëåêñàíäðîâè÷  ÐÓÑÈÍ,
Âàñèëü  Þð³éîâè÷  ×ÎÏÅÉ.

   Ç ö³º¿ íàãîäè ïðèéì³òü, äîðîã³ ³ìåíèííèêè,  íàø³
íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ³  ïîáàæàííÿ - íîâèõ çâåðøåíü íà
âèêëàäàöüê³é íèâ³, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ,  ñ³ìåé-
íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³ òà øàíè â³ä
êîëåã ³ ñòóäåíò³â, íåõàé çàâæäè ñóïðîâîäæóþòü Âàñ
óñ³ëÿê³ æèòåéñüê³ ãàðàçäè!

    Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ  êîëåêòèâ ÂÏ ÍÓÁ³Ï
Óêðà¿íè "Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ"

Схиляючись у скорботі та розділяючи біль, висловлюємо слова  глибокого
співчуття та підтримки  учительці зарубіжної літератури ЗОШ № 20 ім.
О. Духновича САБОВ  НАТАЛІЇ  ВАСИЛІВНІ,  у зв’язку з втратою найдорожчої,
найріднішої  людини – смерті дорогої мами

ОЛЬГИ  МИХАЙЛІВНИ
Нехай Господь Бог додасть Вам сил і мудрості  пережити таке горе. Добрі

спогади про неї назавжди збережуться в пам’яті  рідних і всіх, хто мав мож9
ливість  знати Ольгу Михайлівну.

З почуттям скорботи та поваги,педагогічний колектив
ЗОШ № 20 ім. О. Духновича.

ÙÀÑËÈÂÎ¯ ÄÎË²!

На бульварі Гойди
ремонтують проїзд

Понад 900 тисяч передбачено з
міського бюджету на капітальний ре�
монт внутрішньоквартального проїзду
на бульварі Юрія Гойди,1. За ці кошти
фахівці підрядної організації заас�
фальтувати територію проїзду та тро�
туарів.

Агропромисловий комплекс  є
важливим сектором економіки
Закарпатської області, який
щороку формує до 15% валової
доданої вартості виробленої
всіма галузями економіки, за�
безпечує виробництво основ�
них видів сільськогосподарсь�
кої продукції та створює умови
для розвитку області.

Закарпаття є одним із регіонів
України, в якому переважає
сільське населення (постійне)
63,2% при 31,0% по Україні.

Для виробництва сільсько�
господарської продукції основ�
ним ресурсом  є землі сільсько�
господарського призначення.
Станом на 1 січня 2017 року
у всіх категоріях господарств
обліковується 387,7 тис. гек�
тарів сільськогосподарських
угідь, у тому числі 192,5 тис.
гектарів ріллі.

Сьогодні у власності і корис�
туванні особистих селянських
господарств перебуває 88,7
відсотка сільгоспугідь та 84,4
відсотка ріллі.

У користуванні  сільгосппідп�
риємств знаходиться 43,6 тис.
га або  11,3 відсотка сільсько�
господарських угідь, у тому
числі 30,0 тис. га ріллі або
15,6 відсотка від загальної площі
ріллі.Крім того у власності і ко�
ристуванні особистих селянсь�
ких господарств перебуває 88,7
відсотка сільгоспугідь та 84,4
відсотка ріллі, сільгосппідприє�
мствах знаходиться 43,6 тис. га
або  11,3 відсотка сільськогос�
подарських  угідь, у тому числі
30,0 тис. га ріллі або   15,6
відсотка від загальної площі
ріллі.

Індекс виробництва продукції
рослинництва за підсумками
2016 року по всіх категоріях гос�
подарств склав 101,1 відсотка,
у тому числі у товарному
сільськогосподарському вироб�

Вивчення новітніх технологій  вирощування плодових культур в передових
господарствах Закарпатської області викладачами агрономічного

відділення ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
ництві 120,1 відсотка.

Особливо відчутними стали
позитивні зрушення у розвитку
традиційних для Закарпаття

багаторічних насаджень.
На початок року в  області у

всіх категоріях господарств на�
раховується   майже 15 тисяч
гектар плодово�ягідних насад�
жень, у тому числі у товарному
сільськогосподарському вироб�
ництві – більше 2�х тисяч гек�
тарів.

Впродовж 2015�2017 років
створено півтори тисячі гек�
тарів багаторічних насаджень,
зокрема тисяча гектарів засад�
жено горіхоплідними культура�
ми, 170 гектарів садами, по 40
гектарів ягідники (зокрема Ло�
хина Канадська), більше 20 гек�
тарів – виноградники. З них у
2016 році закладено 138,2 га.,
що у 2 рази більше до заплано�
ваних обсягів, відповідно залу�
чено інвестицій в обсязі  4,1
млн.грн.

Посадку здійснили товари�
ства та фермерські господар�
ства на території Ірашавського,
Ужгородського, Мукачівського
та Хустського районів.

Кращі господарства Закар�
патської області  по вирощуван�
ню багаторічних плодових куль�
тур є  в перспективному розвит�

ку ВП НУБІП України «Мукачівсь�
кий аграрний коледж» базою
проходження виробничої прак�
тики для  фахівців з садівницт�
ва та виноградарства. Вивчен�
ня досвіду передових госпо�
дарств, новітніх технологій ви�
рощування плодових культур є
метою викладачів агрономічно�
го відділення в поєднанні  вик�
ладання теоретичного матері�
алу та здобуття  студентами
практичних навичок.

22 червня  2017 року
відбувся виїздний науково9
практичний семінар на тему:
«Вивчення новітніх техно9
логій  вирощування плодо9
вих культур в передових гос9
подарствах Закарпатської
області» зі сприяння керівни9
ка Департаментуагропро9
мислового розвитку  Закар9
патської ОДА   Лесьо Ю.Ю. та
директора  ВП НУБіП України
«Мукачівський аграрний ко9
ледж» Садварі Ю.Ю., вякому
прийняли участь викладачі

агрономічного відділення,
представники РДА Мукачі9
вського району та керівники
господарств.

Відвідали ФГ
«Надія сад» с.
Числівці Ужго9
родського району
де голова госпо9
дарства Петрунь
М.М.

П і д п р и є м с т в о
засноване в 2012
році. Займається
вирощуванням без�
вірусного садивно�
го матеріалу: яблук
– (Айдаред�М9,
Го л д е н Д е л і ш е с �
ММ106, М9, Гала –
М9); сливи – (Стен�
лей на підщепі Али�
ча); груші � (Нояб�
рська, Конкорд,

Конференція); абрикос – (Бот�
садівський на підщепі Алича,
Голдріч, Аврора, Реалімола);
черешні – (Любава, Ніжність на
підщепі Гізела 6), вишні, перси�
ка – (Спрінгбелле, Глохевен,
Фаєте) та їх реалізацією.В 2012
році для виробництва безвірус�
ного садивного матеріалу зак�
ладено маточник вегетативно�
розмножувальних підщеп на
площі 5 га.

На сьогодні площа зайнята
для ведення садівництва  скла�
дає 12 га. В майбутньому пла�
нується їх збільшення. У поточ�
ному році згідно виробничої
програми заплановано вироб�
ництво  200,0 тис. штук садив�
ного матеріалу.

Під час виїзду у господарство
головний агроном  провів огля�
дову екскурсію по плантаціях
саджанців яблук (підщепа яб�
луні М9) та познайомили при�
сутніх з новітніми технологіями
їх вирощування.

Присутні відвідали плантації

кісточкових: сливи, абрикоси,�
черешні,персика. Подивилися
ділянки, які були щойно закла�
дені  та  з  2�3 річними саджан�
цями.Керівник господарства
ФГ «Надія сад»   Петрунь М.М.
пояснив технологію формуван�
ня крони плодових дерев,  роз�
казав  про строки обрізки та за�
соби захисту від хвороб і
шкідників.

Присутні відвідали фГ «Пер9
фект» с. Тарновці, Ужго9
родського району, керівни9
ком якого є Продан І.А.Фер�
мерське господарство «Пер9
фект» було засновано у вересні
2012 року. Основний вид діяль�
ності підприємства – вирощу�
вання яблук за європейською
технологією. Площа саду – 16
гектарів. На його території ви�
рощуються 12 сортів яблук:
«ГолденДелішес», «Ранній Гол�
ден», «РедДжонапринц», «Фло�
ріна», «Гала», «Фуджі», «Гренні
Сміт», «Муцу», «Айдаред»,
«Чемпіон», «Пінова», «Джона�
голдСупра». Всі саджанці при�
щеплені за технологією М99.На
території саду працює кра9
пельний полив.Окрімцьогоп�
родукціявласноговиробницт�
вапредставляється на ярмар�
кових заходах  та міжнародних
фестивалях.Головний агроном
господарства показав триріч�
ний яблуневий  сад та пояснив
особливості новітніх технологій
вирощування. На  завершення
семінару було зроблено загаль�
не фото та намічено шляхи
співробітництва кращих госпо�
дарств з навчальним закладом
ВП НУБіП України «Мукачівсь�
кий аграрний коледж» по підго�
товці високопрофесійних
фахівців з садівництва.

О. ГУДЗОВАТА,
завідувач

агрономічним відділенням
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Відомо, нещодавно закінчився на�
вчальний рік у закладах освіти та інших
відомств, у тому числі й дитячо�юнаць�
ких спортивних школах. Вручення атес�
татів старшокласникам і, відповідно,
випускний бал пару днів вирував у центрі
нашого міста, не залишаючи байдужим
нікого, ні дітей, ні дорослих. До честі
організаторів, свято відбулось, як то ка�
жуть, на славу. Впевнений, воно  надов�
го залишиться в пам’яті його учасників.
Сповнений приємних почуттів, з певною
часткою смутку, згадав далеке минуле,
але попри все, яскраві події сьогодення
не випадково спонукали мене поцікави�
тись життям однієї із кращих шкіл об�
ласті у сфері фізичної культури і спорту,
учні якої не знають літніх канікул. Отож,
став вишукувати можливість зустрітись
із засновником секції греко�римської
боротьби, керівником районного осе�
редку ФСТ «Колос» й Мукачівської рай�
онної дитячо�юнацької спортивної шко�
ли, майстром спорту міжнародного кла�
су, заслуженим тренером України Іва�
ном Кукушкіним, авторитет якого вже
давно не викликає жодних сумнівів. Ба�
жання виявилось обопільним і після
дружніх обіймів прямо в чоло  задаю
перше запитання:

– Пане директор, діяльність
спортивної школи, яку Ви очолюєте,
зрозуміла для фахівців, але для
мешканців міста, району, мабуть за"
мало наявної інформації, саме тому
прошу наповнити цю, так би мови"
ти, прогалину.

І.Кукушкін: –У районній ДЮСШ на�
вчається 617 учнів, що займаються в 15
відділеннях, де опановують один з об�
раних видів спорту, а це боротьба гре�
ко�римська, футбол, фрістайл�могул.
Найбільш здібних передаємо в школи
вищої спортивної майстерності та до
спеціалізованої спортивної школи олі�
мпійського резерву, в яких створено
відповідні умови для повсякденного жит�
тя та учбово�тренувального процесу.
Кожен рік за підсумками роботи серед
ДЮСШ області Мукачівська районна
спортивна школа в призовій трійці. При�
ємно підкреслити, що поточний на�
вчальний рік був особливо успішним. За
рівнем спортивної кваліфікації школа
нараховує двох майстрів спорту Украї�
ни, чотирнадцять кандидатів у майстри
спорту, двадцять шість – першорозряд�
ників, триста двадцять – учнів П, Ш та
юнацьких розрядів.»

