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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.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 15
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 13 ïàð.
ïîìåðëî – 24 îñîáè.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Ви можете доби�
тися успіху у всьому,
що можна віднести до
сфери бізнесу та кар'�

єри. У сімейному житті від вас
можуть знадобитися стри�
маність і спокій, тому що мож�
ливі розбіжності та конфлік�
ти.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Активно рухай�
теся до наміченої
мети, партнери допо�

можуть і підтримають вас. Не
ухвалюйте спонтанних
рішень, вони будуть помил�
кові. Не беріться за кілька
справ відразу...

БЛИЗНЮКИ (21.05
� 21.06). Не варто
приймати категоричні
рішення, уникайте по�
рожніх суперечок і

будьте впевнені в собі. Опи�
райтеся на надійних друзів і
колег і власні наробітки. Ба�
жано не афішувати свої на�
міри, тоді вони скоріше
здійсняться.

РАК (22.06�22.07).
Вам просто необхідно
виявити активність і
показати свої талан�
ти. Тоді на вас чекає

успіх. Не забувайте розбира�
тися з поточними проблема�
ми. Зверніться за порадою
до колег по роботі.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Багато в чому ваше
благополуччя буде
залежати від розум�
ної завзятості та ком�

петентності. Займіться за�
вершенням справ, що нагро�
мадилися, але не варто пла�
нувати нічого нового.

ДІВА (24.08�23.09).
Вам доведеться вия�
вити гнучкість розуму і
максимум такту та
кмітливості. Подивіть�

ся філософськи на ситуацію,
не перестарайтеся з тиском
на навколишніх, ну а в
дрібницях можна й поступи�
тися.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Не втрачайте
контроль над своїми
емоціями, інакше ви

можете крупно програти як в
особистій, так і в професійній
сферах. Досить напружений
період через збільшення об�
сягу роботи.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Щоб успішно
просуватися вперед,
вам знадобиться вда�

тися до допомоги вашої при�
голомшливої інтуїції. Зро�
бивши це, ви зрозумієте, які
саме кроки слід почати.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Будуть рапто�
во виникати сприят�
ливі можливості для
заробітку. Загадані

бажання можуть запросто
збутися. Вирішуйте всі спра�
ви  без суєти та поспіху. На�
чальство явно задовільнено
вашою роботою.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Ви виявитеся в
центрі уваги й подій,
так що рішення прий�

деться приймати швидко,
іноді міняти на ходу. Ви
відчуєте приплив життєвих
сил, з'являться нові. На
вихідні краще нічого серйоз�
ного не загадувати.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). Вам необхід�
но зосередитися на
одній, дуже важливій
справі, Ви самі по�

винні визначити, на якій
саме. Краще знизити темп
роботи, щоб уникнути пере�
втоми. Не виключені розбіж�
ності.

РИБИ (21.02�20.
03). Наступає спри�
ятливий період як для
роботи, так і для відпо�

чинку. Постарайтеся викори�
стовувати цей час для закла�
ду нових знайомств, нала�
годження необхідних кон�
тактів.

Îáúÿâëåíèå: "Î÷àðî-
âàòåëüíûå äåâóøêè
âûåäóò íà äîì ê ñî-
ëèäíûì, ðåñïåêòà-
áåëüíûì ìóæ÷èíàì,
åñëè òå ïîìîãóò èì
ñäåëàòü íà çàâòðà
óðîêè ïî àðèôìåòèêå,
èñòîðèè, ÷òåíèþ è
ðèñîâàíèþ".

Æèëüöû äîìà ¹ 8
ñêèíóëèñü è ïîäàðèëè
áàáóøêå Àíòîíèíå
Ìàêàðîâíå, ñèäÿùåé
íà ëàâî÷êå ó ïîäúåçäà,
òóð â Àìñòåðäàì.
Ïóñòü ïîñìîòðèò,
êàê âûãëÿäÿò íàñòîÿ-
ùèå íàðêîìàíû è ïðî-
ñòèòóòêè.

– Âîâî÷êà! – ñòðîãî
ãîâîðèò ìàòü. – Òû
ïî÷åìó â÷åðà íå áûë â
øêîëå?

– À ÿ ïîäàðîê ó÷è-
òåëüíèöå äåëàë.

– Êàêîé ïîäàðîê?
– À ó íåå â÷åðà áûë

äåíü ðîæäåíèÿ. Âîò ÿ
è ðåøèë: ïóñòü îòäîõ-
íåò áåç ìåíÿ.

Æóòêî íåðâíàÿ ðà-
áîòà ó ðåàíèìàòîëî-
ãà: áîèòñÿ, êàê áû êòî
íå óìåð.

Íî åùå áîëåå íå-
ðâíàÿ – ó ñòîðîæà
ìîðãà: áîèòñÿ, êàê áû
êòî íå îæèë...
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ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

в пекарню
по вул. Верді,1

ФОРМУВАЛЬНИЦЯ,
ПЕКАР,

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

Т. 050 5386141

ЗРОБЛЮ
ЄВРОРЕМОНТ

будь�якої
складності швидко
і якісно у квартирах

і будинках.
Зверт по тел.

050?8508610

 Вчора, 25 квітня,
відзначив свій 86�й день
народження  Генераліси�
мус Козацтва Віктор
Петрович Гоголь, Геть�
ман ГО "Всеукраїнське
Гвардії Гетьманське Ко�
зацтво". Нащадок ко�
зацького роду гетьмана
України Остапа (Євста�
фія) Гоголя,  кавалер п'я�
ти  Золотих  Зірок "Герой
Козацтва" та багатьох
інших військових, ко�
зацьких і цивільних на�

город, ветеран праці і воєн,  академік трьох міжнарод�
них  академій,  віце�президент Міжнародної академії
Козацтва,  директор Західного науково�дослідного
інституту МАК, голова Федерації Солідарних проф�
спілок  України, доктор права,  член національних
спілок: адвокатів і  журналістів України.

Вельмишановний пане Гетьмане!
Від щирого серця вітаємо Вас з днем народження.

Дай Боже Вам  козацького крицевого здоров'я, сімей�
ного затишку, достатків та ще багато років плідного
життя на благо Козацтва і України.

З повагою до Вас: ГО "Всеукраїнське Гвардії
Гетьманське Козацтво", Міжнародна академія
Козацтва, Міжнародна кадрова академія, ВГО
"Соборне Гетьманське Козацтво", Західний нау?
ково?дослідний інститут МАК, Федерація Солідар?
них профспілок України, і ще 12 регіональних і
всеукраїнських організацій, родина, друзі, побра?
тими.

ÃÅÒÜÌÀÍÓ, ÃÅÍÅÐÀË²ÑÈÌÓÑÓ
ÊÎÇÀÖÒÂÀ

Â²ÊÒÎÐÓ ÃÎÃÎËÞ – 86!

З метою підтримки звичаїв та традицій, міський голова Андрій Балога підпи�
сав розпорядження від 10.04.2018 року  № 162 “Про проведення фестивалю�
конкурсу “Огинь та мнясо�2018”.

Гастрономічний фестиваль�конкурс проходитиме у парку “Перемога”
з 3 по 6 травня 2018 року, з 11.00 до 22.00 год.

З метою його належного проведення утворено організаційний комітет, який
очолив Максим Адаменко – директор КП “Мукачівський міський туристично�
інформаційний центр”.

Досвід показує, що загально�міські заходи, які проводяться у нашому місті
проходять на високому рівні і, безумовно, на такому ж рівні буде проведено і
гастрономічний фестиваль “Огинь та мнясо”.

Тож мукачівці та гості можуть уже готуватися до цієї події, яка прийдеться
кожному “до смаку”.

ФЕСТИВАЛЬ?КОНКУРС “ОГИНЬ ТА МНЯСО?2018”,
ПОДІЯ, ЯКА  ПРИЙДЕТЬСЯ  КОЖНОМУ “ДО СМАКУ”!

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ, 6 ТРАВНЯ, о 13?й год. в Мукачеві на пл.
Миру, 26/9; (тел. 096?435?37?33; 067?422?54?74)
того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель “Хуст”)  (тел.
4?31?53, 096?435?37?33; 067?422?54?74)  лiкар�
психотерапевт з бiльш  як двадцятирiчним стажем,
провідний спеціаліст Кримської асоціації лікарів�
психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîç-
áàâèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæ-
íîñòåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð
ïðîâîäèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè
ñïèðòíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ-
÷èì ñõóäíóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.

Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

ÂÀÑÈËÜ ÊÎÂÁÀÑÊÎ: «ÂÏÅÂÍÅÍÈÉ,
ÙÎ ÍÀØÅ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ ÁÓÄÅ ÏË²ÄÍÈÌ»

Öèìè äíÿìè ãðóïà ïðåä-
ñòàâíèê³â äîáðå â³äîìî¿
ì³æíàðîäíî¿  êîìïàí³ ¿
GS Fresh ïîáóâàëà  ó Ìóêà-
÷åâ³, çóñòð³ëàñÿ ç êåð³âíèöò-
âîì ³ ó÷íÿìè Ìóêà÷³âñüêîãî
àãðàðíîãî ë³öåþ ³ì. Ì.Äàíêà-
íè÷à. Â õîä³ çóñòð³÷³ äèðåêòîð
ë³öåþ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
Êîâáàñêî  äîêëàäíî îçíàéî-
ìèâ  øàíîâíèõ ãîñòåé ç íà-
â÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ, óìîâà-
ìè  íàâ÷àííÿ ³ ï³äãîòîâêè  ìî-
ëîäèõ ôàõ³âö³â äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êî¿ ãàëóç³ ³ âèñëîâèâ âäÿ÷í³ñòü – çà
³í³ö³àòèâó ³ ãîòîâí³ñòü äî ñï³âðîá³òíèö-
òâà, à òàêîæ òâåðäó âïåâíåí³ñòü, ùî îá-
ãîâîðåíå  ñï³âðîá³òíèöòâî íàâ÷àëüíî-

ãî çàêëàäó ç òàêîþ àâòîðèòåòíîþ ì³æíà-
ðîäíîþ êîìïàí³ºþ  îáîâ’ÿçêîâî ïðè-
íåñå êîðèñòü ³ áàæàí³ ïëîäè.

Ïðîäîâæåííÿ
÷èòàéòå íà 2-é  ñòîð.

Ця неординарна подія, яка
відбулася  кілька днів тому,
прикрасила і без того глибо�
козмістовну   барвисту біогра�
фію одного з передових
підприємств Мукачева – швей�
ної  фабрики «Едельвейс�
ЛеГо».

Подія ця – презентація  до�
кументально�публіцистичної
книги гендиректора фабрики
Петра Михайловича Басараба
«Велич натхненної праці», яка
вийшла  друком у березні  2018
року  в ужгородському видав�
ництві «Патент».

У передмові  книги сказано,
що в основу  автобіографічного нарису  вкладено  спогади і роздуми
автора  на перехресті двох ювілеїв дуже близьких по часу – 70�річно�
го ювілею  автора і 50�річчя рідного  підприємства, яке П.М.Басараб
очолює 25  останніх років.

Названа вище книга – це щира сповідь талановитого господарни�
ка, заслуженого працівника легкої промисловості України,  академі�
ка Української технологічної академії, професора, Почесного  гро�
мадянина  Мукачева передусім перед  собою, Всевишнім і людьми, з
якими він живе і працює про те, що встиг і не встиг зробити потрібно�
го і доброго у своєму житті, які самокритичні  висновки з того  закар�
бував для себе.

Приємно відзначити, що в ході спілкування з Петром Михайлови�
чом учасники презентації відчули напрочуд оптимістично налашто�
ваний настрій невтомного керівника підприємства, його прагнення
до подальшої творчої і плідної роботи.

 Числені колеги, друзі і співробітники автора, що прийшли на пре�
зентацію, щиро поздоровили Петра Михайловича з літературним
первістком  і побажали йому щедрого довголіття,  не лише нових
успіхів і досягнень у виробничій сфері, а й у літературній творчості.

До цих побажань щиро приєднується і газета «Мукачево»

ÑÏÎÐ²ÄÍÅÍ²ÑÒÜ

26 квітня 2018 року, у четвер, о 17.00
год. відбудеться покладання квітів до
пам’ятника героям�чорнобильцям
“Дзвони Чорнобиля” по вул. Ярослава
Мудрого, 42, А.

Після цього, у Свято�Успенському
храмі Української Православної Цер�
кви Київського Патріархату відбудеть�
ся молитва та благословенне слово
за здоров’я ліквідаторів та постраж�
далих від аварії на Чорнобильській
АЕС.

Відокремлений підрозділ громадсь�
кої організації “Всеукраїнська гро�
мадська організація інвалідів “Союз
Чорнобиль України в місті Мукачеві та
виконавчий комітет Мукачівської
міської ради запрошують мукачівців
долучитися до загальноміського захо�
ду.

Відділ інформаційно�аналітичних
комплексів виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

ПАМ’ЯТАЄМО!