– Хочеться з перших вуст знати, хто
із вихованців закладу досяг найбільш
вагомих результатів?

– Навожу офіційні дані: Юрій Шкрюба

ÏÐÎÑÒ²  ÏÈÒÀÍÍß –
ÇÌ²ÑÒÎÂÍ² Â²ÄÏÎÂ²Ä²

в лютому цього року на Міжнарод�
ному турнірі з греко�римської бо�
ротьби, присвяченого видатним
борцям України, зайняв 1�ше
місце, при цьому виконав норма�
тив майстра спорту міжнародно�
го класу, член збірної команди Ук�
раїни. Зараховано в склад збірної
команди України (U�23) Сергія Ко�
зуба та Павла Молнара, які вий�
шли переможцями  у своїх ваго�
вих категоріях на чемпіонаті Ук�
раїни�2017. На цьогорічному
чемпіонаті Європи в м.Сомботхей
(Угорщина) С.Козуб виборов
срібло й подолав норматив

МСМК, а П.Молнар увійшов у п’ятку
кращих. Норматив майстра спорту Ук�
раїни на міжнародному турнірі з греко�
римської боротьби подолав Владислав
Мотринець (2016р, друге призове місце
Дмитра Гардубея на чемпіонаті України
серед молоді забезпечило йому звання
м/с України. За лідерами, звісно, підтя�
гуються й юні борці. Так, на Всеукраї�
нських змаганнях з цього виду спорту
Анатолій Меденці, Олег Халілов та Іван
Чмир посіли третю сходинку п’єдеста�
лу пошани, до того ж О.Халілов спромі�
гся вибороти бронзову нагороду на чем�
піонаті Європи в м.Белград (Сербія),
який серед молодших юнаків (2002 р.н.)
проводився вперше в історії розвитку
греко�римської боротьби у вазі 38кг.
Слід згадати й представників футболу,
найяскравіші з них, вихованці Страбич�
івського відділення –  Людмила Куніна �
виступає в складі київського «Спарта�
ка», 1�а ліга, капітан збірної команди
України (U�17); Надія Куніна (2002 р.н)
– гравець команди вищої ліги
(м.Чернігів), у 2016 році визнана найк�
ращою серед юніорок.

А Корнелія Петрус та Доротті Легеза в
поточному навчальному році на Кубку
України з фрістайлу�могул виконали
норматив КМС, 1�й спортивний розряд
покорився Дешко Данієлі.»

– То скажіть, яка на Ваш погляд, все
ж таки формула успіху?

– Перш за все – пошук і набір діточок з
хорошими фізичними здібностями, ба�
жанням займатись обраним видом
спорту, що культивується в школі;   цілес�
прямована й повсякденна праця всього
колективу, себто, адміністрації й тре�
нерського складу всіх відділень ДЮСШ,
постійне удосконалення учбово�
спортивного процесу; чітка система
змагань; прямий та зворотній зв'язок з
батьками; укріплення матеріально�
спортивної бази і, далеко не в останню
чергу, фінансове забезпечення, за яке
слова вдячності слід адресувати Му�
качівській РДА та спонсорам, зокрема,
голові обласної федерації греко�римсь�
кої боротьби І.Токарю.»

– Кого з тренерів"викладачів Ви б
могли виділити?

– Я б не став переходити на особис�
тості, оскільки абсолютно впевнений в
монолітності штатних працівників та по�
годинників, їх високому професійному
рівні, вмінню контактувати та вирішува�
ти поставленні завдання, незважаючи на
ситуацію, в якій опинилась наша держа�
ва.

Григорій КУРУЦ,
майстер спорту

Ó÷èòåë³ â øêîë³ é
íàø³ áàòüêè, îñîáëèâî –
ìàòåð³, ìàéæå ïîáîæíî
ñòàâèëèñÿ äî äðóãîãî,
ï³ñëÿ öåðêâè, õðàìó, –
øêîëè.  ² ìè, ñ³ëüñüê³
ä³òè, ç ÿêîþñü îñîáëè-
âîþ ñâÿò³ñòþ â äóø³
òÿãíóëèñÿ äî øêîëè,
çíàíü, íàóêè, íà÷å
áäæîëè äî ïîëüîâîãî
öâ³òó. Àâòîðèòåò ó÷è-
òåëÿ ñëóãóâàâ íàì
íà÷å ÿñêðàâèé ìàÿê ó
íàéòåìí³øó í³÷. ² áóâ
òîé àâòîðèòåò íàáà-
ãàòî âèùèì, àí³æ ñüî-
ãîäí³. Áî â êëàñè âõî-
äèâ Ó÷èòåëü, à íå ðå-
ì³ñíèê. Í³õòî ç ä³òåé,
íàâ³òü ò³, õòî ùå íå
õîäèâ äî øêîëè,  íå
ïðîéøîâ  ìèìî â÷è-
òåëÿ íå ïðèâ³òàâ-
øèñü. Øèðîêó ãàìó
ñïîãàä³â ïðî øêîëó,
â÷èòåë³â, îäíîêëàñíèê³â
âèêëèêàëà â ìåí³ ùîéíî
âèäðóêîâàíà êíèãà  ìîãî
çåìëÿêà, óðîäæåíöÿ
ñåëà Äîâãå, ùî íà
²ðøàâùèí³ Ôåäîðà Ôå-
äîðîâè÷à Øàíäîðà «²ç
ñóç³ð’ÿ  ïàì’ÿò³»  (âè-
äàâíèöòâî «Êàðïàòñüêà
âåæà», 2017 ð.).

Îñòàíí³ì ÷àñîì, ³ òî
íå áåçï³äñòàâíî, êàæóòü,
ùî äîáðîòè ó íàñ ïî-
ìåíøàëî. ² öå çàêîíî-
ì³ðíî, íåñòàá³ëüí³ñòü
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
óìîâ æèòòÿ ïîðîäæóº
çëî ³ æîðñòîê³ñòü,
íåçì³íí³ ñóïóòíèêè êàï³-
òàë³ñòè÷íîãî ñïîñîáó
âèðîáíèöòâà. Ëþäèíà
ëþäèí³ –  âîâê. Òà ïðî-
÷èòàâøè êíèæêó, ÷³òêî
áà÷ó, ùî ïðè÷èíè ïî-
ã³ðøàííÿ íàøîãî æèòòÿ
çíà÷íî ãëèáø³: ìè äóõîâ-
íî ì³ë³ºìî. Ðîáèìî äå
òðåáà é íå òðåáà ïåðå-
îö³íêó ö³ííîñòåé, ð³øó÷å
ïåðåêðåñëþºìî, àáî é
çîâñ³ì â³äìîâëÿºìîñÿ
â³ä íåäàâíüîãî ìèíóëîãî.
Çàêðåñëþºìî íå ëèøå
íåãàòèâíå â íüîìó, àëå é
òå, ÷èì áè ìàëè ïèøàòè-
ñÿ, ùî á ìàëè áåðåãòè,
ÿê ç³íèöþ îêà. Íà ôîí³
ñêàçàíîãî, êíèãà íàïèñà-
íà Ô.Ô.Øàíäîðîì âèã-
ëÿäàº ÿê  ñâîºð³äíèé ïîä-
âèã, áî àâòîð ñòàâèòü ó
öåíòð ðîçïîâ³ä³ äîë³ â÷è-
òåë³â Äîâæàíñüêî¿ øêî-
ëè, ïðèñâÿ÷óº  êíèãó é
ñâî¿ì  áàòüêàì-â÷èòå-
ëÿì.

Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷ ïî-
ðèíóâ ó åêñêóðñ çàïî-
÷àòêóâàííÿ øêîëè, ðîç-
âèòîê ¿¿, çíàéîìèòü ³ç
â÷èòåëÿìè, ÿê³ òðóäè-
ëèñÿ â íàâ÷àëüíîìó
çàêëàä³ â ðîêè ×åõîñ-
ëîâàöüêî¿ ðåñïóáë³êè,
âèçâîëåííÿ Çàêàð-

ÂÊËÎÍßÉÌÎÑß
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Ðåöåíç³ÿ

ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, âîç-
ç’ºäíàííÿ ¿¿ ç ñâîºþ
ìàò³ð’þ Óêðà¿íîþ.
Îñîáëèâî òåïëî ðîçïî-
â³äàº  àâòîð ïðî Äîâ-
æàíñüêó øêîëó â ðîêè
ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Íà-
âîäèòü ÷èñëåíí³ ïðè-

êëàäè âèõîâàíö³â øêî-
ëè, ÿê³ ñòàëè ãîðä³ñòþ
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó:
â÷åíèõ,  â÷èòåë³â,
ë³êàð³â, ïðîâ³äíèõ ñïåö-
³àë³ñò³â íàðîäíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. Òàê, â÷è-
òåë³ çãàäàíî¿ øêîëè ìà-
þòü êèì ãîðäèòèñÿ.
Àëå ïîäÿêóâàòè ¿ì çà
òðóä íàòõíåííèé, áëà-
ãîðîäíèé çäîãàäàâñÿ
ò³ëüêè àâòîð êíèãè «²ç
ñóç³ð’ÿ ïàì’ÿò³».

Ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî
â÷èòåë³, ÿê³ õîò³ëè ïðèä-
áàòè ëåãêîâèê, ïåðåáóäó-
âàòè õàòó ìóñèëè â ÷àñ
ë³òí³õ â³äïóñòîê âè¿æä-
æàòè íà çàðîá³òêè ó
ñõ³äí³ ðåã³îíè êðà¿íè.
Òàê, öå áóëî. ² ìàñîâî.
Àëå â ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ
â³äõ³äíèêàì áóëî äå
ïðàöþâàòè. ² çàðîáëÿëè
âîíè íå ìàëî, áî òðóäè-
ëèñÿ ïî-óäàðíîìó:  â³ä
çîð³ äî çîð³. ² ÿ ç ÷îëî-
â³êîì âè¿çäèëà. Ïðàöþ-
âàëè ìè îäèí ì³ñÿöü.
Áåç âèõ³äíèõ. Çàòå é çà-
ðîáèëè ÷èìàëî: ïî òè-
ñÿ÷³ êàðáîâàíö³â, (ìàé-
æå ð³÷íèé çàðîá³òîê ó
øêîë³),   ïî ø³ñòñîò
ê³ëîãðàì³â ïøåíèö³, ïî
òðè ì³øêè ãðå÷êè,  ïî
ì³øêó öóêðó é ïî ì³øêó
÷àñíèêó,  ïî 40 ë³òð³â ñî-
íÿøíèêîâî¿ îë³¿. Îñü ùî
òàêå áóëî â³äõ³äíèöòâî!
Ò³ áàéêè, ÿê³ ñüîãîäí³ ãî-
âîðÿòü ïðî íàøå ïðå-
êðàñíå ìèíóëå, ñïëèâå
óñå íåäîáðå, ÿê òð³ñêè,
ÿê ïîëîâà íà âîä³, ïîêðó-
òèòü ¿õ òå÷³ÿ, òà é çãèíå
óñå ó êðóãîâåðò³ ÷àñó.
Õ³áà ñüîãîäí³ â÷èòåëüêà
êðàùå îäÿãàºòüñÿ îä
ó÷åíèöü íàðÿäæåíèõ ó
ïëàòòÿ, ÿêèõ â÷èòåëüêà
êóïèòè íå ìîæå. Òà ùå
ó÷åíèöÿ ÷àñîì îáâ³øàíà
çîëîòèìè ïðèêðàñàìè, ÿê

íîâîð³÷íà ÿëèíêà ³ãðàø-
êàìè. Êàæóòü, çîëîòî
òåïåð íàéö³íí³øå. Òàê,
çîëîòî – ìåòàë âåëüìè
êîøòîâíèé, àëå
á³ëüø³ñòü ëþäåé â
îá³éñò³ éîãî íå ìàþòü.
Îáðó÷êà, ñåðåæêè, òî-

íþñ³íüêèé ëàíöþæîê
– îòî é óñå çîëîòî.
Òà õ³áà âîíè íå-
ùàñí³?  Í³, ³ ùå ðàç
í³.  Ñâ³òëèé ðîçóì,
äîáðå ñåðöå, óì³ííÿ
ãàðíî ðîáèòè îáðàíó
ñïðàâó. Ö³ äîñÿãíåí-
íÿ  çäàòí³ ïðèíîñèòè
ëþäÿì ðàäîñò³ çíà÷-
íî á³ëüøå àí³æ æîâ-
òèé ìåòàë. ² ðàä³ñòü
ó÷èòåë³â, êîëè âè-
ïóñêàþòü ó ñàìî-
ñò³éíå æèòòÿ ñâî¿õ
ó÷í³â, âåëüìè áëàãî-
ðîäí³øà. Âîíà – íà÷å
ñîíöå, â³ä ÿêîãî óñ³ì

òåïëî.
   Íà æàëü, àâòîð êíè-

ãè íå ïîâí³ñòþ çãàäàâ
ñâî¿õ îäíîêëàñíèê³â. Áî-
äàé ðå÷åííÿ-äâà ïðî ¿õ
äîëþ, çíà÷íî çáàãàòèëè
á êíèãó. ² ïðî âèêëàäà÷³â
ìîæíà á ðîçïîâ³ñòè íà-
áàãàòî á³ëüøå. Îñîáëè-
âî ïðî ïåðøó â÷èòåëüêó,
ÿêà çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ
ó÷íÿì íà âñå æèòòÿ, áî
âîíà ñåðäå÷íî, ïðèÿçíî
ñòàâèòüñÿ äî óñ³õ ïî÷àò-
êóþ÷èõ øêîëÿð³â,  ÿê
ð³äíà ìàòè. Äëÿ Ôåäîðà
Ôåäîðîâè÷à îñîáà â÷è-
òåëÿ ñ³ëüñüêî¿ øêîëè –
âåëè÷åçíèé àâòîðèòåò
äëÿ ä³òåé, éîãî âèõî-
âàíö³â.  Òîìó é íàãàäóº
àâòîð, ùî äëÿ á³ëüøîñò³
ä³òåé-øêîëÿð³â, â³í –
³äåàë. Ïð³çâèùå ñâîãî
óëþáëåíîãî ó÷èòåëÿ
âîíè âèãîëîøóþòü, êîëè
¿õ ïðîñÿòü íàçâàòè ëþäè-
íó, íà ÿêó âîíè ð³âíÿþòü-
ñÿ, ç êîãî áåðóòü ïðèêëàä
² íå âèïàäêîâî, êîëè ïè-
òàþòü:  «êèì õî÷åø ñòà-
òè?» Â³äïîâ³äàþòü –
ó÷èòåëåì!

Äóìàºòüñÿ, ùî Ôåä³ð
Ôåäîðîâè÷, ï³ñëÿ
ï³ââ³êîâîãî þâ³ëåþ çàê³-
í÷åííÿ Äîâæàíñüêî¿ ñå-
ðåäíüî¿ øêîëè, ï³ñëÿ òåï-
ëî¿ çóñòð³÷³ ç îäíîêëàñ-
íèêàìè, ðîçïîâ³ñòü ïðî
íèõ. ² íå çàáóäå  ùå ðàç
ñêàçàòè øàíîáëèâå ñëî-
âî ïðî â÷èòåë³â.  Çàãà-
ëîì æå êíèãà Ô.Ô.Øàí-
äîðà çàñëóãîâóº íà òå,
ùîá ¿¿ ïðî÷èòàëè íå ëèøå
â÷èòåë³ Äîâæàíñüêî¿ ñå-
ðåäíüî¿ øêîëè, àëå é
çíà÷íî øèðøå êîëî òðó-
ä³âíèê³â îñâ³òè.

Îëüãà  ÌÓ×È×ÊÀ,
â÷èòåëü ³ñòîð³¿,

âåòåðàí îñâ³òíüî¿
íèâè

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà Îðãàí³çàö³ÿ âåòå-
ðàí³â Óêðà¿íè âäÿ÷íà äåïóòàòó Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 7-ãî ñêëèêàííÿ â³ä
ÂÎ “Áàòüê³âùèíà” Öèáàðþ ²âàíó ²âàíî-
âè÷ó òà ãîëîâ³ ÃÎ “Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ “Æàñì³í” Ñâ³òëàí³ Ãðèöåí-
êî, çà íàäàíó ñïîíñîðñüêó äîïîìîãó, ùî
äàëà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè ï³äïèñêó íà
ãàçåòó “Âåòåðàí Óêðà¿íè” êðàùèì âîëîí-
òåðàì ðàäè âåòåðàí³â òà âåòåðàíàì ÂÂÂ
(1941-1945 ðð.).

²ðèíà ÔÀÐÈÍÈ×A,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿

Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè

ÂÄß×Í² ÇÀ ÑÏÎÍÑÎÐÑÜÊÓ ÄÎÏÎÌÎÃÓ

Ñïîðò



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

з  10.07.2017 р.  по  15.07.2017 р.
1. Покаржевська Ніна Ігорівна – 1953 р.н.
2. Карпа Василина Дмитрівна – 1931 р.н.
3. Чібісов Валерій Сергійович  – 1951 р.н.
4. Підрушняк Маркета Олександрівна – 1937 р.н.
5. Томілов Олексій Олександрович  – 1928 р.н.
6. Золотова Лія Степанівна – 1930 р.н.
7. Сабадош Ольга Михайлівна  – 1939 р.н.
8. Шніцер Дмитро Васильович – 1952 р.н.
9. Поп Марія Василівна  – 1944 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. 2:23:96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

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

тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

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

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

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

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

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

Тел.: 067 849 62 61.

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

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

мельна ділянка 10 сотин на вул.
Великогірній. Від зупинки авто:
буса до дачі 350 м . Є своя вода,
поруч електрика, газ,є дозвіл на
будівництво жилого будинку.
Деталі – по тел.  050:203:6778,
099:208:66:78
 Продається  під забудову ділян�

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

ка 0,23 га з старим будинком;
приватизована, є світло, газ в
с.Ракошино. Т.: 095:577:40:12.
 продається земельна ділян:

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

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

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

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

Т. 0509425800
 Продається земельна ділянка

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

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

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

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

Т. 0509425800
 Продається одно кім. Квартира

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

дається земельна ділянка площею
2 сот. ст.ціна 29000     ум.од.  можли�
вий торг.  Т 0509425800
 Продається 1�кімн. квартира в

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

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

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

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

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

20 ëèïíÿ 2017 ð.
28 (1181)28 (1181)28 (1181)28 (1181)28 (1181)

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

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

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

Тел.:  066:822:74:07.
 ПРОДАЄТЬСЯ холодиль:

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

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

  Îðåíäà
     Здам в оренду 1�кімн.

квартиру. Тел. 099 764 7952.
     Здається в  найм на три�

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

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. кварти�

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

ПРОДАЄТЬСЯ:
 гостинна меблева

«стінка» у хорошому стані –
автогараж «волгівський», ме:
талевий, 2 музичні колонки,
два побутових газових бало:
ни, швейная машинка ножная
“ZINGER” касетный магніто:
фон фірмовий, самовар
електричний, дерев’яний
стільчик для кормління ма:
люка вхорошому стані.  Дача
з будинком в районі  монасти:
ря. Зверт. 0997293571,
0669513492.

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

можливо з правом викупу, по�
близу Мукачева (бажано Клю�
чарки, або в цьому напрямку).
Тел.: 095 578 4378.
     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.: 3:54:96

тономне отоплення, металопласти�
кові вікна. Ціна 17500 у.о.

Тел: 0954216365
 1�кімн. квартира. вул.Миру�

І.Франка, є двір, площа 26 кв.м.,
опалення � конвектор, м/п вікна,
кондиціонер. одно вікно на вулицю,
можлива добудова2�го поверх, під
комерцію. 15000 у.о. Тел: 0954216365
 1 кімн. квартира. в р�ні Доси,

загальна площа 31 кв.м. 4/4 пов.
автономка, нова проводка, водо�
провід, каналізація, незавершений
ремонт. ціна 11000 у.о. Тел:
0954216365
 3� кімн. квартира. на початку

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

тному районі міста Мукачево, поруч
набережна, жіночий монастир 108
кв.м., 3 окремі кімнати, кухня, сан�
вузол, все повністю з ремонтом,
нова проводка, сантехніка, столяр�
ка. Можливий обмін на 2�ох кімнат�
ну квартиру з доплатою. 0954216365

Àâòî
     Продається  “Таврія”

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

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

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

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ:

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

Тел: 095:7559898.

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ
будівельний контей:
нер. Ціна договірна.

Тел.: 066 0888 344

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ КОЗА
з козлятами:

перворічками.
Тел. 099 217 54 26

(Дмитро)

 Зварювальники   Обвальщики на м’ясокомбінат

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Í²ÌÅ××ÈÍÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

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

ÏÎËÜÙÀ
 Будевельники  Зварювальники   Працівники

на меблеві фабрики  Швачки  Кухарі

ÏÎËÜÙÀ
 Монтажники металоконструкцій на завод

ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ

ПРОДАВЕЦЬ
в продовольчий
магазин по вул.

Данила
Галицького.

Телефон:
050 885 02 91

 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.

     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. Помічник:різноробочий;
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.: 050:7016517 (Каріна),
068:122:75:65 (Настя), 066:744:0405 (Катя).

ПОТРІБНІ АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТ:КАФЕ
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. Звертатись за тел. 099 343 97 62

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР
В ІНТЕРНЕТ:КЛУБ в районі “Паланок”. Робота 1/3

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

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене посвідчення багатодітної сім’ї  на ім’я

Бубряк Ганна Павлівна, видане у 2009 р. Мукачівською
районною адміністрацією, вважати недійсним.

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ ВАНТАЖНИКІВ
та водіїв автонавантажувача (кара)

Заробітна плата від 5000 грн.
(Торговий комплекс з продажу будматерівалів

“Беркут Буд”) Зверт:  050 372 85 11.