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Ö³º¿ ÷óäîâî¿ âåñÿííî¿ ïîðè, à ñàìå

29 êâ³òíÿ, â³äçíà÷àº ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ

Êð³ñò³íà Ìèõàéë³âíà ÁÇÎÂÀ
ç Ìóêà÷åâà.

Äîðîãà íàøà, ð³äíà Ò³íî÷êî. Â³ä
óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî Òåáå ç öèì
÷óäîâèì ñâÿòîì, äíåì Òâîãî íà-
ðîäæåííÿ ³ ùèðî áàæàºìî Òîá³:
Ùîá Òè çàâæäè áóëà ùàñëèâà,
Äîáðî ï³çíàëà ó æèòò³,
² ùîá ñì³ÿëèñÿ äî Òåáå
²ç íåáà çîð³ çîëîò³.
Ùîá ãð³ëî ñîíå÷êî ëàñêàâî.
Ùîá Áîã Òåáå â îï³ö³ ìàâ.
² Àíãåë, Òâ³é îõîðîíèòåëü.
3 ïëå÷à Òâîãî ùîá íå çë³òàâ.
Ìè äÿêóºìî Áîãó, ùî Òè ó íàñ º.
Õàé ñèëó ³ ðàä³ñòü Òîá³ Â³í äàº.

Äóæå ëþáëÿ÷³ òåáå – áàòüêî
òà éîãî ðîäèíà.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³
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Â³äïîâ³äíî äî ïëàíó
çàõîä³â âèçíà÷åíèõ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì ãîëîâè Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 19.02.2018 ¹ 95 ,,Ïðî
ïëàí îñíîâíèõ çàõîä³â
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íà
2018 ð³ê’’ íà òåðèòîð³¿ Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ïðî-
âîäèëèñÿ â ïåð³îä ç
19.03-23.03.2018 ðîêó ï³ä
êåð³âíèöòâîì ÄÑÍÑ
Óêðà¿íè êîìàíäíî-
øòàáí³ íàâ÷àííÿ ç îðãà-
íàìè óïðàâë³ííÿ òà ñèëà-
ìè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó
òåðèòîð³àëüíî¿ ï³äñèñòå-
ìè ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñè-
ñòåìè öèâ³ëüíîãî çàõèñ-
òó Çàêàðïàòñüêî¿ îá-
ëàñò³.

Ï³ñëÿ ïîñòóïëåííÿ
ââ³äíî¿ ¹ 1 â Ìóêà÷³âñü-
êîìó ðàéîí³, ïðîâåäåíî
òåðì³íîâå çàñ³äàííÿ ðàé-
îííî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõ-
íîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåç-

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

ïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ï³ä ãîëîâóâàí-
íÿì ãîëîâè ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâè êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü ÒÅÁ òà ÍÑ Ñåð-
ã³ÿ Ãàéäàÿ.

Íà ïîðÿäîê äåííèé âè-
íåñåíî ïèòàííÿ, çìîäå-
ëüîâàíå ââ³äíîþ ¹ 1,
â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ óïðî-
äîâæ 19-20 áåðåçíÿ íà
òåðèòîð³¿ Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîíó, ïðîéøëè ñèëüí³
äîù³, ì³ñöÿìè äóæå
ñèëüí³ îïàäè ó âèãëÿä³
äîùó, ì³ñöÿìè ìîêðîãî
ñí³ãó ç äîùåì. Âíàñë³-
äîê ð³çêîãî ï³äíÿòòÿ âîäè

â ð³÷ö³ Ëàòîðèö³ â³äáóëè-
ñÿ ëîêàëüí³ çàòîïëåííÿ
ïîâåðõíåâèì ñòîêîì
äâîðîãîñïîäàðñòâ, æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â òà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
óã³äü, â³äêëþ÷åííÿ
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ äåÿ-
êèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â,
äîð³ã, ïåðåëèâè íà îêðå-
ìèõ ä³ëÿíêàõ ïàâîäêîâèõ
âîä ÷åðåç äîðîãó Êè¿â-
×îï ïîáëèçó ñ.Çíÿöüîâî
òà ðÿäó àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.

Êåð³âíèêîì ðîá³ò ç
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàä-
çâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ïðè-

КОМАНДНО�ШТАБНІ НАВЧАННЯ ПРОВОДИЛИСЯ
НА ТЕРИТОРІЇ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

çíà÷åíî ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³ÿ Äàí-
êàíè÷à.

Ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ Ñåð-
ã³ºì Âîëîäèìèðîâè÷åì
âèçíà÷åí³ îñíîâí³ çàâ-
äàííÿ òà íàïðÿìêè
ë³êâ³äàö³¿ ÍÑ êåð³âíèêàì
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
ÐÄÀ, ðàéîííèõ óñòàíîâ,
îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàä³ÿí³ äî
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàä-
çâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ïðè-
ðîäíîãî õàðàêòåðó
ì³ñöåâîãî ð³âíÿ.

Äëÿ áåçïîñåðåäíüî¿
îðãàí³çàö³¿ òà êîîðäèíàö³¿
àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ
ðîá³ò òà ³íøèõ íå-
â³äêëàäíèõ ðîá³ò óòâîðå-
íî øòàá ç ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â ÍÑ, êåð³âíèêîì
ÿêîãî ïðèçíà÷åíî çàâ³äó-
âà÷à ñåêòîðîì ç ïèòàíü
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãî-
ëîâ÷àíñüêîãî Â.Ñ.

Виїзний прийом громадян села Макарьово провів 21
березня голова Мукачівської райдержадміністрації
Сергій Гайдай.

До керівника Мукачівщини звернулися жителі
сільської ради, які піднімали ряд важливих питань жит$
тєдіяльності громади, зокрема: щодо встановлення
внутрішніх санвузлів Барбівської ЗОШ І$ІІІ ступенів; про
проведення мережі Інтернет та встановлення труб для
водостоку даху  амбулаторії загальної практики сімей$
ної медицини с.Макарьово; облаштування сцени для
виступів художніх колективів сільського Будинку куль$
тури с.Макарьово; придбання комп’ютерної техніки та
проведення мережі Інтернет до бібліотеки с.Макарьо$
во; покращення  матеріально$технічної бази Барбівсь$
кого дошкільного навчального закладу; проблему ре$
монту доріг по  вулицях  сіл; пільговий  проїзд  у при$
міському транспорті  та пільгове лікування для інвалідів;
покращення  матеріально$технічної бази Барбівського
дитячого навчального закладу; надання матеріальної
допомоги. На всі порушені питання мешканці отрима$
ли вичерпні відповіді та рекомендації.

Âè¿çíèé ïðèéîì ãðîìàäÿí
ñåëà Ìàêàðüîâî

Çîêðåìà, äëÿ Ìàêàð³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â
ïåðøî÷åðãîâèìè çàõîäàìè º ðåêîíñòðóêö³ÿ òà ïå-
ðåíåñåííÿ âáèðàëåíü â ïðèì³ùåííÿ øêîëè, à äëÿ
Áàðá³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²² ñòóïåí³â - çàì³íà â³êîí.
Ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ ñ.Ìàêàðüîâî Ãåðåâè÷åì Ì.Ì.,
çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáî-
òè  Ìàêàð³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â Ëåíäºë À.Ë.
òà â.î. äèðåêòîðà Áàðá³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²² ñòóïåí³â
Ïîíäèíåöü Þ.Þ. äåòàëüíî ïðî³íôîðìîâàíî î÷³ëü-
íèêà ðàéîíó ïðî ðîáîòó îñâ³òí³õ çàêëàä³â.

Ç ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ ñ.Ï³ñòðÿëîâî ²âàíîì Áèñà-
ãîþ òà â.î. äèðåêòîðà Ï³ñòðÿë³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²² ñò.
Äèãàíè÷ Ã.². ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ ùîäî  óòåïëåííÿ
áóä³âë³ òà òðóá êîòåëüí³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó; äå-
ìîíòàæ ñòàðèõ äèìàð³â; î÷èùåííÿ çàìóëåíîãî êî-
ëîäÿçþ òà ðåìîíò ñïîðòçàëó, ÿêèé âèêîíóº â çàê-
ëàä³ ³ ôóíêö³þ àêòîâîãî çàëó. Îêðåìî îáãîâîðåíî
ïðîåêò áóä³âíèöòâà âîäîçàáîðó â ñ.Ï³ñòðÿëîâî.

Ãîëîâîþ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ
Ñåðã³ºì  Ãàéäàºì çä³éñíåíî ÷åðãîâèé
âè¿çä â îñâ³òí³ çàêëàäè Ìàêàð³âñüêî¿

òà Ï³ñòðÿë³âñüêî¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä ç ìåòîþ
îçíàéîìëåííÿ ç ïðîáëåìíèìè ïèòàííÿìè

òà ïîøóêó øëÿõ³â ¿õ âèð³øåííÿ

Äíÿìè â³äáóëàñÿ ñåñ³ÿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè ñ. Çóá³âêà,  ó ÿê³é, íà çàïðî-
øåííÿ ãîëîâè ñåëà Ãàííè Ñàáîâ,
âçÿâ ó÷àñòü î÷³ëüíèê ðàéîíó Ñåðã³é
Ãàéäàé.

Îêð³ì äåïóòàò³â ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, íà
ñåñ³¿ áóâ ïðèñóòí³ì äåïóòàò ðàéîí-
íî¿ ðàäè ïî äàíîìó îêðóãó Âàñèëü
Äàíêàíè÷.

Ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ ðîçãëÿíóëè ê³ëüêà
âàæëèâèõ ïèòàíü, çîêðåìà, çàòâåð-
äèëè âèêîíàííÿ áþäæåòó ñåëà çà
2017 ð³ê, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùîäî
ïðîäîâæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè,
ðîçãëÿíóëè çåìåëüí³ ïèòàííÿ.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñåñ³¿, íà çàïè-
òàííÿ äåïóòàò³â, ÷ëåí³â âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåò³â, àêòèâó ñåëà â³äïîâ³äàâ
î÷³ëüíèê ðàéîíó. Ãîâîðèëè, çîêðå-
ìà, ïðî ðîçâèòîê ñåëà, àäæå ñ³ëüðà-
äà îäíà ç íàéá³äí³øèõ, áþäæåò âè-
êîíàëè â îñíîâíîìó çà ðàõóíîê
ïîäàòê³â ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà,
ÿêå, çà äîìîâëåí³ñòþ ç êåð³âíèêîì
àäì³í³ñòðàö³¿, çàðåºñòðóâàëîñÿ ñàìå
íà òåðèòîð³¿ ö³º¿ ñ³ëüðàäè òà ñïëàòè-
ëî ïîäàòêîâ³ â³äðàõóâàííÿ äî
ì³ñöåâîãî áþäæåòó.

Òàêîæ ìåøêàíö³â ñåëà ö³êàâèëà
ïåðñïåêòèâà ðåìîíòó äîðîãè Ëàëî-
âî-Ñîô³ÿ-Çóá³âêà. ßê ðîç’ÿñíèâ
Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, â ïîòî÷íî-
ìó ðîö³ äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åí-
íÿ ïåðåéøëè íà áàëàíñ àäì³í³ñò-

ОЧІЛЬНИК РАЙОНУ СЕРГІЙ ГАЙДАЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ
У СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ С. ЗУБІВКА

ðàö³¿, áóäóòü âè-
ä³ëåí³ ïåâí³ êîø-
òè ç äîðîæíüîãî
ôîíäó íà ¿õ ðå-
ìîíò. Â³äïîâ³äíî
äî ðåôîðì â îá-
ñ ë ó ã î â ó â à í í ³
äîð³ã, â 2018 ðîö³
àäì³í³ñòðàö³¿ áó-
äóòü ðîçïîðÿä-
æàòèñÿ ëèøå
50% ç äîðîæ-
íüîãî ôîíäó.

Òàêîæ íà ðîç-
ãëÿä³ äåïóòàò³â ðàéîííî¿ ðàäè çíà-
õîäèòüñÿ ðàéîííà ïðîãðàìà, ô³íàí-
ñóâàííÿ ÿêî¿ äîçâîëèòü âèãîòîâè-
òè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåí-
òàö³þ íà ðåìîíò äîð³ã. Íàðàç³ ïðî-
ãðàìà áåç ô³íàíñóâàííÿ.

«Äîðîãà Ëàëîâî-Ñîô³ÿ-Çóá³âêà º
â ïëàíàõ íà ðåìîíò, – çàçíà÷èâ êå-
ð³âíèê ðàéîíó, – â çàëåæíîñò³ â³ä
ô³íàíñóâàííÿ, çðîáèìî âñå ìîæ-
ëèâå, ùîá ïðîâåñòè ðåìîíòí³ ðî-
áîòè â ïîòî÷íîìó ðîö³».

Òàêîæ ó ñåë³ áàãàòî ì³ñöåâèõ
ïðîáëåì, çîêðåìà, â³äñóòí³ îáëàø-
òîâàí³ àâòîáóñí³ çóïèíêè.

Ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿ àêöåíòóâàâ,
ùî â ìèíóëîìó ðîö³ âïåðøå
çä³éñíåíî êîì³ñ³éíå îáñòåæåííÿ
âñ³õ çóïèíîê â ðàéîí³, ³ æîäíà ç
íèõ íå áóëà çàðåºñòðîâàíà â³äïî-

â³äíèì ÷èíîì òà íå â³äïîâ³äàëà
÷èííèì íîðìàì. Íàðàç³ ï³ä êåð³-
âíèöòâîì ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³ÿ Äàí-
êàíè÷à òðèâàþòü ï³äñóìêîâ³ íàðà-
äè ç äàíîãî ïèòàííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî
ðîáîòà ç óçàêîíåííÿ òà ïðèâåäåí-
íÿ çóïèíîê äî íîðì ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà âèéäå íà ô³íàëüíó
ñòàä³þ.

«Çóñòð³÷ ç ãðîìàäîþ ñåëà, äåïó-
òàòàìè, àêòèâîì, – öå ùå îäíà ìîæ-
ëèâ³ñòü ðîç’ÿñíèòè ëþäÿì âàæëèâ³
ïðîöåñè, ðåôîðìè, ÿê³ òîðêíóòüñÿ ³
¿õíüîãî ñåëà, – çàçíà÷àº êåð³âíèê
ðàéîíó, – òîìó é áåçïîñåðåäíº
ñï³ëêóâàííÿ ç ìåøêàíöÿìè ðàéîíó
çàâæäè áóäå â ïð³îðèòåò³ ìîº¿ ðî-
áîòè».



Íå çàâæäè áóäå ë³òî. (Åçîï)Íå çàâæäè áóäå ë³òî. (Åçîï)Íå çàâæäè áóäå ë³òî. (Åçîï)Íå çàâæäè áóäå ë³òî. (Åçîï)Íå çàâæäè áóäå ë³òî. (Åçîï)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333329  áåðåçíÿ 2018 ð.
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В Мукачеві ОСББ отримують фінансову
підтримку з міського бюджету

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åí-
íÿ óìîâ ñòâîðåííÿ
ñòàëîãî, åôåêòèâíîãî
ô ó í ê ö ³ î í ó â à í í ÿ
ÎÑÁÁ, à òàêîæ ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³
óïðàâë³ííÿ æèòëîâèì
ôîíäîì ñåñ³ºþ Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä
27 ñåðïíÿ  2015 ðîêó
¹ 1530 “Ïðî çàòâåðä-
æåííÿ Ïðîãðàìè
“Ñïðèÿííÿ ñòâîðåííþ
òà ðîçâèòêó îá’ºäíàíü
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîê-
âàðòèðíèõ áóäèíê³â â
ì. Ìóêà÷åâî íà 2015-
2018 ðîêè”. Òàê, ñòà-
íîì íà ïî÷àòîê ðîêó íà
òåðèòîð³¿ ì³ñòà Ìóêà-
÷åâà ñòâîðåíî çàãàëîì
42 îá’ºäíàíÿ ñï³ââëàñ-
íèê³â áàãàòîêâàðòèð-
íèõ áóäèíê³â. Ïëàíî-
âèé îáñÿã âèäàòê³â
çã³äíî Ïðîãðàìè ñòà-
íîâèòü 272,1 òèñ.ãðí.
Òàêîæ ñòâîðåíî àñîö³-
àö³þ ÎÑÁÁ ì.Ìóêà÷å-
âî òà ãðîìàäñüêó
îðãàí³çàö³ÿ “Îáëàñíà
àñîö³àö³ÿ ñï³ââëàñ-
íèê³â áàãàòîêâàðòèð-
íèõ áóäèíê³â “Çàêàð-
ïàòòÿ”.

Çà ñ³÷åíü-ãðóäåíü
2017 ðîêó ô³íàíñîâó

ï³äòðèìêó îòðèìàëî
4 ÎÑÁÁ íà çàãàëüíó
ñóìó 231,8 òèñ.ãðí., çà
ðàõóíîê ÿêèõ áóëî ïðî-
âåäåíî ïîòî÷íèé ðå-
ìîíò ñèñòåìè âîäî-
â³äâåäåííÿ òà êàíàë³-
çàö³¿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó ïî âóë. Ñâÿòî-Ìè-
õàéë³âñüêà, 39, ïîòî÷-
íèé ðåìîíò ï³äâàëüíî-
ãî ïðèì³ùåííÿ ïî
çàì³í³ êàíàë³çàö³¿ òà âî-
äîïðîâ³äíèõ òðóá â áó-
äèíêó ïî âóë. Áåðåñòà
Îëåêñ³ÿ, 40; ïîòî÷íèé
ðåìîíò ñèñòåìè âîäî-
ïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³-
çàö³¿ æèòëîâîãî áóäèí-
êó ïî âóë. Äóõíîâè÷à,
112 òà ïîòî÷íèé ðå-
ìîíò ïîêð³âë³ æèòëî-
âîãî áóäèíêó ïî âóë.
Ìîëîä³æíà, 19.

Ð³øåííÿì 33-î¿ ñåñ³¿
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè 7-ãî ñêëèêàííÿ
â³ä 30 ëèñòîïàäà 2017

ðîêó ¹ 894 çàòâåðäæå-
íî  Ïðîãðàìó «Ñïðè-
ÿííÿ ñòâîðåííþ òà
ðîçâèòêó îá’ºäíàíü
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíê³â â
ì. Ìóêà÷åâî íà 2018-
2020 ðîêè».

Çàãàëüíèé îáñÿã
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â íà
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè
íà 2018 ð³ê ñòàíîâèòü
1 650 000,00 ãðí.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åí-
íÿ ó÷àñò³ âëàñíèê³â
êâàðòèð ÎÑÁÁ ó âïðî-
âàäæåíí³ çàõîä³â ç
åíåðãîçáåðåæåííÿ áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â ÷åðåç çàëó÷åííÿ
êðåäèòíèõ êîøò³â çàò-
âåðäæåíî ð³øåííÿ 5-î¿
ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
7-ãî ñêëèêàííÿ â³ä
24.12.2015 ðîêó ¹ 60
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïðîãðàìè â³äøêîäó-

âàííÿ ÷àñòèíè êðå-
äèò³â, îòðèìàíèõ
ÎÑÁÁ, ÆÁÊ íà âïðî-
âàäæåííÿ çàõîä³â ç
åíåðãîçáåðåæåííÿ áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â ó ì.Ìóêà÷åâî íà
2016-2020 ðîêè”. Íà
âèêîíàííÿ çàõîä³â
Ïðîãðàìè íà 2017 ð³ê
³ç çàãàëüíîãî ôîíäó
ì³ñüêîãî áþäæåòó ç óðà-
õóâàííÿì çì³í ñïðÿìî-
âàíî 92,4 òèñ.ãðí. Ñòà-
íîì íà 01 ñ³÷íÿ 2018
ðîêó áóëî â³äøêîäîâà-
íî ÷àñòèíó êðåäèòó
ÎÑÁÁ  «²íòóðèñò 112»
â ñóì³ 32 450 ãðí. äëÿ
ïðèäáàííÿ òà âñòà-
íîâëåííÿ â áóäèíêó
â³êîí ç äâîêàìåðíèìè
åíåðãîåôåêòèâíèìè
ñêëîïàêåòàìè ç åíåð-
ãîçáåð³ãàþ÷èì ñêëîì.

Çàãàëîì, çã³äíî Ïðî-
ãðàìè, ÎÑÁÁ ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó ìîæóòü
îòðèìàòè â³äøêîäó-
âàííÿ ÷àñòèíè êðåäè-
òó ó ðîçì³ð³ 55% â³ä
ìàêñèìàëüíîãî ðîçì³-
ðó îñíîâíî¿ ñóìè (ò³ëà)
êðåäèòó, àëå íå á³ëüøå
500 òèñ.ãðí. çà îäíèì
êðåäèòíèì äîãîâîðîì,
íà çàõîäè ç åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíê³â.

В місті проводить�
ся робота з переве�
дення  бюджетних
установ міста на аль�
тернативні види па�
лива: дрова, пелети
тощо:

� НВК “Гармонія”
дошкільна ланка,
ЗОШ № 7  – котельні
передані в експлуа�
тацію;

� ДНЗ № 15, ДНЗ № 28, ДНЗ № 25, ДНЗ № 16 –
котельні побудовані, передані до експлуатації;

� ДНЗ № 18�виготовлено проектно�кошторисну
документацію, проводиться коригування;

� НВК ЗОШ “Гімназія” – виготовлено проектно�
кошторисну документацію, проведено експертизу.
Укладено угоду на виконання будівельних робіт, бу�
дується;

� ДНЗ № 41, ЗОШ № 15 – виготовлено проектно�
кошторисну документацію, проведено експертизу.
Укладено угоду на виконання будівельно�монтаж�
них робіт. Виконуються будівельно�монтажні та пус�
коналагоджувальні роботи. Готується документація
для здачі об’єкта в експлуатацію;

� ЗОШ № 8 виготовлено проектно�кошторисну
документацію, проведено експертизу. Укладено
угоду на виконання будівельно�монтажних робіт, ви�
конуються будівельно�монтажні роботи;

� ДНЗ № 8, ДНЗ № 34, ЗОШ № 10, НВК «Гармо�
нія» ЗОШ, ЗОШ № 16  – виготовлено проектно�
кошторисну документацію, проведено експертизу.
Укладено угоду на виконання будівельно�монтаж�
них  робіт. Виконуються будівельно�монтажні та
пусконалагоджувальні роботи;

� ЗОШ № 4, ЗОШ №11, Будинок школяра – про�
ектно�кошторисна документація виготовлена, зна�
ходиться на експертизі;

� на стадії виготовлення проектно�кошторисні до�
кументації для ЗОШ № 13, ДНЗ № 17, ДНЗ № 21,
ДНЗ № 23;

� ЗОШ № 1, ліцей, ЗОШ № 20, ДНЗ № 30, ДНЗ №
20, НВК “Первоцвіт” – проектно�кошторисна доку�
ментація виготовлена, є позитивний висновок екс�
пертизи.

Àëüòåðíàòèâà áëàêèòíîìó
ïàëèâó: â Ìóêà÷åâ³ îñâ³òí³ çàêëàäè

îáëàøòîâóþòü êîòåëüí³, ÿê³
ïðàöþâàòèìóòü íà ïåëåòàõ

Ç ìåòîþ âðàõóâàííÿ äóìêè ãðîìàäñüêîñò³  ì³ñòà
Ìóêà÷åâà, íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ 37 ñåñ³¿ 7-ãî ñêëè-
êàííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹960 â³ä
22.02.2018 ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà Àíäð³é Áà-
ëîãà âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî ïðîâåäåííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü”. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ç 22.03.2018 ïî 22.04.20178 îãîëîøå-
íî ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïî ì³ñòî-
áóä³âí³é äîêóìåíòàö³¿ — äåòàëüíîãî ïëàíó òåðè-
òîð³¿ â ìåæàõ ì³ñòà Ìóêà÷åâî â ðóñë³ ð³÷êè Ëàòî-
ðèöÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ì³í³-ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é
(ì³í³-ÃÅÑ).

Ç äåòàëüíèì ïëàíîì òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ì³ñòà Ìó-
êà÷åâî  â ðóñë³ ð³÷êè Ëàòîðèöÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ì³í³-ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é (ì³í³-ÃÅÑ) òà ³íøèìè ìà-
òåð³àëàìè   ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ www.mukachevo-rada.gov.ua, ó ðîçä³ë³:
“Â³äêðèòå ì³ñòî”, ï³äðîçä³ë³ “Ãðîìàäñüê³ îáãîâî-
ðåííÿ”.

Ïðîïîçèö³¿, çàóâàæåííÿ, ïîáàæàííÿ ùîäî äåòàëü-
íîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ íàäñèëàòè ïîøòîþ àáî íà-
ðî÷íî çà àäðåñîþ ì.Ìóêà÷åâî, ïë.Äóõíîâè÷à
Îëåêñàíäðà, 2, â³ää³ë àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäó-
âàííÿ óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ïðèâîäó
ðîçì³ùåííÿ ì³í³-ÃÅÑ ó Ìóêà÷åâ³

27 áåðåçíÿ, â³äáóëàñü öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ íàãî-
ðîä äëÿ ïåðåìîæö³â òà ô³íàë³ñò³â ²² òóðó Âñåóê-
ðà¿íñüêîãî êîíêóðñó “Ó÷èòåëü ðîêó-2018”. Ïîäÿ-
êè òà ïîäàðóíêè âðó÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áà-
ëîãà. Çàçíà÷èìî, ùî ïåðåìîæöåì ó íîì³íàö³¿
“Í³ìåöüêà ìîâà” ñòàëà Ðåøåòàð Îêñàíà ²âàí³â-
íà, â÷èòåëü ÍÂÊ”ÄÍÇ-ÇÎØ ² ñòóïåíÿ-ã³ìíàç³ÿ”.
Ëàóðåàòîì, ÿêèé ïîñ³â äðóãå ì³ñöå, ó íîì³íàö³¿
“Ô³çè÷íà êóëüòóðà” ñòàëà â÷èòåëü ÍÂÊ ¹10 Ñºäèõ
Îëåêñàíäðà Âàëåíòèí³âíà. Òðåòº ì³ñöå ó íîì³íàö³¿
“Ô³çèêà” ïîñ³ëà Ãàáîâäà Ãàëèíà Ôåäîð³âíà, â÷èòåëü
ÇÎØ ¹ 20.