Íà÷èíàþòñÿ ÷èíû, ïåðåñòàåò èñêðåííîñòü. (Ä. Ôîíâèçèí).Íà÷èíàþòñÿ ÷èíû, ïåðåñòàåò èñêðåííîñòü. (Ä. Ôîíâèçèí).Íà÷èíàþòñÿ ÷èíû, ïåðåñòàåò èñêðåííîñòü. (Ä. Ôîíâèçèí).Íà÷èíàþòñÿ ÷èíû, ïåðåñòàåò èñêðåííîñòü. (Ä. Ôîíâèçèí).Íà÷èíàþòñÿ ÷èíû, ïåðåñòàåò èñêðåííîñòü. (Ä. Ôîíâèçèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999920  ëèïíÿ 2017 ð.

28 (1181)28 (1181)28 (1181)28 (1181)28 (1181)

ñò.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ  КОНКУРС!
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради оголошує конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.
Організатор перевезень – виконавчий комітет Мукачівської міської ради.
Робочий орган – Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно#будівельне управління».
Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та вибір на конкурсних засадах юридич#

них або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів.
Об’єктом конкурсу вважається кожний окремий маршрут.

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради
від 17.07.2017 № 194
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«1» ЗЗ МАФ – вул.  Свято-Михайлівська 2 22/38 І 18,6 Мт., 35 хв. 1-7 

«2» вул. Митрополита Володимира — 
вул. Свято-Михайлівська 8 22/40 І 17,4 Мт., 35 хв. 1-7 

«3» вул. Франка Івана – вул. Тімірязєва 
Климента 8 22/40 І 18,2 Мт., 40 хв. 1-7 

«4» вул. Митрополита Володимира – 
вул. Берегівська об’їзна 2 22/38 І 18,8 Мт.,  40хв. 1-7 

«5» вул. Проніна Василя – вул. Свято-
Михайлівська 2 22/38 І 14.8 Мт.,  30хв. 1-7 

«6» вул. Митрополита Володимира – 
Залізничний вокзал 1 22/38 І 13,0 Мт.,  30хв. 1-7 

«7» вул. Свято-Михайлівська — вул. 
Окружна 2 22/38 І 16,4 Мт., 30 хв. 1-7 

«8» вул. Окружна – вул. Франка Івана 2 22/38 І 17,0 Мт., 30 хв. 1-7 
«9» вул. Підгорянська – вул.  Одеська 2 30/50 І 15,0 Мт., 30 хв. 1-7 

«10» вул. Митрополита Володимира – 
вул. Гвардійська 1 22/38 І 22,0 Мт., 40 хв. 1-7 

«12» вул. Митрополита Володимира – 
вул. Франка Івана 2 22/38 І 19,6 Мт., 35 хв. 1-7 

«13» вул. Гойди Юрія – вул. Тімірязєва 
Климента 1 22/38 І 16,4 Мт., 30 хв. 1-7 

«14» вул. Свято-Михайлівська – вул. 
Тімірязєва Климента 1 22/38 І 16,6 Мт., 30 хв. 1-7 

«15» вул. Закарпатська – вул. Окружна 2 22/38 І 18,4 Мт., 30 хв. 1-7 

«16» вул. Франка Івана – вул. 
Коцюбинського Михайла 1 22/38 І 17,0 Мт., 30 хв. 1-7 

«17» 
вул. Закарпатська – завод «Флекс» 

1 22/38 І 19,8 Мт., 30 хв. 1-7 

«18» 
вул. Окружна – вул. Росвигівська 

1 22/38 І 15,2 Мт., 30 хв. 1-7 

«19» вул. Підгорянська – вул.  Шевченка 
Тараса 2 22/40 І 16,2 Мт., 30 хв. 1-7 

 

Умови перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користу)
вання:

У конкурсі щодо визначення автомобільного перевізника можуть брати участь паса#
жирські перевізники:

1. Які мають ліцензію на той вид послуг, що виноситься на конкурс, на законних підставах
використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу.

2. Які мають достатню кількість транспортних засобів для виконання  перевезень, зат#
вердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відпо#
відно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як
кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транс#
портних засобів, яка становить 10 відсотків для міського сполучення.

            3. Відповідають вимогам, які викладені у статті 34 Закону України «Про автомоб#
ільний транспорт», а саме:

� виконують вимоги законодавчих і нормативно�правових актів у галузі транспорту;
� утримують транспортні засоби в належному  технічному  і санітарному стані та

забезпечують їх зберігання відповідно до законодавства;
� забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;
� забезпечують контроль  технічного  і  санітарного  стану транспортних засобів

перед виїздом на маршрут;
� організовують проведення періодичного навчання водіїв методам надання доме�

дичної допомоги потерпілим від дорожньо�транспортних пригод;
� забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;
� забезпечують проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначено�

му центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;
� забезпечують безпеку дорожнього руху;
� забезпечують водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.
� автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобо�

в’язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного
транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у
термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної
безпеки � у термін один раз на три роки в порядку визначеному центральним органом
виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

4. Забезпечують виконання вимог законодавства з питань охорони праці;
5. Забезпечують водіїв санітарно#побутовими приміщеннями й обладнанням;
6. Забезпечують обґрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть в межах

визначеного об’єкта конкурсу на маршруті загального користування, технічними та еколо#
гічними показниками, а саме:

# автобуси місткістю понад 22 пасажири, крім водія, І класу, які призначені для переве#
зення сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дає змогу пасажирам безперешкод#
но переміщуватись по салону;

# строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати десять років (з дати випуску
транспортного засобу) на день оголошення конкурсу.

7. Забезпечують водіїв формою однакового взірця.
8. Забезпечують резерв автобусів для зміни рухомого складу на автобусних маршрутах

загального користування.
9. Здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів безкоштовно.
10. В своїй роботі керуються Правилами користування міським пасажирським транс#

портом (автобусами) у місті Мукачеві, затвердженими рішенням Мукачівської міської ради.
11. Здійснюють перевезення пасажирів у межах об’єкта конкурсу.
12. Дотримуються державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслугову#

вання населення.
13. Забезпечують належний рівень заробітної плати водіям.
14. Забезпечують роботу на міських автобусних маршрутах загального користування не

менше як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеже#
ними можливостями.

15. Для участі в конкурсі, транспортні засоби перевізників#учасників повинні бути об#
ладнані автоматизованою системою оплати проїзду та системою GPS#моніторингу, а саме:
комунікатор, валідатор, радіотермінал. В разі відсутності такого обладнання, перевізник
зобов’язується встановити зазначені технічні засоби в термін 10 днів з моменту укладення
договору.

16. Перевізнику забороняється використовувати на маршрутах автобуси, переоблад#
нанні з вантажних транспортних засобів, за винятком наявності протоколів випробувань
таких автобусів.

17. Автобуси повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, охорони праці та
екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

18. У разі відсутності в перевізників#претендентів автобусів, що відповідають умовам
конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та
документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник#претендент про#
понує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект#зобов’язання
щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

19. У разі відсутності перевізників#претендентів, які мають автобуси, що відповідають
умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використову#
вати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповіда#
ють умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з ураху#
ванням поданих інвестиційних проектів#зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які
будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

Подання документів для участі в конкурсі:
Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо

заяву і такі документи:
1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів

(може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник#претендент бере участь у кількох
конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному
маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою „з місцем водія/
без місця водія”), VIN#коду транспортного засобу, державного номерного знака, року ви#
пуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на
автобусному маршруті;

4) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати
проведення конкурсу;

5) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних
талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

6) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведен#
ня санації);

7) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або
письмова інформація про їх відсутність;

8) анкету до заяви про участь у конкурсі;
9) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплачено#

го) на користь платників податку і сум утриманого з них податку( форма №1ДФ) за останні
повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються упов#
новаженою особою перевізника#претендента та скріплюються печаткою з позначенням
кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником#претендентом у двох закритих
конвертах (пакетах):

# конверт (пакет) з позначкою «№1», який містить документи для участі в конкурсі.
# конверт (пакет) з позначкою «№2», який містить документи з інформацією про те, на

який об’єкт конкурсу подає документи перевізник#претендент.
Видача бланків заяв на участь у конкурсі встановленого зразка та прийом доку)

ментів проводиться з дня оголошення конкурсу (20 липня 2017 року) до 07 серпня
2017 року включно (17.00 год.) за адресою: м. Мукачево, вул. Свалявська,3 Мука)
чівське міське комунальне підприємство «Ремонтно)будівельне управління».

Проведення конкурсу відбудеться 22.08.2017 року о 15.00 год. у малому залі
Мукачівської міської ради (2 поверх, пл. Духновича,2).

Плата за участь у конкурсі:
Розмір плати за один об’єкт конкурсу відповідно до рішення виконавчого комітету Мука#

чівської міської ради «Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів міськими авто#
бусними маршрутами загального користування та затвердження плати за участь у кон#
курсі»  від 07.07.2014 року № 126 становить 510 грн.

Плата за участь у конкурсі вноситься за такими реквізитами: ММКП «Ремонтно)буді)
вельне управління» , код ЄДРПОУ 34850918, р/р 26005104200700, банк АТ «Укр)
сиббанк», МФО 351005.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу:
2#35#55 ; 2#35#54; 2#30#86 e#mail: mmkprbu34850918@ukr.net; 2#30#48, e#mail:

u.mg@mukachevo# rada.gov.ua;

О. ГАЛАЙ, заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Мт. – режим “маршрутне таксі”

Перелік маршрутів, які виносяться на конкурс:
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Òâåðäå óñâ³äîìëåííÿ îáîâ’ÿçêó º â³íåöü õàðàêòåðó. (Í. Øåëãóíîâ).Òâåðäå óñâ³äîìëåííÿ îáîâ’ÿçêó º â³íåöü õàðàêòåðó. (Í. Øåëãóíîâ).Òâåðäå óñâ³äîìëåííÿ îáîâ’ÿçêó º â³íåöü õàðàêòåðó. (Í. Øåëãóíîâ).Òâåðäå óñâ³äîìëåííÿ îáîâ’ÿçêó º â³íåöü õàðàêòåðó. (Í. Øåëãóíîâ).Òâåðäå óñâ³äîìëåííÿ îáîâ’ÿçêó º â³íåöü õàðàêòåðó. (Í. Øåëãóíîâ).