Ïðèçåðàì ²² òóðó
Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó

“Ó÷èòåëü ðîêó-2018”
âðó÷èëè íàãîðîäè

За словами керів�
ника комунального
підприємства «Му�
к а ч і в в о д о к а н а л »
Ігоря Федорняка
мешканці 13�ти ву�
лиць водозабору
« С е в а с т о п о л ь с ь �
кий» отримали ціло�
добове водопоста�
чання. Зокрема, ву�
лиць Севастопольська, Гоголя Миколи, Волошина Ав�
густина,  Франка Івана ( від вул. Миру до вул. Недецеї),
Невського Олександра, Недецеї Яноша (від Зайцева
Володимира до вул. Вокзальної), вулиця Рєпіна Іллі,
Маргітича Івана, Зайця Володимира,  Єлизавети ко�
ролеви, Вокзальна,  Сільвая Івана, Ярослава Мудрого
(від вул. Партизанська до вул. Вокзальної).

Наразі в  місті  загальна кількість вулиць з централ�
ізованим водопостачанням – 280, з них 189 вулиць з
цілодобовим водопостачанням, що становить 68%.

Відеокоментар: директор «Мукачівводоканал»
Ігор Федорняк

https://www.facebook.com/mukachevo.rada/
videos/984854015003686/

Ìåøêàíö³ ùå 13 âóëèöü Ìóêà÷åâà
îòðèìàëè ö³ëîäîáîâå âîäîïîñòà÷àííÿ



Ìåæà ïîì³æ ñâ³òëîì ³ ò³ííþ – òè. (Ñ. Ëåö)Ìåæà ïîì³æ ñâ³òëîì ³ ò³ííþ – òè. (Ñ. Ëåö)Ìåæà ïîì³æ ñâ³òëîì ³ ò³ííþ – òè. (Ñ. Ëåö)Ìåæà ïîì³æ ñâ³òëîì ³ ò³ííþ – òè. (Ñ. Ëåö)Ìåæà ïîì³æ ñâ³òëîì ³ ò³ííþ – òè. (Ñ. Ëåö) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 29  áåðåçíÿ 2018 ð.
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Æ²ÍÊÀ, ÌÀÒÈ, ÄÎÁÐÎ×ÈÍÅÖÜ
29 березня відзначає

ювілейний День народ�
ження Світлана Василів�
на Медулич�Галушко, яка
за Постановою обласної
ради ветеранів України і
обласного волонтерсько�
го центру «Пенсіонер» у
2017 році посіла перше
місце серед волонтерів
краю.

Світлана Василівна на�
родилася у с. Горонда в
родині В.Медулича, авто�
ритетного столяра�чер�
вонодеревника. Має ме�
дичну кваліфікацію і еко�
номічну освіту. Разом з
своїм чоловіком вони ви�
ростили і виховали двох
доньок Кароліну та Еріку,
які народили їм чотирьох
внуків, що обожнюють
бабку.

В даний час Світлана
Василівна опікує людей з
інвалідністю с. Горонда,
малозабезпечених, оди�
ноких, перестарілих,
підтримує зв’язки з Ужго�
родським відділком
Львівської залізниці,
організацією Червоного
Хреста у справі вете�

ранів. Вона є членом ради
первинного ветерансько�
го осередку і районного
волонтерського центру
«Пенсіонер» та районно�
го товариства людей з
інвалідністю.

Щасливою Світлана Ва�
силівна вважає себе тоді,
коли її допомогою задово�
лені люди. її відданість во�
лонтерській справі гідно
наслідують добротворці
Срібної Землі.

Шановна
Світлана Василівна!

Мукачівська райрада
ветеранів України, район�
ний волонтерський центр
«Пенсіонер», районне то�

вариство людей з інвалі�
дністю, первинний вете�
ранський осередок с. Го�
ронда щиросердечно по�
здоровляють Вас з юві�
лейним Днем народжен�
ня, зичать Вам міцного
здоров’я, особистого ща�
стя і всіляких гараздів.
Бажаємо Вам і надалі
творити добро людям, оп�
ікуватися ними, довго,
довго до самої глибокої
старості. Молимо Божу
Матір своїм Омофором
оберігати Вас від усякої
скверни.

І.КАЧУР, Почесний ве�
теран України, голова
Мукачівської райради
ветеранів України.

В.ГОНАК, Почесний
ветеран України,  голо�
ва Мукачівського рай�
онного центру "Пенсіо�
нер", заступник голови
ветеранської райради.

В.ГОНАК, голова рай�
онного товариства лю�
дей з інвалідності

В.ПЕТАХ, голова Го�
рондянського первин�
ного ветеранського осе�
редку

Øàíîâíèé
Âàñèëü Ôåäîðîâè÷!

Â³òàºìî Âàñ ç Äíåì
íàðîäæåííÿ!

Áàæàºìî Âàì ïîäàëü-
øîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ,
ñ³ìåéíîãî çàòèøêó ³ âñ³õ
çåìíèõ áëàã.

Ïðèºìíî çãàäóºòüñÿ,
ùî äå á Âè íå ïðàöþâà-
ëè, ÿêó á ïîñàäó íå çàé-
ìàëè – íà Ì³æã³ðùèí³,
Òÿ÷³âùèí³, Ïåðå÷èíùèíè
³ ô³í³øí³é Ìóêà÷³âùèí³ –
ïîâñþäíî çàëèøèëè
ò³ëüêè äîáð³ ñïðàâè, à
ïðî ñåáå – øàíîáëèâ³
ñëîâà âäÿ÷íîñò³, ïîðÿä-

ÑÂßÒÊÓªÌÎ  ÐÀÇÎÌ!
Ñëàâà Áîãó Âè â äîðîç³,
Ñëàâà Áîãó Âè â ïóò³…

26 áåðåçíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó â ì³ñò³ íàä
Ëàòîðèöåþ ñâ³é ñîë³äíèé þâ³ëåé â³äçíà÷èâ

äîáðå çíàíèé áàãàòüìà êðàÿíàìè

Âàñèëü Ôåäîðîâè÷ ÃÎÁËÈÊ

íîñò³ ³ ëþäñüêî¿ ïðèíöè-
ïîâîñò³.

Ðàä³ çà Âàñ, ùî â ñâî¿é
ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³
äîòðèìóâàëèñü ïðèí-
öèï³â â³ðîñïîâ³äàííÿ
Îò÷åíàøà – ïðîáà÷àòè
âèíóâàòö³â íàøèõ.

Íåõàé Âàø³ ïîçèòèâè
ä³ÿëüíîñò³ íàñë³äóþòü
ä³òè, âíóêè ³ ïðàâíóêè
Âàø³.

Øàíîâíèé
Âàñèëü Ôåäîðîâè÷!
Ïàì’ÿòàéòå, ùî 92 íå

ê³ëüê³ñòü ïðîæèòèõ ðîê³â,
à ñóìà íàêîïè÷åíèõ âðà-
æåíü, êîðèñíî çðîáëåíèõ
ñïðàâ… Ñëàâà Áîãó,

Âàì öå âäàºòüñÿ!
Â íàðîä³ ãîâîðÿòü, ùî

ï³ñëÿ 70-òè ðîê³â êîæåí
äåíü ëþäèí³ äàºòüñÿ â³ä
Áîãà. Îòæå, Âñåâèøí³é
íàäàðóâàâ Âàì 8 030
äí³â!

Äàé Áîæå Âàì ³ íàäàë³
äîáðà ³ ñîíÿ÷íèõ äí³â.

Ç ïîâàãîþ  òà äîðó÷åí-
íÿì â³ä íàøîãî â³êîâîãî
ñ³ìåéñòâà

Â. ÌÀÐÊÓË²Í,
ãîëîâà «Ðàäè ñòàð³é-

øèí» ì. Ìóêà÷åâî

 Ìóêà÷³âñüêà  ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³ÿ, Ðàäà âå-
òåðàí³â  Ìóêà÷³âùèíè,
ðàéîííå Òîâàðèñòâî
³íâàë³ä³â é ðåäàêö³ÿ ãàçå-
òè "Ìóêà÷åâî" ðàäî â³òà-
þòü ç Äíåì íàðîäæåííÿ
ãîëîâó  Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàäè  âåòåðàí³â, Ïî÷åñ-
íîãî âåòåðàíà Óêðà¿íè
ÊÀ×ÓÐÀ ²âàíà Äìèòðîâè÷à  ³ ùèðîñåðä-
íî áàæàþòü  øàíîâíîìó ³ìåíèííèêó  ùå íà
áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,   æèòòºâîãî
îïòèì³çìó ³ íåâòîìíîñò³ ó  áëàãîðîäí³é ãðî-
ìàäñüê³é ðîáîò³, à òàêîæ çä³éñíåííÿ âñ³õ äîá-
ðèõ çàäóì³â ³  âèìð³ÿíèõ  ïëàí³â, îñîáèñòîãî
ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.

ÙÀÑÒß ÍÀ ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ!

Ãðàôà ôîí Øåíáîðíà – îä-
íîãî ç íàéñëàâåòí³øèõ äâîðÿí
ªâðîïè çàïàì’ÿòàëè çà éîãî
øëÿõåòí³ñòü, áëàãîä³éíèöòâî.
Íåäàðìà îäíà ç âóëèöü Ìó-
êà÷åâà íîñèòü éîãî ³ì’ÿ. Éîãî
ñó÷àñíèêè, ìåøêàíö³ Áåðåçü-
êî¿ æóïè, ÿêîþ â³í âîëîä³â, é
íàùàäêàì ñâî¿ì ïåðåäàâàëè
ðîçïîâ³ä³ ïðî éîãî äîáðîòó ïî
â³äíîøåííþ äî ïðîñòîãî
ëþäó. Çãàäàéìî òàêèé ïðè-
êëàä: êîæåí ðîá³òíèõ çíàìå-
íèòîãî Ìóêà÷³âñüêîãî ïèâçà-
âîäó, ñïîðóäæåíîãî  ãðàôîì,
ï³ñëÿ êîæíî¿ çì³íè îòðèìóâàâ
ïëÿøêó ïèâà, à õòî ¿¿ â³äðàçó
íå áðàâ, òî âñþ, òàê áè ìî-
âèòè, ïàðò³þ âèäàâàëè íà âå-
ñ³ëëÿ ÷è ³íøó ðîäèííó ãîñòè-

Æèòòºâ³ ³ñòîð³¿

МОЖНОВЛАДЦІ  РІЗНИХ  ЕПОХ:  ПОРІВНЯННЯ
íó. É áàãàòî çàìîæíèõ ñåëÿí
ïðàêòèêóâàëè ãîäóâàòè ñâî¿õ
íàéìèò³â.

Ëþäè ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ
ìîæóòü íàâåñòè áàãàòî ïðè-
êëàä³â øëÿõåòíîñò³ é áëàãî-
ä³éíîñò³ ìîæíîâëàäö³â. À íà
÷åðç³ ñïîãàäè ïðî ìîæíîâ-
ëàäö³â ðàäÿíñüêî¿ äîáè, êîì-
ïàðò³éíó åë³òó. Íå áóäåìî ïî-
âåðòàòèñü äî ñòàë³íñüêî¿
äîáè, êîëè êðîê óïðàâî àáî
âë³âî… Çãàäóâàòèìó â³ä 60-õ
ðîê³â. Íå çàïåðå÷óþ, áóëè ñå-
ðåä ïàðòàïàðàò÷èê³â ³ ïîðÿäí³
ëþäè, ÿêèì, õòî ùå ïðè çäî-
ðîâ’¿ ³ òåïåð øàíîáëèâî âêëî-
íÿþòüñÿ ïðè çóñòð³÷³. Àëå
áóëè é ³íø³. Ïèõàò³. Ïðèãàäóþ
ïàðò³éíà äàìî÷êà ïî÷àëà ñâà-

ðèòè ìåíå, ùî çàéøîâ äî
áóä³âë³ ðàéêîìó ïàðò³¿… â
äæèíñàõ, à ëèñèé íîìåíêëà-
òóðíèê – çà ïèøíó øåâåëþðó.
À òî çâåðíóâñÿ ÿêîñü äî ñåê-
ðåòàðÿ ì³ñüêêîìó ïàðò³¿ ³ç ÿêè-
ìîñü çàïèòàííÿì, òî â³í çàæà-
äàâ àáè ÿ çàïèñàâñÿ íà
ïðèéîì. Òî ÿ ïîäóìêè ïîêàçàâ
éîìó íàï³âç³ãíóòó â ë³êòåâ³
ðóêó.

Îñü ç òàêî¿ êîãîðòè àïàðàò-
íèê³â ³ íàø ãåðîé. Ñâîãî ÷àñó
éîìó â³äìîâèëè â ï³äâèùåíí³
ç êîìñîìîëüñüêîãî äî ïàðò-
³éíîãî êîì³òåòó ³ â³äïðàâèëè
íà ãîñïîäàðñüêó ðîáîòó. Ç
«óñï³õîì» ðîçâàëèâ îñíîâíå
âèðîáíèöòâî äîðó÷åíîãî
éîìó ï³äïðèºìñòâà é ñòàâ

ðîçâèâàòè äîïîì³æí³, ÿê òîä³
êàçàëè, ïðîìèñëè, çîêðåìà,
õë³áîïåêàðíþ. ßêîñü â³í
ï³ä’¿æäæàâ íà ðîáîòó ³ ïîáà-
÷èâ, ÿê ç ïðîõ³äíî¿ âèéøëà
ðîá³òíèöÿ ïåêàðí³ ³ ñ³ëà â ïðè-
ì³ñüêèé àâòîáóñ. Íàø ãåðîé
â³äðàçó íàòèñíóâ íà ãàç, äîã-
íàâ àâòîáóñ ³ ïðè âñ³õ ïàñà-
æèðàõ  ïî÷àâ  øïîðòàòèñÿ â
ñóìö³. Íå çíàéøîâ í³÷îãî ³ íå
âèáà÷èâøèñü, ïî¿õàâ íàçàä.
Òðåáà ñêàçàòè, ùî é çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³ ³ òåïåð â áàãà-
òüîõ ïåêàðíÿõ ï³ñëÿ êîæíî¿
çì³íè âèäàþòü áóõàíö³ á³ëî-
ãî é ñ³ðîãî. À íàø «ãåðîé», äî
ðå÷³, òðèìàâ óäîìà ö³ëó ñâè-
íîôåðìó, ÷èì ãîäóâàâ, íå òðå-
áà é çäîãàäóâàòèñü.

Çðîçóì³ëî, ùî çà òàêîãî
ñòàâëåííÿ äî ñåáå ïëèíí³ñòü
êàäð³â òóò çàøêàëþâàëà ³,
çðåøòîþ âñ³ ïðàö³âíèêè ïî
çâ³ëüíÿëèñÿ. Òî æ ïàí äèðåê-
òîð ìóñ³â çäàâàòè ïåêàðíþ â
îðåíäó. ² îñü â³í ÿêîñü ïðèõî-
äèòü äî ïåêàðí³ ³ íàáèâàº ñóì-
êó õë³áèíàìè. À òàò ïðèõîäèòü
îðåíäàð ³ êàæå: «Áåð³òü õî÷
ìàøèíó, àëå ïëàò³òü ó êàñó».

– Òà öå æ ìîÿ ïåêàðíÿ.
– Âàøà, àëå ÿ ïëà÷ó âàì

îðåíäó ñïîâíà, òîæ ³ âè ïëàò³òü
ìåí³ ñïîâíà.

² ñêóïèé, ÿê íå äàé Áîã, äè-
ðåêòîð òàêèé ìóñ³â ñïëàòèòè
çà îäèí áóõàíåöü. ²íøèé êó-
ïèòü äðóæèíà.

Ìèêîëà Ð²ØÊÎ

З 1 квітня в усіх регіонах
України почнуть діяти
спеціальні штаби та
мобільні групи Державної
виконавчої служби Мін’ю�
сту по стягненню з
підприємств�боржників
заборгованостей із заро�
бітної платні на користь
громадян. Про це повідо�
мив Міністр юстиції Пав�
ло Петренко, виступаючи
на стратегічній сесії з
планування за напрямком
«Реформа системи вико�
нання судових рішень».

На сьогодні заборго�
ваність із заробітної
платні на користь грома�
дян перевищує 2,7 млрд
грн. Тільки в органах ви�
конавчої служби на вико�
нанні виконавчих доку�

Íåçàáàðîì ïî âñ³é òåðèòîð³¿ êðà¿íè áóäóòü çàïóùåí³ øòàáè òà ìîá³ëüí³ ãðóïè
äåðæàâíèõ âèêîíàâö³â Ì³í’þñòó ïî ñòÿãíåííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè ç íåäîáðîñîâ³ñíèõ ðîáîòîäàâö³â
ментів і рішень судів на
500 мільйонів гривень, �
наголосив Міністр. Він та�
кож нагадав, що закон,
який посилює відпові�
дальність неплатників ал�
іментів #ЧужихДітейНе�
Буває діє з 6 лютого і вже
демонструє перші пози�
тивні результати. Почав
діяти публічний реєстр
неплатників аліментів. У
кожному регіоні в
публічній площині були
розміщені #ДошкиГаньби
з переліком тих осіб, які
не платять аліменти по�
над 3 місяці.

Слід зазначити, що з 12
березня в Закарпатській
області розпочала свою
роботу мобільна група
Державної виконавчої

служби Мін’юсту з
ліквідації заборго�
ваності з оплати
аліментів. Мобіль�
на група прово�
дить роз’ясню�
вальну роботу се�
ред державних ви�
конавців щодо за�
стосування норм
нового закону про
посилення захис�
ту права дитини на
утримання шляхом вдос�
коналення порядку при�
мусового стягнення за�
боргованості зі сплати ал�
іментів, який засіб впливу
і як можна його на прак�
тиці застосовувати до
боржників, проводить пе�
ревірки стану виконання
рішень зі стягнення алі�

ментів з недобросовісних
боржників, здійснює виїз�
ди та проводить виконавчі
дії за місцем проживання
боржників, в яких наявна
заборгованість зі сплати
аліментів понад один рік.

Головне територіаль�
не управління юстиції у
Закарпатській області



Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Íàðîäíà ïîãîâ³ðêà)Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Íàðîäíà ïîãîâ³ðêà)Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Íàðîäíà ïîãîâ³ðêà)Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Íàðîäíà ïîãîâ³ðêà)Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Íàðîäíà ïîãîâ³ðêà)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555529  áåðåçíÿ 2018 ð.

12 (1216)12 (1216)12 (1216)12 (1216)12 (1216)

ñò.

23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó
â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çáåðå-
æåííÿ ³ñòîðè÷íî¿
ñïàäùèíè, íàéìåíó-
âàííÿ òà ïåðåéìåíó-
âàííÿ âóëèöü, âñòà-
íîâëåííÿ ïàì'ÿòíèõ
çíàê³â ó ì³ñò³ Ìóêà÷åâî
ïðè âèêîíàâ÷îìó êîì-
³òåò³ Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, íà ÿêîìó
áóëè ðîçãëÿíóò³ çâåð-
íåííÿ ùîäî óâ³÷íåííÿ
ïàì`ÿò³ â³äîìèõ ëþäåé
íàøîãî ì³ñòà òà êðà¿íè
ó íàçâàõ âóëèöü ì³ñòà
Ìóêà÷åâà.

Çîêðåìà, ðîçãëÿíóâ-
øè çâåðíåííÿ ÃÎ
"Ñï³ëêà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ
ì.Ìóêà÷åâî òà Ìóêà÷³-
âñüêîãî ðàéîíó" (êåð³-
âíèê Âàñüêî Â.Â.) ïðî
óâ³÷íåííÿ â íàçâ³ âó-
ëèö³ ì³ñòà Ìóêà÷åâà
ïàì`ÿò³ Êàëàá³øêè
Îëåêñ³ÿ, ïî÷åñíîãî
ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà
Ìóêà÷åâà, ñòàðøîãî
ïðàïîðùèêà, ÿêèé çà-

Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà êëîïîòàííÿ ïðî óâ³÷íåííÿ
ïàì`ÿò³ â³äîìèõ ëþäåé íàøîãî ì³ñòà òà êðà¿íè

ãèíóâ çàõèùàþ÷è ñâî-
áîäó òà òåðèòîð³àëüíó
ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè, Êî-
ì³ñ³ÿ âèð³øèëà ïåðåé-
ìåíóâàòè íà éîãî
÷åñòü âóëèöþ Ìàì³íà
Ñèá³ðÿêà Äìèòðà, íà-
çâàâøè ¿¿  - âóëèöÿ Êà-
ëàá³øêè Îëåêñ³ÿ.

Áóëî ðîçãëÿíóòî
çâåðíåííÿ àðõ³ºïèñêî-
ïà Ìóêà÷³âñüêîãî ³ Óæ-
ãîðîäñüêîãî  Ôåîäîðà
ïî óâ³÷íåííþ ó íàçâ³
âóëèö³ ì³ñòà Ìóêà÷åâà
ïàì`ÿò³ â³äîìîãî ñâÿ-
ùåíèêà, áîãîñëîâà, äå-
ëåãàòà ²-ãî ç`¿çäó Íà-
ðîäíèõ êîì³òåò³â Çà-
êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè,
ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíè-
íà ì³ñòà Ìóêà÷åâà ïðî-
òî³ºðåÿ  Ëîãîéäè Ìè-
êîëè ³ âèð³øåíî ïåðåé-
ìåíóâàòè íà éîãî
÷åñòü âóëèöþ Æó-
êîâñüêîãî Âàñèëÿ, äå
âëàñíå ³ ïðîæèâàâ
ïðîòî³ºðåé Ëîãîéäà
Ìèêîëà.

Òàêîæ ÷ëåíè Êîì³ñ³¿

ðîçãëÿíóëè çâåðíåííÿ
ìåøêàíêè ì. Ìóêà÷åâà
Ç³çäè Ñâ³òëàíè Åäâàð-
ä³âíè ïðî ïåðåéìåíó-
âàííÿ âóëèö³ Ë³çè ×àé-
ê³íî¿ íà âóëèöþ  Âèøè-
âàíîãî Âàñèëÿ, óêðà¿-
íñüêîãî â³éñüêîâîãî
ä³ÿ÷à, ïîë³òèêà, äèïëî-
ìàòà, ïîåòà, ïîëêîâíè-
êà Ëåã³îíó Óêðà¿íñüêèõ
Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, ðåï-
ðåñîâàíîãî ÍÊÂÄ, à
ï³çí³øå ïîñìåðòíî ðå-
àá³ë³òîâàíîãî ³ ïðèéíÿ-
ëè ð³øåííÿ ïåðåéìåíó-
âàòè âóëèöþ ×àéê³íî¿
Ë³çè íà âóëèöþ Âèøè-
âàíîãî Âàñèëÿ.

×ëåíè Êîì³ñ³¿ ï³äòðè-
ìàëè ïðîïîçèö³þ ãî-
ëîâè Êîì³ñ³¿, çàñòóïíè-
êà ì³ñüêîãî ãîëîâè, êå-
ðóþ÷îãî ñïðàâàìè
Îëåêñàíäðà Ãàëàÿ ïðî
âèíåñåííÿ  âèùåâêàçà-
íèõ ïèòàíü   íà ãðî-
ìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ç
ïîäàëüøèì ¿õ ðîçãëÿ-
äîì íà ñåñ³¿ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Äåêëàðàö³þ ïðî ïðèºäíàííÿ äî
ïðîåêòó ñüîãîäí³ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé
ãîëîâà Àíäð³é Áàëîãà.

Ö³ºþ äåêëàðàö³ºþ Ìóêà÷³âñüêà
ì³ñüêà ðàäà çàÿâëÿº ïðî ñâîº ïðè-
ºäíàííÿ äî ìåìîðàíäóìó òà
ï³ëîòíîãî ïðîåêòó
ProZorro. Ïðîäàæ³

ProZorro.Ïðîäàæ³ –
ïðîåêò, ñòâîðåíèé ç
³í³ö³àòèâè ãðîìàäñü-
êèõ îðãàí³çàö³é, äåð-
æàâè òà ïðèâàòíèõ
òîðãîâèõ ìàéäàí÷èê³â
òà ïîáóäîâàíèé çà
ïðèíöèïàìè ñèñòåìè
ProZorro.

Ìåòîþ ñòâîðåííÿ
ïðîåêòó º ïðîçîðà, øâèäêà òà
åôåêòèâíà ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâ-
íîãî ³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà, à
òàêîæ çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿
çàâäÿêè ãðîìàäñüêîìó êîíòðî-
ëþ çà ïóáë³÷íèìè ïðîäàæàìè.

Ïðîåêò äîïîìàãàº çíà÷íî
ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü â³ä
ïðîäàæó êîìóíàëüíîãî ìàéíà
³ çâåñòè äî ì³í³ìóìó êîðóïö³éí³
ðèçèêè. Ñüîãîäí³ ìàéíî ì³ñöåâèõ
ãðîìàä ÷åðåç ProZorro.Ïðîäàæ³
ïðîäàþòü 37 àóêö³îííèõ ñèñòåì, ùî
çàáåçïå÷óº ïðîçîð³ñòü, óíåìîæëèâ-
ëþº äèñêðèì³íàö³þ òà íàäàº îá-
’ºêòèâíó îö³íêó ïðîïîçèö³é ï³ä ÷àñ
ïðîäàæó òà îðåíäè êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³.