Ïðîáàö³ÿ, ÿê îäèí ç åôåêòèâíèõ
ìåòîä³â ïîïåðåäæåííÿ ïðîòèïðàâíî¿
ïîâåä³íêè îñîáè  ïðàâîïîðóøíèêà

Îäíèì  ç  íàïðÿì³â  ðåôîðìóâàííÿ  â³ò÷èçíÿíî¿  êðèì³íàëü-
íî-âèêîíàâ÷î¿ ñèñòåìè  º  âïðîâàäæåííÿ  äîñâ³äó  çàðóá³æíèõ
êðà¿í  ç  âèêîðèñòàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ  ìåòîä³â  ïîêàðàííÿ,
íå  ïîâ’ÿçàíèõ  ç  ïîçáàâëåííÿì  âîë³.  Öå ðîçâ’ÿçóº  ïðîáëå-
ìè  ÿê  çàâàíòàæåíîñò³  óñòàíîâ  âèêîíàííÿ  ïîêàðàíü,  òàê  ³
çíèæåííÿ  ð³âíÿ  çëî÷èííîñò³  ç  äîïîìîãîþ  âèêîðèñòàííÿ
ñîö³àëüíèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ  òà  âèõîâíèõ  ìåòîä³â  ðîáîòè  ç
îñîáàìè,  ÿê³  â÷èíèëè  íåòÿæê³ çëî÷èíè  àáî  çëî÷èíè  ñåðåä-
íüî¿  òÿæêîñò³.  Îäíèì  ³ç  òàêèõ  àëüòåðíàòèâíèõ ïîêàðàíü,
ùî º ³ ñàíêö³ºþ äî ïðàâîïîðóøíèêà, ³ ìåòîäîì ðîáîòè ç îñî-
áàìè, ÿê³ â÷èíèëè ïðîòèïðàâíå ä³ÿííÿ, ââàæàºòüñÿ ïðîáàö³ÿ.

Â æîâòí³ 2016ð. â Óêðà¿í³ âñòóïèâ â ä³þ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî
ïðîáàö³þ», çàñòîñóâàííÿ ÿêî¿ ââàæàºòüñÿ  îäíèì  ç  åôåêòèâ-
íèõ ìåòîä³â  óáåçïå÷åííÿ ñóñï³ëüñòâà  â³ä  ìàéáóòíüî¿  ïðî-
òèïðàâíî¿  ïîâåä³íêè îñîáè  ïðàâîïîðóøíèêà.

Ââåäåííÿ  òàêîãî  ³íñòèòóòó  â  Óêðà¿í³  íå  ñò³ëüêè  âèêîíóº
çàâäàííÿ  ç ðåôîðìóâàííÿ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñèñòåìè,
ÿê âèñóâàº íèçêó ïðîáëåì, ùî âèìàãàþòü íåãàéíîãî ðîçâ’ÿ-
çàííÿ. Ñåðåä îñíîâíèõ íàñàìïåðåä óáà÷àþòüñÿ òàê³:

-Âèçíà÷åííÿ  íîðì  çàâàíòàæåíîñò³  ïðàö³âíèê³â  ñëóæáè
ïðîáàö³¿;

-Âñòàíîâëåííÿ ïåð³îäó,  íåîáõ³äíîãî  äëÿ  âæèòòÿ  ïðîáàö-
³éíèõ  çàõîä³â;

-Íàâ÷àííÿ  ïðàö³âíèê³â;
-Âèêîðèñòàííÿ íåçâè÷íèõ äëÿ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷èõ

³íñïåêö³é ôîðì  ³  ìåòîä³â  ïðîáàö³éíî¿  ä³ÿëüíîñò³ ( ñîö³àëüí³,
ïñèõîëîã³÷í³, âèõîâí³  çàõîäè,  íå  âëàñòèâ³  òà  íå  çâè÷í³ äëÿ
ðîáîòè ÊÂ² );

Â³äïîâ³äíî äî ÇÓ «Ïðî ïðîáàö³þ» ïåðåäáà÷åíî òðè âèäè
ïðîáàö³¿:

1.Äîñóäîâà ïðîáàö³ÿ – çàáåçïå÷åííÿ ñóäó ³íôîðìàö³ºþ,
ùî õàðàêòåðèçóº îñîáó, ÿêà îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ïðà-
âîïîðóøåííÿ, âèñíîâîê ïðî ìîæëèâ³ñòü â³äáóâàííÿ îñîáîþ
â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ áåç ³çîëÿö³¿ â³ä ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ âðà-
õóâàííÿ îáñòàâèí ¿¿ æèòòÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ñïðàâåäëèâîãî
ð³øåííÿ ïðî ì³ðó ¿¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

2.Íàãëÿäîâà ïðîáàö³ÿ – çä³éñíåííÿ íàãëÿäîâèõ òà ñîö³àëü-
íî-âèõîâíèõ çàõîä³â: íàäàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿, êîíñóëüòàòèâíî¿,
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè (ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàøòóâàííþ, çàëó÷åííÿ
äî íàâ÷àííÿ, ó÷àñòü ó âèõîâíèõ çàõîäàõ òà ñîö³àëüíî-êîðèñí³é
ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ), ïðîâåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè â³äíîñíî îñîáè, äî ÿêî¿ çàñòîñîâóºòüñÿ
ïðîáàö³ÿ.

  3.Ïåí³òåíö³àðíà ïðîáàö³ÿ – äîïîìîãà îñîá³, ÿêà ãîòóºòüñÿ
äî çâ³ëüíåííÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó òðóäîâîìó òà ïîáó-
òîâîìó âëàøòóâàíí³ çà îáðàíèì íåþ ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ãîñ-
ï³òàë³çàö³ÿ äî çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñïðèÿííÿ â àäàï-
òàö³¿ äî æèòòÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Íà äàíèé ìîìåíò äåðæàâà íàäòî
áàãàòî âèêîðèñòîâóº êîøò³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â çàäëÿ óòðèìàííÿ
îñîáè â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñòàº çðîçóì³ëî, ùî º ñåíñ ó
òîìó, ùîá âèêîðèñòàòè ìîæëèâ³ñòü âèïðàâëåííÿ ¿¿ áåç ³çîëÿö³¿
â³ä ñóñï³ëüñòâà, ÿêùî º íà öå çàêîíí³ ï³äñòàâè.

Îäíèì  ç  âàæëèâèõ  ïèòàíü  â  öüîìó  àñïåêò³  º ââåäåííÿ
ç ïî÷àòêó 2017 ðîêó  äîñóäîâî¿  äîïîâ³ä³  ÿê  âàæëèâîãî  íà-
ïðÿìó  ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáè  ïðîáàö³¿.

Ñàìå âïðîâàäæåííÿ  â  ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü äîñóäîâî¿ äî-
ïîâ³ä³ äàº ìîæëèâ³ñòü êðàùå çðîçóì³òè ïðè÷èíè ñêîºíîãî ïðà-
âîïîðóøåííÿ, îö³íèòè ð³âåíü ðèçèêó ñêîºííÿ ïîâòîðíîãî êðè-
ì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ð³âåíü ðèçèêó äëÿ ñóñï³ëüñòâà â
òîìó ÷èñë³ äëÿ îêðåìèõ îñ³á, çðîáèòè âèñíîâîê ïðî ìîæëèâ³ñòü
îñîáè â³äáóâàòè ïîêàðàííÿ áåç ïîçáàâëåííÿ âîë³ òà âèçíà÷èòè
ìåòîäè âïëèâó íà ¿¿ ïîâåä³íêó ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî ïåðåáóâàííÿ
íà îáë³êó ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü ïðîáàö³¿.

Îêðåìèì íàïðÿìêîì ïðîáàö³¿ º ñèñòåìà ðîáîòè ç íåïîâíî-
ë³òí³ìè. Âîíà éäå íà êðîê âïåðåä, òîìó ùî ðàçîì ç êàíàäñü-
êèìè ïàðòíåðàìè çà ñïðèÿííÿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ ðîçïî÷àòî
ùå äî ðåôîðìè ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè âïðîâàäæåííÿ ïðî-
áàö³¿ ùîäî íåïîâíîë³òí³õ. Íà äàíèé ÷àñ º ìàéæå âåñü ³íñòðó-
ìåíòàð³é, íåîáõ³äíèé äëÿ ðîáîòè ç íåïîâíîë³òí³ìè. Êð³ì öüîãî
ðîçïî÷àòî ñòâîðåííÿ öåíòð³â þâåíàëüíî¿ ïðîáàö³¿, äå ôàõ³âö³
ïðàöþþòü ç ä³òüìè, ùî ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç çàêîíîì.
Çàâäÿêè íàëàãîäæåí³é ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ôàõ³âö³â ç ïèòàíü ñîö-
³àëüíî¿ ðîáîòè ç ñóá’ºêòàìè ïðîáàö³¿, ïñèõîëîãàìè, ñï³ëüíî ç
ñ³ì’ºþ çàñóäæåíîãî  çà îñòàíí³ äâà ðîêè âäàëîñÿ çíèçèòè ïðî-
öåíò ïîâòîðíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü (çëî÷èí³â) ñå-
ðåä ä³òåé òà ìîëîä³.

Ïðàö³âíèêè ïðîáàö³¿ – îñîáëèâà êàòåãîð³ÿ ïåðñîíàëó êðèì³-
íàëüíî¿ þñòèö³¿. Òóò ïðàöþþòü ïñèõîëîãè òà ñîö³àëüí³ ïðàö³â-
íèêè, ùî ìàþòü òàêîæ ãëèáîê³ çíàííÿ ó ñôåð³ þðèñïðóäåíö³¿.
Òàêèì ÷èíîì âîíè íå ò³ëüêè ìîæóòü â³äøóêàòè ïðè÷èíó êðèì³-
íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à é çàñòîñóâàòè äî îñîáè ð³çíî-
ìàí³òí³ çàõîäè äèôåðåíö³éîâàíîãî âèõîâíîãî âïëèâó ç ìåòîþ
ôîðìóâàííÿ ïðàãíåííÿ äî çàíÿòòÿ ñóñï³ëüíî-êîðèñíîþ ä³ÿëüí-
³ñòþ, íàäàòè ïîñëóãè, çà óìîâè ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ ìîæëèâî äîñÿã-
íóòè ïðàâîñëóõíÿíî¿ ïîâåä³íêè, ñóìë³ííîãî ñòàâëåííÿ äî ïðàö³,
äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîí³â, à òàêîæ ïðèéíÿòíèõ ó ñóñï³ëüñòâ³
ïðàâèë òà íîðì ïîâåä³íêè, ï³äâèùèòè çàãàëüíîîñâ³òí³é ³ êóëü-
òóðíèé ð³âåíü îñîáè çàñóäæåíîãî.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîáàö³ÿ – íîâèé ðåâîëþö³éíèé, á³ëüø öèâ³ë³-
çîâàíèé øëÿõ, ÿêèé äîâ³â ñâîþ åôåêòèâí³ñòü ó âñüîìó ñâ³ò³ ñàìå
ç òî÷êè çîðó áåçïåêè ñóñï³ëüñòâà òà ïîïåðåäæåííÿ ðåöèäèâ³â.

æ³íêó - 3". 13.15, 14.20, 15.25,
20.15, 21.20, 22.20 Ìåëîäðà-
ìà "Õàçÿéêà". 16.30 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
23.25, 1.35 Äðàìà "Ñåðåíà".
5.20 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â
Àðêò èö³".

IÍÒÅÐ
5.45 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.15
"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, 20.40 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿá-
ëó÷êà". 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4.30 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.00,
5.15 "Ïîäðîáèö³". 23.25 Ò/ñ
"Âàðåíüêà.  Âèïðîáóâàííÿ
ëþáîâ³". 2.40 Õ/ô "Ç æèòòÿ
â³äïî÷èâàþ÷èõ". 4.00 "óÄà÷-
íèé ïðîåêò".

ICTV
5.30, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.00, 13.20 Õ/ô "Áåçìåæíèé
îáð³é" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.30 Ò/ñ "Í³÷í³ ëàñ-
ò³âêè" (16+). 15.25, 16.10 Ò/ñ
"Âèêðàäåííÿ áîãèí³" (16+).
17.45, 21.25 Ò/ñ "Áåç ïðàâà íà
ïîìèëêó" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.30 Õ/ô "Ïî
ñë³äó" (16+). 0.50 Ò/ñ "Ëàñ-Âå-
ãàñ" (16+). 2.20 Êðàùå íå ïî-
âòîðþé!. 3.05 Ïðîâîêàòîð.
4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.55, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.55 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè-
2". 12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-3 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 13.50
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³-
êè ïðîòè æ³íîê". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.40, 23.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.30, 22.45 "Âàã³òíà ó 16".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 12.50 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 14.45, 15.30
Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2" (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Öâ³ò ÷åðåì-
õè" 3, 4 ñ. 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³
ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"
(16+). 2.00 Õ/ô "×îðíà ä³ðà"
(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
"Äèÿâîë ñ òðüîìà çîëîòèìè
âîëîñèíàìè". 11.40 Õ/ô "Ïà-
ñòóøêà". 12.50 ËàâËàâÑar.
13.50, 19.55 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 14.55 Ãîòåëü Ãàë-
³ö³ÿ. 15.20 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 3.50 Â³òàëüêà.
17.50, 22.00, 2.35 Êðà¿íà Ó.
18.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 20.55, 1.45
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 23.00
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 0.00 Ò/ñ
"×åðâîí³ áðàñëåòè" (16+). 0.55
Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+).

 «Ì-ñòóä³î»
 7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".

17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³-
àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë

3.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.15 Çîíà íî÷³. 4.45, 9.15 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 6.00
Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.20 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
7.15 Kids' Time. 7.20, 19.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 16.15 Ò/
ñ "Íå ðîäèñü êðàñèâîþ".
21.00 Õ/ô "Âóëè÷í³ òàíö³".
23.00 Õ/ô "Ìà÷î ³ áîòàí" (18+).
1.00 Õ/ô "² ïðèéøîâ ïàâóê"
(16+).

ÑÅÐÅÄÀ, 26 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 21.00 Íîâè-
íè. 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, 22.05
Ùîäåííèê Äåôë³ìï³àäè- 2017
ã. (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 9.15
Âñåñâ³òí³  ³ ãðè. Ô³ñòáîë.
Ï³âô³íàëè òà ô³íàëè. 10.35
Âñåñâ³òí³  ³ ãðè. Êîðôáîë.
Áðîíçîâèé ìàò÷. 11.40
Âñåñâ³òí³  ³ ãðè. Âåéêáîðä.
Ôð³ñòàéë. Ô³íàëè. 13.30
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ïàóåðë³ôòèíã,
âàæêà êàòåãîð³ÿ.  Ô³íàëè.
15.50 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. 16.30
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Âîäíîëèæíèé
ñïîðò. Ñëàëîì. Ô³íàë. 17.30
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Êàðàòå. Êóì³-
òå. Áðîíçà. 18.15 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Âîäíîëèæíèé ñïîðò.
Òðþêè. Ô³íàë. 19.30 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Êàðàòå. Êóì³òå. Çîëîòî.
20.00  Âñåñâ³òí³ ³ãðè- 2017 ã.
Ñòóä³ÿ. 21.30 Âñåñâ³òí³ ³ãðè-
2017 ã. Ñòóä³ÿ (ïðîäîâæåí-
íÿ). 22.20 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Àê-
ðîáàòèêà, ÷îë, ãðóïà. Ô³íàë.
22.40 Ìåãàëîò. 22.45
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Àêðîáàòèêà,
÷îë, ãðóïà. Ô³íàë (ïðîäîâæåí-
íÿ). 23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóì-
êè. 1.20 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 2.15
Ò/ñ "Òàêñ³". 3.30 Ä/ñ "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê". 4.05 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà".

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 âåñ-
³ëëÿ - 4". 10.35, 12.05 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 3". 13.20, 14.25, 15.25,
20.15, 21.20, 22.20 Ìåëîäðà-
ìà "Õàçÿéêà". 16.30 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
23.25, 1.40 Ìåëîäðàìà "²ëþ-
ç³îí³ñò". 5.25 "Åñê³ìîñêà - 2:
ïðèãîäè â Àðêòèö³".

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.15
"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, 20.40 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿá-
ëó÷êà". 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.30 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî".  20.00,
2.05, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 23.25
Ò/ñ "Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàí-
íÿ ëþáîâ³". 0.20 Ò/ñ "Âàðåíü-
êà. Íàïåðåê³ð äîë³". 2.45 Õ/ô
"Ñ³ìåéíå êîëî". 4.05 Äîê.ïðî-
åêò "Âåëèê³ óêðà¿íö³".

ICTV
5.30, 9.45 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.

íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.20 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Õ/
ô "Ïðèíö-æàáåíÿ". 11.40 Õ/ô
"Ñòîïòàí³ òóôåëüêè". 12.50
ËàâËàâÑar. 13.50, 19.55 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
14.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.20 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
3.50 Â³òàëüêà. 17.50, 22.00,
2.35 Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó
Ê³íî. 20.55, 1.45 Îäíîãî ðàçó
â Îäåñ³. 23.00 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 0.00 Ò/ñ "×åðâîí³ áðàñ-
ëåòè" (16+). 0.55 Ò/ñ "Áàôô³ -
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â"
(16+).

 «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. 4.10 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.40 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.00 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ"
.7.00 Ì/Ô "Õìàðíî, ìîæëèâ³
îïàäè ó âèãëÿä³ ôðèêàäåëü-
îê". 8.40 Õ/ô "Ñ³ìåéêà
âàìï³ð³â" (16+). 10.40 Õ/ô
"Ìèòòºâîñò³ Íüþ-Éîðêà".
12.15 Õ/ô "Ìà÷î ³ áîòàí 2"
(16+). 14.20 Õ/ô "Íå ãàëüìóé"
(12+). 16.15 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
êðàñèâîþ". 19.00 Ðåâ³çîð.
22.15 Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ³çî-
ðó. 1.00 Õ/ô "Ö³ëóþ÷è ä³â÷àò"
(18+).

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 25 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 21.00 Íîâè-
íè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà á³çíå-
ñó. 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, 22.45
Ùîäåííèê Äåôë³ìï³àäè-
2017 ã. (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
9.20 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Àìåðè-
êàíñüêèé ôóòáîë. Ô³íàëè.
11.30 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ô³ñòáîë.
12.15 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ïàóåð-
ë³ôòèíã, æ, ñåð. âàãà. Ô³íàë.
13.10 Âñåñâ³òí ³  ³ ãðè.  Ðî-
ëåðñüêèé ñïîðò. Ðîóä, 10 000
ì.  Ô³íàëè.  15.05,  1 .20
Âñåñâ³òí ³  ³ ãðè.  16.00
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ïàóåðë³íô-
òèíã, æ, âàæêà. êàò. Ô³íàë.
17.30 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Êîðô-
áîë 7/8 ïîç.  18.15,  19.45
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Êàðàòå. Êàòà.
Êóì³òå.  Ô³íàëè.  19.00
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Êîðôáîë 5/6
ïîç. 20.20 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Õàé-
ëàéòñè À. 20.35 Âñåñâ³òí³
³ ãðè.  Íàéö³êàâ ³øå.  21.25
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ñòðèáêè íà
àêðîáàò. äîð³æö³, æ. Ô³íàë.
21.55 Âñåñâ³òí³ ³ãðè- 2017 ã.
Ñòóä³ÿ.  23.00,  0 .00,  1 .00
Ï³äñóìêè. 2.15 Ò/ñ "Òàêñ³".
3.30 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê". 4.05 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà".

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 âåñ-
³ëëÿ - 4". 10.30, 11.50 "Ì³íÿþ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 24 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 21.00 Íîâè-
íè. 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 Ïàñïîð-
òíèé ñåðâ ³ñ .  8 .45 Ñâ ³ò  îí
ëàéí. 9.00, 22.20 Ùîäåííèê
Äåôë³ìï³àäè- 2017 ã. (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì) .  9 .10
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ðîëåðñüêèé
ñïîðò.  Àðò ³ ñò ³ ê .  9 .35
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ðîëåðñüêèé
ñïîðò.  Òàíåöü .  10 .25
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ñóìî. Ô³íà-
ëè .  11 .45  Âñåñâ ³ òí ³  ³ ãðè .
Õàéëàéòñè. 12.05 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Ðîëèêîâèé ñïîðò. Ðîóä,
200  ì ,  æ .  Ô ³íàë .  13 .30
Âñåñâ³òí³ ³ãðè Ïóåðë³ôòèíã,
æ .  Ô ³íàë .  15 .30  Ïåðøà
øïàëüòà .  16 .00  Âñåñâ ³ òí ³
³ãðè. Ñïîðòèâíà àêðîáàòèêà.
Ïàðè. Ô³íàë. 17.10 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Ñòðèáêè íà áàòóò³, ÷îë.
Ô³íàëè. 20.35 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
Õàéëàéòñè  À .  21 .30
Âñåñâ³òí³ ³ãðè- 2017 ã. Ñòó-
ä ³ÿ .  22 .40  Âñåñâ ³ òí ³  ³ ãðè .
Íàéö ³êàâ ³øå.  23 .00 ,  0 .00 ,
1.00 Ï³äñóìêè. 1.20 Ñâ³òëî.
2 .15  Ò /ñ  "Òàêñ ³ " .  3 .30  Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé  ïóò ³âíèê " .
4.05 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà".

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 âåñ-
³ëëÿ - 3". 10.35 "×îòèðè âåñ-
³ëëÿ - 4". 11.55, 13.20, 14.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 3". 16.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà". 20.15, 21.20, 22.20 Ìå-
ëîäðàìà "Õàçÿéêà". 23.25,
1.45 Õ/ô "Ãîëîäí³ ³ãðè. Ïåðå-
ñï³âíèöÿ". 5.35 "Åñê³ìîñêà -
2: ïðèãîäè â Àðêòèö³".

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
Õ/ô "Òîðêíóòèñÿ íåáà" (16+).
11.10 Õ/ô "Àðèôìåòèêà
ï³äëîñò³" (16+). 15.15 "Æäè
ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.20 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.30, 5.05 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà".
23.25 Ò/ñ "Âàðåíüêà". 2.10 Õ/
ô "Âåðñ³ÿ ïîëêîâíèêà Çîð³-
íà". 3.35 "Ãîòóºìî ðàçîì".

 ICTV
5.00, 4.4 Äèâèòèñü óñ³ì! 45.
9.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè..
6.30 Ôàêòè òèæíÿ.  100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.10
Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 9.50 Àíòè-
çîìá³. 10.50, 13.20 Õ/ô "Áàé-
êåðè" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.30 Õ/ô "Ïîçà
ïîëåì çîðó" (16+). 16.10 Õ/ô
"Ìèðîòâîðåöü" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ
"Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó"
(16+). 22.20 Õ/ô "Áåçìåæíèé
îáð³é" (16+). 0.15 Õ/ô "Òèïó
êðóò³ ëÿãàâ³" (16+). 2.25 Êðà-
ùå íå ïîâòîðþé! 3.10 Ïðîâî-
êàòîð. 4.25 Ôàêòè.