Çàâäÿêè ïðîåêòó âñ³ ³íâåñòîðè

Ìóêà÷åâî äîëó÷èëîñÿ äî ï³ëîòíîãî
ïðîåêòó ProZorro.Ïðîäàæ³

çìîæóòü îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî òîðãè â ì³ñò³ ç ïðîäàæó ìàéíà.
Ñòâîðåí³ ºäèí³  ïðàâèëà âåäåííÿ
ïóáë³÷íèõ òîðã³â â åëåêòðîíí³é òîð-
ãîâ³é ñèñòåì³ Prozorro.Ïðîäàæ³ çà-
áåçïå÷óþòü ïîâíîö³ííèé â³äêðè-

òèé äîñòóï ãðîìàäñüêîñò³ äî ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ðåçóëüòàòè ïóáë³÷íèõ
òîðã³â.

Ïðîåêòíèé ìåíåäæåð ðî ðîáîò³ ç
ðåã³îíàìè ïðîåêòó ProZorro. Ïðî-
äàæ³  Îëåêñ³é Ìîâ÷àí  âèñëîâèâ
âïåâíåí³ñòü, ùî Ìóêà÷åâî ìîæå
ñòàòè ë³äåðîì â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ç
âïðîâàäæåííÿ öüîãî ïðîåêòó.

Ç 1 êâ³òíÿ ðîçïî÷íåòüñÿ
ïðèéîì çàÿâ äëÿ âñòóïó íà êîí-
êóðñí³é îñíîâ³ äî ìèñòåöüêèõ
øê³ë ì³ñòà Ìóêà÷åâà. Çàÿâè ðåº-
ñòðóâàòèìóòüñÿ ó Öåíòð³ íàäàí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
(ÖÍÀÏ) çà àäðåñîþ: ì. Ìóêà-
÷åâî, ïë. Äóõíîâè÷à Îëåêñàí-
äðà, 2 (ì³ñüêà Ðàòóøà).

Òîæ ÿêùî ó Âàñ òâîð÷à òà òà-
ëàíîâèòà äèòèíà ³ Âè õî÷åòå,
ùîá âîíà ïðîôåñ³éíî çàéìàëà-
ñÿ ìóçèêîþ, ñï³âîì, òàíöÿìè,
îáðàçîòâîð÷èì ÷è òåàòðàëüíèì
ìèñòåöòâîì, îáèðàéòå íàâ÷àëü-
íèé ìèñòåöüêèé çàêëàä, ÿêèé
äîïîìîæå ðîçâèíóòè ¿¿ òâîð÷³
çä³áíîñò³ òà ðîçêðèòè òâîð÷èé
ïîòåíö³àë. 

Ïðèéîì ó÷í³â äî ìèñòåöüêèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâ
áàòüê³â òà âñòóïíèõ ³ñïèò³â, ÿê³
ïðîâîäèòèìóòüñÿ áåçïîñåðåä-
íüî ó îáðàíèõ çàêëàäàõ. Ó øêî-
ëàõ âñòàíîâëåíî øåñòèäåííèé
ðîáî÷èé òèæäåíü. Íàâ÷àííÿ òà
âèõîâàííÿ ä³òåé ð³çíîãî â³êó
çä³éñíþºòüñÿ ó ïîçàóðî÷íèé òà
ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ, â çàëåæ-

Â Ìóêà÷åâ³ ç 1 êâ³òíÿ â ÖÍÀÏ³ ïî÷íóòü ïðèéìàòè çàÿâè íà âñòóï äî ìèñòåöüêèõ øê³ë
íîñò³ â³ä çàòâåðäæåíèõ ðîçê-
ëàä³â çàíÿòü.

Äî Âàøî¿ óâàãè ïåðåë³ê ïî-
÷àòêîâèõ ìèñòåöüêèõ çàêëàä³â
ì³ñòà ç â³äïîâ³äíèìè ìèñòåöü-
êèìè íàïðÿìêàìè:

Ìóêà÷³âñüêà äèòÿ÷à øêîëà
ìèñòåöòâ ¹ 1 ³ì. Ñ. Ìàðòîíà

Àäðåñà: ì. Ìóêà÷åâî, âóë.
Øòåôàíà Àâãóñòèíà, 2; âóë.
Íåäåöå¿, 32.

Ïðè øêîë³ ä³þòü â³ää³ëè:
- ôîðòåï³àííèé
- â³ää³ë ñòðóííî-ñìè÷êîâèõ

³íñòðóìåíò³â
- â³ää³ë íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â
- â³ää³ë äóõîâèõ òà óäàðíèõ

³íñòðóìåíò³â
- ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèé
- âîêàëüíî-õîðîâèé
- õîðåîãðàô³÷íèé.
Òåðì³í íàâ÷àííÿ 6-8 ðîê³â.
Ìóêà÷³âñüêà äèòÿ÷à øêîëà

ìèñòåöòâ ¹2
Àäðåñà: ì. Ìóêà÷åâî, âóë.

Ãðóøåâñüêîãî, 10
Ïðè øêîë³ ä³þòü â³ää³ëè:
- ôîðòåï³àííèé
- íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â
- îðêåñòðîâèé

- ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèé
- âîêàëüíîãî ñï³âó
- â³ää³ë ìóçè÷íîãî òåàòðó.
Òåðì³í íàâ÷àííÿ: 6-8 ðîê³â.
Ìóêà÷³âñüêà õîðîâà øêîëà

õëîï÷èê³â òà þíàê³â
Àäðåñà: ì. Ìóêà÷åâî, âóë.

Âîëîøèíà, 18
Ïðè øêîë³ ä³þòü â³ää³ëè:
- õîðîâèé
- õîðîâèé ³ çàãàëüíå ôîðòåï³-

àíî
- õîðîâèé ³ ñïåö³àëüíå ôîðòå-

ï³àíî.
Òåðì³í íàâ÷àííÿ: 8 ðîê³â.
Ìóêà÷³âñüêà äèòÿ÷à õóäîæíÿ

øêîëà ³ì. Ì. Ìóíêà÷³
Àäðåñà: ì. Ìóêà÷åâî, ïë. Êè-

ðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 16
Âèâ÷àþòüñÿ ïðåäìåòè: 
- ðèñóíîê
- æèâîïèñ
- êîìïîçèö³ÿ
- ñêóëüïòóðà
- ³ñòîð³ÿ ìèñòåöòâà.
Äëÿ çàðàõóâàííÿ äèòèíè äî 1-

ãî êëàñó ìèñòåöüêîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó:

- íåîáõ³äíî ïîäàòè çàÿâó â³ä
îäíîãî ç áàòüê³â äèòèíè àáî îñî-

áè, ùî ¿õ çàì³íþº íà ³ì’ÿ äè-
ðåêòîðà ìèñòåöüêîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ðàçîì ³ç êîï³ºþ
ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äè-
òèíè òà ï³äòâåðäæóþ÷èìè äîêó-
ìåíòàìè ïðî íàÿâí³ñòü ï³ëüã
(â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî
ïëàòó çà íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ
ñïåö³àë³çîâàíèõ ìèñòåöüêèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà Ìóêà-
÷åâà) äî Öåíòðó íàäàííÿ àäì³í-
³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ì. Ìóêà÷å-
âà (äàë³ - ÖÍÀÏ).

- Òåðì³íè ïîäà÷³ çàÿâ äëÿ çà-
ðàõóâàííÿ äèòèíè äî 1-ãî êëà-
ñó ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â ì³ñòà Ìóêà÷åâà - ç 01
êâ³òíÿ â³äïîâ³äíîãî êàëåíäàðíî-
ãî ðîêó òà íå ï³çí³øå, ÿê çà òðè
äí³ äî ïî÷àòêó êîíêóðñíîãî
â³äáîðó (âñòóïíèõ ³ñïèò³â, ïðî-
ñëóõîâóâàíü, ñï³âáåñ³äè), ÿê³
ïðîõîäèòèìóòü íà áàç³ çàêëàä³â.

- Ïðèéîì ä³òåé äî 1-ãî êëàñó
ïî÷àòêîâîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî
ìèñòåöüêîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó ì³ñòà Ìóêà÷åâà çä³éñíþºòü-
ñÿ êåð³âíèêîì çàêëàäó â³äïîâ³-
äíî äî ñïèñê³â, ñôîðìîâàíèõ
çã³äíî áàçè äàíèõ òà çàÿâ, ïåðå-

äàíèõ â³ä äåðæàòåëÿ Ðåºñòðó òà
²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê êîíêóð-
ñíîãî ïðèéìàííÿ ä³òåé (ó÷í³â,
âèõîâàíö³â) äî ïî÷àòêîâèõ
ñïåö³àë³çîâàíèõ ìèñòåöüêèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â íà êîí-
êóðñí³é îñíîâ³ (âñòóïíèõ
³ñïèò³â, ïðîñëóõîâóâàíü,
ñï³âáåñ³äè) ó ÷åðâí³. 

- Ðåçóëüòàòè âñòóïíèõ ³ñïèò³â
(ïðîñëóõîâóâàíü, ñï³âáåñ³äè)
îãîëîøóþòüñÿ íå ï³çí³øå 5 êà-
ëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ¿õ ïðîâå-
äåííÿ. Çàðàõóâàííÿ íà íàâ÷àí-
íÿ ïðîâîäèòüñÿ íàêàçîì êåð³â-
íèêà çàêëàäó äî ïî÷àòêó â³äïî-
â³äíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

- Íà îñíîâ³ ñôîðìîâàíèõ
ñïèñê³â çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóð-
ñíîãî â³äáîðó (âñòóïíèõ ³ñïèò³â,
ïðîñëóõîâóâàíü, ñï³âáåñ³äè)
çàÿâíèêó íåîáõ³äíî ïðåäñòàâè-
òè äî àäì³í³ñòðàö³é ìèñòåöüêèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ìåäè÷íó
äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ äè-
òèíè âñòàíîâëåíîãî çðàçêà.

Â³äåîêîìåíòàð ²ðèíè
Êàë³é, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
êóëüòóðè íà ñòîð³íö³ Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè ó facebook.
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Âæå âêîòðå íàðäåï-
ðàäèêàë Îëåã Ëÿøêî
ïðîñèòü óðÿä Óêðà¿íè
óâ³ëüíèòè âèêîíóþ÷ó
îáîâ’ÿçêè Ì³í³ñòðà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Óëüÿíó Ñóïðóí ç ïîñà-
äè. Öüîãî âèìàãàº ³
íàðîäíèé äåïóòàò Óê-
ðà¿íè Âîëîäèìèð
Ëèòâèí. Çà òå, ùî çà-
íåäáàëà ìåäèöèíó ³
çâîë³êàº ç ïðîâåäåí-
íÿì ðåôîðì. Áóäåìî
â³äâåðò³: íà òåïåð öÿ
ãàëóçü ïðàöþº  áåç íà-
ëåæíî¿ ô³íàíñîâî¿
ï³äòðèìêè ³ âèâàæå-
íèõ ð³øåíü. Ä³þ÷à ñè-
ñòåìà îõîðîíè çäîðî-
â’ÿ íå âëàøòîâóº  í³
ñàìèõ ìåäèê³â, àí³
ïàö³ºíò³â. Îòîæ, ÿêèì
øëÿõîì ï³òè, ùîá
ðîçâ’ÿçàòè öþ äàâíî
íàáîë³ëó ïðîáëåìó? Ç
öèì çàïèòàííÿì ÿ
çâåðíóâñÿ äî â³äîìîãî
â Ìóêà÷åâ³, îáëàñò³, â
Óêðà¿í³ ³ çà êîðäîíîì
îðòîïåäà-òðàâìàòîëî-
ãà, ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË Ìè-

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊ²É ÌÅÄÈÖÈÍ² ÃÐÎØ² «ÕÎÄßÒÜ» ÇÀ ÏÀÖ²ªÍÒÎÌ

ðîñëàâà Ãàâðèëîâè÷à
Ãàâðèøêà. Éîãî â³ä-
ïîâ³äü:

–  ß á íå çâ³ëüíÿâ
Óëüÿíó Ñóïðóí ç ïîñà-
äè, à çàïðîñèâ áè ¿¿,
õî÷à á íà òèæäåíü, íà
ñòàæóâàííÿ ó Ìóêà÷³-
âñüêó ÖÐË, àáè íàÿâó
ïîáà÷èëà ÿê ïîòð³áíî
ðåôîðìóâàòè ìåäè÷íó
ãàëóçü. Ðåôîðìà öå, â
ïåðøó ÷åðãó, ñòàâëåí-
íÿ âëàäè äî ñóá’ºêòó
ðåôîðìóâàííÿ – òîáòî,
äî ìåäèöèíè. Âîíà íå
ïîâèííà â³äîáðàæàòè-
ñÿ ó äåêëàðàö³ÿõ, â ðîç-
ìîâàõ ÷è êðàñèâèõ ñõå-
ìàõ. Âîíà ìàº ðîáèòè-
ñÿ çà â³äïîâ³äíèìè
âêëàäåíèìè êîøòàìè ³

¿õ ðàö³îíàëüíèì âèêî-
ðèñòàííÿì. Íàïðèê-
ëàä, Ìóêà÷³âñüêà ÖÐË
çàáåçïå÷óºòüñÿ ó ìå-
æàõ ñóáâåíö³¿, ÿêó âè-
ä³ëÿº äåðæàâà. Öüîãî
íàì âèñòà÷àº äëÿ ïî-
âíîãî ìåäèêàìåíòîç-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ â
ñòàö³îíàð³ òà âèðîáàìè
ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ.