ÑÒÁ
6.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.00 "Ïîëþâàííÿ". 9.05 Õ/ô
"Ìîÿ ñòàðøà ñåñòðà". 10.55
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè-2".
13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 20.30, 22.35 "Õàòà íà
òàòà".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 1.45 Ñüîãîäí³.
9.15, 3.40 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50
Ðåàëüíà ì³ñòèêà.  12.50 Õ/ô
"Ñèëüíà ñëàáêà æ³íêà" (16+).
14.40 Ò/ñ "×àñ ëþáèòè" 1, 2 ñ.
15.30 Ò/ñ "×àñ ëþáèòè". 19.45,
2.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Öâ³ò ÷åðåìõè" 1,
2 ñ. 23.30 Õ/ô "×îðíà ä³ðà"
(16+). 5.20 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð".

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
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(24.07.2017 - 30.07.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 14.45,
15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2"
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Áóäå
ñâ³òëèì äåíü" 1, 2 ñ. 23.30 Ò/ñ
"Áóäå ñâ³òëèì äåíü". 1.20 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. 10.05 Õ/ô
"Ð...Ðàäæêóìàð". 12.50
ËàâËàâÑar. 13.50 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 15.20 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 3.25 Â³òàëüêà.
17.50 Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó
Ê³íî. 20.00 Ì/ô "Ì³ñòåð Ï³áîä³
òà Øåðìàí". 21.45 Õ/ô "Äå ìîÿ
òà÷êà, ÷óâàê?" 23.20 Õ/ô "Õîð.
Æèâèé êîíöåðò". 0.55 Õ/ô "×îð-
íà ðàäà".

«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 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:05
- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" 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 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.45 - ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé
ôàºòîí". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-

ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 3.10
Çîíà íî÷³. 4.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè" (16+). 5.40 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà
â ÷îáîòÿõ". 7.00 Õ/ô "Ñ³ìåéêà
âàìï³ð³â". 9.00 Ñåðöÿ òðüîõ.
17.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
21.00 Õ/ô "Êðîê âïåðåä: Ðåâî-
ëþö³ÿ". 23.00 Õ/ô "Êðîê âïåðåä:
Âñå àáî í³÷îãî". 1.10 Õ/ô
"Òàíö³ íà âóëèöÿõ: Ìîâà ò³ëà".

ÑÓÁÎÒÀ, 29 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, 22.35
Ùîäåííèê Äåôë³ìï³àäè- 2017
ã. (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 9.15
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ñïîðòèâí³ òàíö³.
Ô³íàëè. 10.40, 13.30 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Á³ëüÿðä. Ô³íàëè. 12.00,
18.30 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ôëîðáîë.
Ô³íàëè. 13.00, 15.45 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Ñòð³ëüáà ç ëóêà. Ô³íàëè.
16.45 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ëàêðîñ.
Ô³íàëè. 19.35 Âñåñâ³òí³ ³ãðè-
2017 ã. Ñòóä³ÿ. 20.25 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.00 Íîâèíè. 21.15
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ìóàé-òàé.
Ô³íàëè. 22.50 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
Õàéëàéòñè. 23.25 Òåðèòîð³ÿ
çàêîíó. 23.30 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
Ï³äñóìêè. 1.20 Ä/ô "Ñåêðåòè
Â³ëüíþñà". 2.15 Ò/ñ "Òàêñ³" .
3.30 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 4.05 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà".

. Êàíàë «1+1»
7.00, 19.30 ÒÑÍ. 8.00 "Ãðîø³".
9.30, 10.20 "Âãàäàé ÿùèê".
11.20, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
12.20 Ìåëîäðàìà "Ãðîçà íàä
òèõîð³÷÷ÿì". 16.15, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà 2017". 20.15 Êî-
ìåä³ÿ "Çíàé íàøèõ". 0.15 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè". 2.05
"Âå÷³ðí³é Êè¿â".

IÍÒÅÐ
5.35, 20.00 "Ïîäðîáèö³". 6.15
Ìóëüòô³ëüì. 6.40 Õ/ô "Ã³ñòü
ç Êóáàí³". 8.10, 4.15 Õ/ô "Äâà
Ôåäîðè". 10.00, 3.25 Äîê.ïðî-
åêò "Âàñèëü Øóêøèí. Ïîêëè÷
ìåíå ó äàëå÷³íü ñâ³òëó". 11.00
Õ/ô "Êàëèíà ÷åðâîíà". 13.10
Õ/ô "Âîíè âîþâàëè çà Áàòüê³-
âùèíó". 16.15, 20.30 Ò/ñ "² âñå-
òàêè ÿ êîõàþ...". 23.05 Õ/ô

10.45 Õ/ô "Ïî ñë³äó" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.20, 16.10 Ò/ñ "Âèêðàäåí-
íÿ áîãèí³" (16+). 17.40, 21.25
Ò/ñ "Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 22.25 Õ/ô "Âóëè÷íèé
áîºöü" (16+). 0.35 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 2.00 Áåç ãàëüì.
2.50 Ïðîâîêàòîð. 4.20 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè.
4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.15 "Âñå áóäå ñìà÷íî!" 9.10
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè-2".
12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-3 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 13.50 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè
ïðîòè æ³íîê". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.30, 22.35 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé".

 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 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
10.50, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
14.45, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð
2" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Öâ³ò
÷åðåìõè" 5, 6 ñ. 23.30 Ò/ñ "Çà-
êîí 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. 10.30 Õ/ô
"Ä³â÷èíêà ç ñ³ðíèêàìè". 11.40
Õ/ô "Ïðèíö-æàáåíÿ". 12.50
ËàâËàâÑar. 13.50, 19.55 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.20 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.55, 3.50
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00, 2.35
Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55, 1.45 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 23.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 0.00 Ò/ñ "×åðâîí³ áðàñëå-
òè" (16+). 0.55 Ò/ñ "Áàôô³ -
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).

«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, 2.50 Çîíà íî÷³. 4.40,
9.15 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 ðîäèñü êðàñè-
âîþ".  21.00 Õ/ô "Âóëè÷í³
òàíö³ 2". 22.50 Õ/ô "Â³ëüí³"
(16+). 1.00 Õ/ô "Âîâ÷å ë³ãâî"
(18+). 2.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé.

×ÅÒÂÅÐ, 27 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 21.00 Íîâè-
íè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà á³çíå-
ñó. 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.

çà Äóíàé". 3.25 Óðÿä íà çâ'ÿç-
êó ç ãðîìàäÿíàìè. 3.50 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà"

 Êàíàë «1+1»
6.00, 4.50 Ì/ñ "Êîòèãîðîø-

êî". 7.00, 19.30 ÒÑÍ. 8.00 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 9.00 Ëîòå-
ðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 9.55 "Ðîçñì-
³øè êîì³êà 2017". 10.55 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 8". 12.10, 13.15,
14.20, 15.20, 16.15 "Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 17.30 "Ë³ãà
ñì³õó 2". 20.15 Ìåëîäðàìà
"Òðàâà ï³ä ñí³ãîì". 0.05 Äðàìà
"Íåáåçïå÷íà ³ëþç³ÿ". 2.00

"Ñâ³òñüêå æèòòÿ".

IÍÒÅÐ
5.35, 20.00, 2.15 "Ïîäðîáèö³".
6.05 Ìóëüòô³ëüì. 6.35 Õ/ô "Êó-
õàðêà". 8.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî".
11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ". 12.00 Õ/ô "Ëþáîâ
- öå äëÿ äâîõ" (16+). 14.00 Õ/ô
"Íàâìèñíî íå ïðèäóìàºø"
(16+). 16.00, 20.30 Ò/ñ "² âñå-
òàêè ÿ êîõàþ..." 22.55 Õ/ô
"Àëüï³í³ñò" (16+). 0.45 Õ/ô
"Ùèðî âàø...".

 ICTV
5.10, 3.15 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòè-
íà" (16+). 6.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 10.40 Õ/ô "Ðîçïëàòà"
(16+). 12.25, 13.00 Õ/ô "22 êóë³.
Áåçñìåðòíèé" (16+). 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.55 Õ/ô "Àíòè´àíã"
(16+). 16.45 Õ/ô "Ãóäçîíñüêèé
ÿñòðóá" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.10 Õ/ô "Ìåðêóð³é ó
íåáåçïåö³" (16+). 21.30 Õ/ô "Ðî-
áîÊîï" (16+). 23.45 Õ/ô "Ïî-
õì³ëëÿ ó Âåãàñ³" (16+). 1.35 Õ/
ô "Êîñòîëîì" (16+).

ÑÒÁ
7.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!" 11.15 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 12.10 "Ïî-
ëþâàííÿ". 13.10 Õ/ô "Ä³â÷à-
òà". 15.05 Õ/ô "Á³ëÿ ð³÷êè äâà
áåðåãè". 19.00, 2.05 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 22.50
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 19.00, 6.00 Ñüîãîäí³. 7.30
Çîðÿíèé øëÿõ. 8.20 Õ/ô
"Ïîãàíà ñóñ³äêà". 10.22 Ò/ñ
"Ïðàâî íà ëþáîâ". 14.10 Ò/ñ
"Áóäå ñâ³òëèì äåíü". 17.50 Ò/
ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" 1 ñ. 19.40 Ò/
ñ "Ìàòè é ìà÷óõà". 22.20 Ò/ñ
"Íåëþáèìèé" (16+). 2.00
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.50
Òàºìíèé êîä çëàìàíèé.
Ìóçèêà. 3.40 Òàºìíèé êîä
çëàìàíèé. Áóäèíîê. 4.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð".

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. 9.55 Ì/ñ
"Äîðà ³ äðóç³. Ïðèãîäè â ì³ñò³".
10.25 Õ/ô "Õîðîáðèé êðàâ-
÷èê". 11.35 Õ/ô "Êðð³ø 3". 14.25
Êðà¿íà Ó. 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 22.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
0.00 Õ/ô "Ð...Ðàäæêóìàð". 2.30
Õ/ô ×îðíà ðàäà. 4.50 Â³òàëü-
êà.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:15 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.25 Çîíà íî÷³. 5.40 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.50 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.50
Ì/Ô "Ñüîìèé ãíîì". 9.20 Õ/ô
"Ïîìñòà ïóõíàñòèõ". 11.00 Õ/
ô "Ìèòòºâîñò³ Íüþ-Éîðêà".
12.50 Õ/ô "Áëàêèòíà ëàãóíà".
15.00 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ â Áëà-
êèòíó ëàãóíó". 17.00 Õ/ô "Áëà-
êèòíà ëàãóíà: Ïðîáóäæåííÿ".
18.45 Õ/ô "Çîëîòî äóðí³â"
(16+). 21.00 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðî-
ñèìî â ðàé!" (16+). 23.00 Õ/ô
"Ëàñêàâî ïðîñèìî â ðàé! 2:
Ðèô" (16+). 1.00 Õ/ô "Âîâ÷å
ë³ãâî" (18+).

8.45 Ñâ³ò îí ëàéí. 9.00, 22.45
Ùîäåííèê Äåôë³ìï³àäè- 2017
ã. (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 9.15,
19.15 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ê³êáîê-
ñèíã.  10.25 Âñåñâ³òí³  ³ ãðè.
Ñêâîø. 11.35 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
Ïëÿæíèé ãàíäáîë, ïîïåðåäí³.
13.00 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Âåéê-
áîðä. Ôð³ñòàéë. Ô³íàëè. 13.35
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Âîäíîëèæíèé
ñïîðò. Ñòðèáêè. Ô³íàëè. 16.05
Âñåñâ³òí³  ³ ãðè. 21.25
Âñåñâ³òí³  ³ ãðè. Ê³êáîêñèíã
(ïðîäîâæåííÿ).  22.05
Âñåñâ³òí³ ³ãðè- 2017 ã. Ñòóä³ÿ.
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
1.20 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 2.15
Ò/ñ "Òàêñ³".  3.30 Ä/ñ "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê". 4.05 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà".

     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 -
4". 10.40, 12.10 "Ì³íÿþ æ³íêó -
3". 13.30, 14.35, 15.35, 20.15,
21.20, 22.20 Ìåëîäðàìà "Õà-
çÿéêà".16.40 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 23.25, 1.35
Õ/ô "Óñ³ì ïîòð³áíà Êåò". 5.20
"Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðê-
òèö³".

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 16.00
"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
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 10.10,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿá-
ëó÷êà". 13.00 Ìîëåáåíü íà
Âîëîäèìèðñüê ³é ã ³ðö ³  òà
Õðåñíà õîäà. 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.30 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
1.15, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 23.25
Ò/ñ "Âàðåíüêà.  Íàïåðåê ³ð
äîë³". 2.05 Õ/ô "Äèêå êîõàí-
íÿ". 4.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò".

ICTV
5.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 10.55, 13.20 Õ/
ô "Âóëè÷íèé áîºöü" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.30, 16.10 Ò/ñ "Âèêðàäåííÿ
áîãèí³" (16+). 17.45, 21.25 Ò/ñ
"Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 ²íñàéäåð. 22.25 Õ/ô "Ñî-
ëîìîí Êåéí" (16+). 0.35 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 2.00 Áåç
ãàëüì. 2.50 Ïðîâîêàòîð. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè.
4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.20 "Âñå áóäå ñìà÷íî!" 9.15
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè-2".
12.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-3 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 13.50 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè
ïðîòè æ³íîê". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.40, 0.25
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.30, 22.35 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 3".

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 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 3.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.50, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 14.45, 15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð 2" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Öâ³ò ÷åðåìõè" 7, 8
ñ. 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 Áàéäèê³â-
êà. 7.20 Ìóëüòì³êñ. 10.30 Õ/ô
"Çëîä³é òà éîãî ó÷èòåëü". 11.40
Õ/ô "Äèÿâîë ñ òðüîìà çîëîòè-
ìè âîëîñèíàìè".  12.50
ËàâËàâÑar. 13.50, 19.55 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.20 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò".  15.55, 3.50
Â³òàëüêà. 17.50, 22.00, 2.35
Êðà¿íà Ó. 18.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55, 1.45 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 23.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 0.00 Ò/ñ "×åðâîí³ áðàñëå-
òè" (16+). 0.55 Ò/ñ "Áàôô³ -
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).

«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" êîðîòêèé
âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.. 17:05 - Ìóëüòñå-
ð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.00, 9.10 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (16+). 5.50
Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.10 Ì/
ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
7.10, 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 16.15 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü êðàñèâîþ". 21.00 Õ/ô
"Âóëè÷í³  òàíö³ :  Âñ³  ç ³ðêè".
23.00 Õ/ô "Òàíö³ íà âóëèöÿõ:
Ìîâà ò³ëà". 1.00 Õ/ô "Â³ëüí³"
(16+).
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6.00, 7.00, 8.00, 21.00 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, 22.45 Ùîäåííèê Äåôë³-
ìï³àäè- 2017 ã. (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 9.10 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
10.00 Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Äæèó-
äæèòñó, ïîïåðåäí³. 12.00
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Á³ëüÿðä. 14.35
Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Ïëÿæíèé ãàíä-
áîë. 16.00 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
Ñêâîø. 17.30 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
Ïëÿæíèé ãàíäáîë. Ï³âô³íàë.
Æ³íêè. 18.15 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
Õàéëàéòñè À. 18.35 Âñåñâ³òí³
³ãðè. Äæèó-äæèòñó. Ô³íàëè.
21.25 Âñåñâ³òí³ ³ãðè.
Ñïîðòèâí³ òàíö³.  22.05
Âñåñâ³òí³ ³ãðè- 2017 ã. Ñòóä³ÿ.
23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 1.20
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 2.15 Ò/ñ
"Òàêñ³". 3.30 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 4.05 Ò/ñ "Ðîêñîëà-
íà".

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 - 4". 10.35, 11.55 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 3". 13.20, 14.25, 15.25
Ìåëîäðàìà "Õàçÿéêà". 16.30
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.15 "Ë³ãà ñì³õó 2".
22.10 "Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè".
0.00 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 2.00 "Íå-
ä³ëÿ ç êâàðòàëîì".

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.20

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.00 Áîæå-
ñòâåííà Ë³òóðã³ÿ ó Êèºâî-Ïå-
÷åðñüê³é Ëàâð³. 11.00, 12.35 Ò/
ñ "Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà". 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.45 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.40 Õ/ô "Íàâìèñíî
íå ïðèäóìàºø" (16+). 22.55 Õ/
ô "Ùèðî âàø...". 0.45 Õ/ô "²ãðè
äîðîñëèõ ä³â÷àò". 3.25 "Âåëèê³

óêðà¿íö³". 3.50 "Æäè ìåíÿ".

ICTV
5.30 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00
²íñàéäåð. 10.55, 13.20 Õ/ô
"Ñîëîìîí Êåéí" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30,
16.10 Ò/ñ "Âèêðàäåííÿ áî-
ãèí³" (16+). 17.45 Ò/ñ "Áåç ïðà-
âà íà ïîìèëêó" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³.  21.25 "Íà òðüîõ".
0.40 Õ/ô "Âàæêà ì³øåíü"
(16+). 2.20 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ"
(16+). 3.40 Áåç ãàëüì. 4.45
Ôàêòè.

ÑÒÁ
6.50 Õ/ô "Ñïîêóòà". 8.40 Õ/ô
"Íà ìîñòó". 10.35 Õ/ô "Ì³ñöå
çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30 Õ/ô "ß ïîäàðóþ ñîá³
äèâî". 20.35, 22.45 Õ/ô "Ï"ÿòü
ðîê³â òà îäèí äåíü". 23.00
"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, 3.00 Ñüîãîäí³.

"Äîâ³ðà" (16+). 1.05 Õ/ô "Ïîä-
ðîáèö³". 1.35 Ò/ñ "Êàëèíà ÷åð-
âîíà".

ICTV
5.05 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 6.40
Äèâèòèñü óñ³ì!.  7.40 Áåç
ãàëüì. 8.40 Ì ³ Æ. 9.30 "Íà
òðüîõ". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Õ/ô "Êîñòîëîì" (16+).
15.00 Õ/ô "Âàæêà ì³øåíü"
(16+). 16.55 Õ/ô "Ðîçïëàòà"
(16+).  18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Àíòè-
´àíã" (16+). 21.55 Õ/ô "22 êóë³.
Áåçñìåðòíèé" (16+). 0.10 Õ/ô
"Ïîõì³ëëÿ ó Âåãàñ³" (16+). 2.00
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+). 3.25
Ïðîâîêàòîð. 4.45 Ôàêòè.

ÑÒÁ
6.10 "Âñå áóäå äîáðå!" 8.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!".  11.15
"Õàòà íà òàòà". 13.20 "Âàã³òíà
ó 16". 15.15 Õ/ô "ß ïîäàðóþ
ñîá³ äèâî". 17.05 Õ/ô "Ï"ÿòü
ðîê³â òà îäèí äåíü". 19.00 Õ/
ô "Á³ëÿ ð³÷êè äâà áåðåãè".
22.55 Õ/ô "Ä³â÷àòà".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 3.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.45 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.20 Ò/ñ "Öâ³ò ÷åðåìõè" 6 ñ.
15.20 Ò/ñ "Öâ³ò ÷åðåìõè" 7, 8
ñ. 17.00 Ò/ñ "Ïðàâî íà ëþáîâ"
1, 2 ñ. 19.40 Ò/ñ "Ïðàâî íà
ëþáîâ" 3, 4 ñ. 21.20 Õ/ô "Ïî-
ãàíà ñóñ³äêà". 23.20 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 3.40 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïî-
ðÿäîê: 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. 10.05 Ì/
ñ "Äîðà ³  äðóç³.  Ïðèãîäè â
ì³ñò³". 10.35 Ì/ô "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà.  Çîðÿí³  ñîáàêè" .
12.15, 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 14.20, 22.00 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 16.30 Õ/ô "Äå ìîÿ
òà÷êà,  ÷óâàê?"  18.05 Ì/ô
"Ì³ñòåð Ï³áîä³ òà Øåðìàí".
0.00 Õ/ô "Êðð³ø 3".  2.30 Õ/ô
"Õîð. Æèâèé êîíöåðò". 3.45
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
3.10, 2.30 Çîíà íî÷³. 6.00 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 7.15
Kids' Time. 7.20 Ðåâ³çîð. 10.45
Ïðèñòðàñò³ ïî ðåâ³çîðó. 13.30
Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" (16+). 14.50 Õ/
ô "Êðîê âïåðåä: Ðåâîëþö³ÿ".
16.45 Õ/ô "Êðîê âïåðåä: Âñå
àáî í³÷îãî". 19.00 Õ/ô "Áëà-
êèòíà ëàãóíà". 21.00 Õ/ô "Ïî-
âåðíåííÿ â Áëàêèòíó ëàãóíó".
23.00 Õ/ô "Áëàêèòíà ëàãóíà:
Ïðîáóäæåííÿ". 0.50 Õ/ô
"Ðàéñüêå îçåðî" (18+).

ÍÅÄ²Ëß, 30 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
7.25 Æèòòºëþá. 8.10 Ñìàêî-
òà. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45, 23.00 Ñâ³ò on line. 9.00
Ä/ñ "Ñêàðáè òà ñìåðòåëüí³
òàºìíèö³  ìîð³â" .  9 .50 Õ/ô
"Êîðîë³âñüêèé ãåíåðàë" .
12.00 Òåàòðàëüí³  ñåçîíè.
12.30, 1.20 Ä/ñ "Áëþç. Ìàðò³í
Ñêîðñåçå ïðåäñòàâëÿº" .
14.30 Ìèñòåöüê ³  ³ñòîð³ ¿ .
14.40 Ôîëüê-music. 15.50 Ä/ñ
"Ñàäîâ³ ñêàðáè". 16.45 Õ/ô
"Çîëîòî". 18.35 Õ/ô "Ìàð³ÿ
Àíòóàíåòòà".  20.30 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.00 Íîâèíè. 21.30
Ä/ñ "Òðàäèö³éí³  ñâÿòà Ìà-
öóð³ " .  22.20 Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè. 23.25 Òåðè-
òîð³ÿ çàêîíó. 23.30 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. Ï³äñóìêè. 2.50 Ä/
ô "Ï³ñíÿ Âñåñâ³òó. ¯õàâ êîçàê