–  ² òóò, íàïåâíî, äî-
ðå÷íî ìîâèòè ïðî
ï³äòðèìêó ì³ñöåâî¿
âëàäè.

– Ó íàñ ä³þòü ïðîãðà-
ìè, çàâäÿêè ÿêèì ë³êó-
þòüñÿ âàæêî õâîð³, ùî
ïîòðåáóþòü äîðîãî-
âàðò³ñíîãî  ³ âèñîêîÿê-
³ñíîãî ìåäè÷íîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ: öå çàì³-
íà î÷íèõ êðèøòàëèê³â,
ñåðöåâèõ êëàïàí³â,
îïåðàö³¿ íà ê³íö³âêàõ ³
ñóãëîáàõ, íà ñóäèíàõ.
ßêùî ìóêà÷³âñüêèì
ïàö³ºíòàì òàê³ âòðó-
÷àííÿ  âèêîíóþòüñÿ â
îáëàñí³é ë³êàðí³, òî çà
ïàö³ºíòîì ³äå ô³íàíñî-
âèé ñóïðîâ³ä.

– Ðåôîðìà — öå ³

ëþäñüêèé ôàêòîð, äî
íå¿ ïîòð³áíî ãîòóâàòè ³
ë³êàð³â.

– Ôàõîâèé ð³âåíü
ë³êàð³â ó Ìóêà÷³âñüê³é
ÖÐË â³äïîâ³äàº íàéâè-
ùèì âèìîãàì. Ò³ ñïåö-
³àë³ñòè, ÿê³ ÷àñòêîâî
âè÷åðïàëè ñâ³é ïîòåí-
ö³àë, ïîïîâíþþòü ñâî¿
çíàííÿ ³ ïðàêòè÷í³ íà-
âè÷êè øëÿõîì îáì³íó
äîñâ³äîì. Îñü ³ òåïåð
÷åòâåðî íàøèõ  ë³êàð³â
– ×óëåé, Ãîðâàò, Øâàé-
êà ³ Ïàëàìàð÷óê ïðîõî-
äÿòü ñòàæóâàííÿ â
Í³ìå÷÷èí³. Íåùîäàâíî
³ ÿ ïåðåéìàâ äîñâ³ä â³ä
í³ìåöüêèõ òðàâìàòî-
ëîã³â. Ó öüîìó º ñåíñ,
áî ÿê êàæóòü ó íàðîä³:
â³ê – æèâè, ³ â³ê – ó÷è-
ñÿ. Çíàííÿ çàâæäè
áóëè ï³äãðóíòÿì ó
ïðàêòèö³.

– Ïîãîäüòåñÿ: ó íàø³é
ìåäèöèí³ ïîêè ùî
³ñíóº âåëèêèé îï³ð
çì³íàì ÿê ó ñåðåäîâèù³
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â,
òàê ³ ó íàñåëåííÿ. ×è
ìîæå âñå íå òàê?

– Öå, íà æàëü, ñïîñ-

òåð³ãàºòüñÿ. ² íå ð³äêî.
Ëþäè çâèêëè, ùî áóäü-
ÿêà çì³íà ïðèçâîäèòü
äî îïòèì³çàö³¿, ñêîðî-
÷åííÿ ³, çðåøòîþ, äî
ïîã³ðøåííÿ ñòàíó
ñïðàâ. ß áè, òàê çâà-
íèõ, çàõèñíèê³â óñòà-
ëåíèõ ðåæèì³â òà
«â³÷íèõ» êåð³âíèê³â ³ç
ìåäèöèíè âèãíàâ. Ïî-
÷èíàþ÷è â³ä ì³í³ñòåð-
ñòâà, ³ çàê³í÷óþ÷è ãëè-
áèíêîþ ñåëà. ª ùå ÷è-
ìàëî òàêèõ â³äïîâ³-
äàëüíèõ «ñïåö³àë³ñò³â»,
ÿê³ ãàëüìóþòü ðåôîðìè,
íå áàæàþòü âò³ëþâàòè
¿õ ó æèòòÿ. Ïåðåòâî-
ðåííÿ ó ìåäèöèí³ âè-
ìàãàþòü ïîñë³äîâíîñò³
³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íà
âñ³õ ð³âíÿõ. ßêùî, ñêà-
æ³ìî, ì³í³ñòð ó íàñ «çà»
ðåôîðìè, à ó ãëèáèíö³
â ñåë³ ñèäèòü îáåð³ãà÷
ñâîãî êð³ñëà, òî ðåôîð-
ìà ðóõàòèñÿ íå áóäå.
Òàê ³ âèêîíóþ÷à îáî-
â’ÿçêè  Ì³í³ñòðà îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ  Óëüÿíà
Ñóïðóí ðîáèòü òàê, ÿê
¿é ðàäèòü ¿¿ êîìàíäà.
Àëå ÷è äîõîäÿòü ¿¿ ïðà-

âèëüí³ òåçè äî òèõ, õòî
¿õ ïîâèíåí âèêîíóâà-
òè. Òóò ÿ ñóìí³âàþñü.
Íå ìîæå òàê áóòè, ùî
â Ìóêà÷³âñüê³é ÖÐË ðå-
ôîðìè éäóòü äîáðå, à
ïîðÿä  – âñå êðóòèòüñÿ
â ³íøèé á³ê.

ª òàêèé âëó÷íèé
âèñë³â: íå ãîâîðè áàãà-
òî ³ íå îá³öÿé, à – äî-
ïîìîæè! Òàê ÿê öå ðî-
áèòü íàðîäíèé äåïó-
òàò ç Ìóêà÷åâà Â³êòîð
²âàíîâè÷ Áàëîãà. Öå òà
ëþäèíà, ÿêà ³ñòèííî
ïåðåæèâàº ³ òóðáóºòü-
ñÿ ïðî çäîðîâ’ÿ ñâî¿õ
çåìëÿê³â-çàêàðïàòö³â.
Âëàñí³ êîøòè â³í âèä³-
ëÿº íà äîðîãîâàðò³ñí³
îïåðàö³¿ âàæêî õâîðèõ
ëþäåé, ñâî¿ì êîøòîì
â³äïðàâëÿº ¿õ çà íåîáõ-
³äíîñò³ íà ë³êóâàííÿ çà
êîðäîí. Öå º áëàãîðîä-
íèé â÷èíîê ³ ñïðèÿí-
íÿ  óñï³øíîìó ðåôîð-
ìóâàííþ ìåäè÷íî¿ ãà-
ëóç³ Ìóêà÷åâà ³ Çàêàð-
ïàòòÿ.

²íòåðâ’þ ïðîâ³â
æóðíàë³ñò ç Ìóêà÷å-

âà  ²ÂÀÍ  ÊÎÏ×À.

Óðÿä ñâîºþ ïîñòàíî-
âîþ â³ä 28 ëþòîãî
2018 ðîêó ¹ 128
ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿
ùîäî ñòâîðåííÿ
Ì³æâ³äîì÷î¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ
äîòðèìàííÿ ïðàâîîõî-
ðîííèìè îðãàíàìè
ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòå-
ðåñ³â îñ³á, â³äïîâ³äíî
äî çàêîíó #ÌàñêèØî-
óÑòîï.

Ì³í³ñòð þñòèö³¿ Ïàâ-
ëî Ïåòðåíêî çàçíà÷èâ,
ùî ïîñòàíîâà çàïóñêàº
ðîáîòó ì³æâ³äîì÷î¿
êîì³ñ³¿, ÿêà ñòàíå åôåê-

Óòâîðåíî ì³æâ³äîì÷ó êîì³ñ³þ ³ç çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó
ïðàâ îñ³á â³ä íåïðàâîì³ðíèõ ä³é ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â

òèâíèì ìåõàí³çìîì
ìîí³òîðèíãó ³ êîíòðî-
ëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â ó
ïèòàííÿõ ¿õíüî¿ êîìóí-
³êàö³¿ ç á³çíåñîì.

Êîì³ñ³ÿ áóäå ïîñò³éíî
ä³þ÷èì äîðàä÷èì îð-
ãàíîì ïðè Êàá³íåò³
Ì³í³ñòð³â ³ âíîñèòèìå
îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêî-
íàííÿ ðåêîìåíäàö³¿
ùîäî ñïðàâ, ó ÿêèõ
ô³êñóþòüñÿ ïîðóøåííÿ
³íòåðåñ³â óêðà¿íñüêîãî
á³çíåñó. Êîì³ñ³þ î÷î-
ëþº Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð,
äî ¿¿ ñêëàäó óâ³éøëè
ï ð à â î ç à õ è ñ í è ê è ,

ïðåäñòàâíèêè
á³çíåñ-àñîö³-
àö³é òà àäâî-
êàòñüêî¿ ñï³ëü-
íîòè. Ïðàâî-
îõîðîíö³ ëèøå
áóäóòü âèêëè-
êàòèñÿ íà çàñ³-
äàííÿ êîì³ñ³¿,
íàäàâàòèìóòü
³íôîðìàö³þ òà
çâ³òóâàòèìóòü

çà êîíêðåòíèìè ñïðà-
âàìè.

Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàòèìå
çâåðíåííÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â á³çíåñó, óçàãàëü-
íþâàòèìå òàêó ³íôîð-
ìàö³þ äëÿ ï³äãîòîâêè
â³äïîâ³äíèõ çàêîíî-
äàâ÷èõ çì³í ÷è êàäðî-
âèõ ð³øåíü òà ãîòóâàòè
îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêî-
íàííÿ ðåêîìåíäàö³¿
êîíêðåòíèì ïðàâîîõî-
ðîííèì îðãàíàì ùîäî
óñóíåííÿ ñèñòåìíèõ
ïîðóøåíü ç áîêó â³äïî-
â³äíèõ ñòðóêòóð
â³äíîñíî á³çíåñó.

Êîì³ñ³ÿ ïðîâîäèòèìå
ðîáîòó â ïóáë³÷íîìó
ðåæèì³ ç çàïðîøåííÿì
æóðíàë³ñò³â.

Íàãàäàºìî: 7 ãðóäíÿ
âñòóïèâ â ä³þ çàêîí
#ÌàñêèØîóÑòîï ,
ïîêëèêàíèé ïðèïèíè-
òè ñâàâ³ëëÿ ñèëîâèê³â
òà ë³êâ³äóâàòè ïðîâå-
äåííÿ áåçï³äñòàâíèõ
ìàñîê-øîó íà ï³äïðèº-
ìñòâàõ.

Ñåðåä íîâàö³é çàêî-
íó:

- Îáîâ’ÿçêîâà çâóêî-
òà â³äåî ô³êñàö³ÿ îáøó-
êó òà ñóäîâîãî ïðîöå-
ñó, íà ÿêîìó áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî òà-
êèé îáøóê.

- Çàáîðîíà âèëó÷àòè
äîêóìåíòè òà òåõí³êó.

- Çàáåçïå÷åííÿ ïðà-
âà àäâîêàòà äîëó÷èòè-
ñÿ äî ïðîöåñó îáøóêó
íà áóäü-ÿê³é ñòàä³é ó
áóäü-ÿêèé ìîìåíò.

- Çàáîðîíà ïîâòîðíî
â³äêðèâàòè îäí³ ³ ò³ ñàì³
ñïðàâè.

- Íàäàíî ïîâíîâà-
æåííÿ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè óò-
âîðèòè êîì³ñ³þ, îñíîâ-
íèì çàâäàííÿì ÿêî¿ º
çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó
ïðàâ îñ³á â³ä íåïðàâî-
ì³ðíèõ ä³é ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â.

Ãîëîâíå òåðèòîð³-
àëüíå óïðàâë³ííÿ
þñòèö³¿  ó Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³

МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ
ЗАГІН ЗАПРОШУЄ ГРОМАДЯН ДО
ЛАВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
Мукачівський прикордонний загін проводить прийом

громадян призовного віку на військову службу за кон�
трактом до Державної прикордонної служби України, а
також військовозобов’язаних, резервістів, які не мають
військових звань офіцерського складу віком від 18 до
55 років. Кандидати повинні мати повну загальну се�
редню освіту, професійно�технічну або вищу освіту, при
цьому не мати обмежень по здоров’ю

З вимогами до кандидатів та з інших питань, які сто�
суються призову та порядку проходження служби, гро�
мадяни можуть звернутися до відділу комплектування
персоналом у Держприкордонслужбу за адресою вул.
Недецеї 45, телефон:  0313121261, 0679540077,
0663484710.

Прес�служба Мукачівського
прикордонного загону

Як ми вже повідомляли, на цьому тижні на Закарпатті
працює мобільна група Міністерства юстиції України зі стяг�
нення заборгованості по аліментам. Ділимося з Вами пер�
шими результатами її роботи. Так, 13 березня група пра�
цювала у Мукачеві. Державними виконавцями та керівни�
ком Мукачівського міського відділу ДВС спільно із мобіль�
ною групою було здійснено ряд виїздів по місцю прожи�
вання злісних боржників зі сплати аліментів, у яких забор�
гованість перевищує суму платежів понад 6 місяців і більше,
з метою перевірки майнового стану останніх та роз’яснення
останнім санкції, що можуть бути застосовані до них, відпо�
відно до вимог Закону України «Про виконавче проваджен�
ня».

За наслідками виїздів, було проведено опис рухомого
майна у трьох боржників та, зокрема, проведено опис час�
тини домоволодіння належного боржнику. Проведена ро�
бота дала миттєвий результат, боржники, до яких завітала
мобільна група, вже 15.03.2018 з’явились до Мукачівського
міського відділу ДВС з квитанціями про оплату аліментів
(квитанції з оплатами на суми: 10000 грн., 15450 грн., 10600
грн.).

Головне територіальне управління юстиції
у Закарпатській області

Ïåðø³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè ìîá³ëüíî¿ ãðóïè
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ç³ ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ ïî àë³ìåíòàì íà Çàêàðïàòò³
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ñò.

27 ìàðòà âî âñåì ìèðå ïðàçäíóåòñÿ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÒÅÀÒÐÀ.

Ïîçäðàâëÿåì  èñòèí-
íûõ ñëóæèòåëåé Ìåëüïî-
ìåíû  ñ èõ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì.

Ïîçäðàâëÿåì òåõ, êî-
òîðûå  çàñòàâëÿþò çðè-

òåëåé ïëàêàòü è ñìåÿòüñÿ. Ïîçäðàâëÿåì àêò¸-
ðîâ – ëè÷íîñòåé, óìåþùèõ æåðòâîâàòü ñîáîé
ðàäè âåëèêîé ñèëû èñêóññòâà. Òåõ, êîòîðûå ñïî-
ñîáíû ñâîåé òàëàíòëèâîé èãðîé â äîñòîéíûõ
ñïåêòàêëÿõ èñêóñèòü çðèòåëÿ, è îí,   âûõîäÿ èç
çàëà, ñòàíåò äîáðåå, ÷åñòíåå, óìíåå, è äðóãèìè
ãëàçàìè ëþáâè ïîñìîòðèò íà îêðóæàþùèé ìèð.

Êóëèñû, ðàìïû ñâåò, è âû íà ñöåíå.
È âîò óæå ñëåäèò ïðèòèõøèé çàë
Çà êàæäûì âàøèì ñëîâîì è äâèæåíèåì.
Ïîòîì – öâåòû, àïëîäèñìåíòîâ øêâàë.

È âíîâü íà âðåìÿ îïóñêàþòñÿ êóëèñû,
Íî âñòðå÷è ñ âàìè ñíîâà áóäåì æäàòü.
Âèâàò âàì âñåì, àêòåðû è àêòðèñû,
Ñïàñèáî çà èãðó è – òàê äåðæàòü!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíüÿ, ðåæèññåðû,
Âñå ïîñòàíîâêè ïóñòü ïðîõîäÿò íà «óðà»,
Ãðèìåðû, êîñòþìåðû è ñóôëåðû,
Âñå, äëÿ êîãî òåàòð æèçíüþ ñòàë.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ!

Ïîêëîííèêè Òåàòðà.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß

ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ
ïðî êîíñóëüòàòèâíå îïèòóâàííÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà
Ìóêà÷åâà ó íîâ³é ðåäàêö³¿»

Äàíå Ïîëîæåííÿ º ôîðìîþ áåçïîñåðåäíüî¿
ó÷àñò³ ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ó
çä³éñíåíí³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âèçíà-
÷àº îñíîâí³ ïðèíöèïè âèðàæåííÿ âëàñíî¿ äóìêè
÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Ìóêà÷å-
âà.

Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó íà òå, ùî ïðîåêò ðåãó-
ëÿòîðíîãî àêòà ç â³äïîâ³äíèì àíàë³çîì ðåãóëÿ-
òîðíîãî âïëèâó ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè www.mukachevo-
rada.gov.ua (Ðîçä³ë: “Â³äêðèòå ì³ñòî” / “Ðåãó-
ëÿòîðíà ä³ÿëüí³ñòü” / “Ïðîåêòè ðåãóëÿòîðíèõ
àêò³â òà ÀÐÂ”).

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêòó ðåãó-
ëÿòîðíîãî àêòà, àíàë³çó ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó
ïðîñèìî íàäñèëàòè íà àäðåñó ðîçðîáíèêà: þðè-
äè÷íèé â³ää³ë âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ éîãî îï-
ðèëþäíåííÿ â åëåêòðîííîìó àáî ïèñüìîâîìó
âèãëÿä³.

Àäðåñà ðîçðîáíèêà: ì.Ìóêà÷åâî, ïë. Äóõíî-
âè÷à Îëåêñàíäðà, 2, êàá.59, òåë.: 5-41-80; åëåê-
òðîííà ïîøòà: v.jur@mukachevo-rada.gov.ua

Þðèäè÷íèé â³ää³ë
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ!
Мукачівська міська рада в електронному варі�

анті розробила проект регуляторного акту: «Про
рух транспортних засобів у центральній пішохідній
частині міста Мукачева»

З проектом регуляторного акту та аналізом ре�
гуляторного впливу  можна ознайомитися на офі�
ційному сайті www.mukachevo�rada.gov.ua розділ
«Відкрите місто» � «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції приймаються протя�
гом 30 календарних днів за телефоном 2�23�74,
або за адресою площа Духновича Олександра,2
м.Мукачево, Закарпатської області.

Чи бачили ви коли�не�
будь чорну троянду? Я –
ніколи, і тому, будучи сто�
рожем кладовища, дуже
зацікавився одним пожи�
лим чоловіком, що тримав
у руках чорну троянду і
сумно схиляв голову над
свіжезакопаною могилою
мені знайомої жінки
Клавдії Іванівни Бубенко,
яка покінчила життя само�
губством, прийнявши дві
упаковки снодійного. І
щоб її поховати із свяще�
ником внучатій племін�
ниці, яка успадкувала її
трьохкімнатну квартиру,
довелось дати солідного
хабаря дільничному ліка�
рю, щоб той виписав дові�
дку про смерть від інсуль�
ту.

Я стояв непомітно за де�
ревом і спостерігав за си�
вим чоловіком, якому
було 65�70 років. Чоловік
був високий, жилавий, су�
хощавий, як і Клавдія Іва�
нівна. Вони зовні були не�
вловимо схожі чимось
один на одного, як бува�
ють схожі собака і її ха�
зяйка, що тримає по�
відок. Раптом чоловік по�
хитнувся і впав навхрест
на свіжозроблений горбок
могили. Це було так не�
природно, теплого весня�
ного вечора, коли на всіх
могилах розквітли квіти, і
так закохано тьохкав со�
ловейко. Я стрімко підбіг
до чоловіка і помацав
пульс. Рука була мертва.
Я дістав мобільний теле�
фон і викликав «Швидку
допомогу». Карета «Швид�
кої» з’явилася, коли уже
почала опускатися темря�
ва на кладовищі. Тіло бідо�
лашного поклали на но�
силки і заштовхали у ку�
зов «Швидкої» і повезли в
морг. Я розгублено ходив
біля могили і чомусь
підібрав уже ледь помітну
чорну троянду. І тут мою
увагу привернув зошит у
клійончатих палітурках,
якого не помітили лікар і
водій «Швидкої». Я забрав
квітку і зошит і пішов у
свою кімнату для чергу�
вання, де у мене є топчан,
стіл, стілець і настільна
лампа з стаціонарним те�
лефоном. Засунувши чор�
ну троянду у банку з�під
кабачкової ікри, я включив
настільну лампу і почав
читати важку і печальну
історію однобокого кохан�
ня Іванченка Бориса Ми�
колайовича.

Виявилося, що коріння
цієї історії ховається у
Царському селі під Пе�
тербургом, де батько
Клавдії Іванівни – простий
селянський парубок із
Миколаївської губернії
зумів зробити блискучу
кар’єру і став кучером ка�
рети царя Миколи II. Іван�
ченко описує у спогадах,
як батько Клави одного
разу, коли їм було по 7�8
років, з дозволу царсько�
го конюха приїхав на білій
золоченій кареті у їх село
Іванівку у садибу місцево�
го поміщика, він привіз
молоду княжну Оденцову
Танічку, яка вчилася ра�
зом з дочкою поміщика

«×îðíà òðîÿíäà»
Аліною Троєкуровою. Але
це був лише привід. Моло�
да княжна палко покоха�
ла свого кучера, батька
Клавдії Іванівни  Бубенко і
готова була їхати за ним
на край світу. Вчились
дівчата у Смольному
інституті благородних
дівиць і після поїздки у
село до дочки поміщика,
княжна Оденцова, не ма�
ючи сил терпіти пекель�
ний вогонь свого кохання,
поставила на сидіння ку�
чера чорну троянду, а
сама пішла і втопилася в
річці Неві. Тіло бідолашної
так і не знайшли, а кучера
Бубенко вигнали з роботи
і він вернувся в село, де і
помер. Потім була Рево�
люція, Червона Армія, Го�
лодомор, німецька окупа�
ція. Клавдія Іванівна Бу�
бенко стала спадкоємни�
цею крупного діаманта,
якого княжна Оденцова у
конверті з передсмертною
запискою залишила моло�
дому кучеру Бубенко ра�
зом з чорною трояндою.

По закінченню бібліо�
течного інституту, Клав�
дію Іванівну Бубенко на�
правили у Закарпаття, у
Мукачево, де їй дали
трьохкімнатну квартиру.
Була вона напрочуд гарна,
чорноволоса струнка
дівчина, зовні схожа на
Софі Лорен. Вона мріяла
зіграти роль жінки�вампа,
рокової пікової дами і зве�
сти в могилу закоханого в
неї з дитинства Іванченка,
який потягнувся за нею з
Миколаївської області в
Мукачево і працював на
заводі Мукачівприлад.
Посміхаючись Іванченкові
при зустрічах, і таким чи�
ном даючи надію, сама
Клава гуляла наліво й на�
право, тричі випадково
вагітніла і робила аборти.
Хотіла бути вільною і зав�
жди молодою. Але роки
несподівано швидко про�
летіли і залишилася у 70
років Клава одна і вже
була готова впасти в об�
ійми Іванченка, коли рап�
том в бібліотеку, де вона
ще з нудьги підробляла,
заявився молодий соро�
карічний чоловік у елеган�
тному костюмі із чорною
трояндою в петлиці піджа�
ка.

— Ви не могли би вида�
ти мені двотомник Юрія
Корольова «Тайни війни»?
– запитав він у Бубенко
Клавдії Іванівни. Книга
була архідефіцитна, але
Бубенко втратила обе�
режність і погодилася за�
писати в читачі нового
абонента. Ну дуже їй хоті�
лося заглянути в його пас�
порт, чи одружений він?
Виявилось, що розлуче�
ний і має двох дітей – доч�
ку і сина.

— 3 вас кава і тістечко,
– ніби жартома сказала
Клавдія Іванівна Бубенко,
Івану Івановичу Петренко,
вручаючи йому паспорт і
книги. І Петренко зрозум�
івши натяк, запросив
бібліотекарку в бар. Була
весна, співали солов’ї,
запаморочливо  пах бузок,
хміль від випитої пляшки

вина приємно грав в голові
і Клавдія Іванівна Бубенко
запросила молодика до
себе і він радо прийняв її
запрошення. В її квартирі
вони випили чаю і Бубен�
ко, предвкушаючи бурну
ніч кохання і любовних
утіх, пішла одягати роже�
вий пенюар, і несподіва�
но для себе моментально
заснула. Ранком про�
снувшись, не знайшла
сімейної реліквії у зливно�
му бачку унітаза. Великий
прозорий камінь у воді
бачка був зовсім непоміт�
ний і пролежав там 40
років, а тепер раптом зник
і лише на столі у стакані у
воді занурена стояла чор�
на троянда. Клавдія Івані�
вна вперше закохалася у
молодого ловеласа, аль�
фонса і шахрая і дивила�
ся на чорну троянду і ро�
зуміла, який пекельний
вогонь нерозділеного ко�
хання відчувала княжна
Оденцова до її батька, і
який біль усе життя відчу�
ває приречений на лю�
бовні страждання Іван�
ченко. Вона виявилася
слабкою і біль кохання
зламав її, вона давно не
могла добре спати і вжи�
вала снодійне і тепер виг�
ребла всі його запаси, ви�
тягла чорну троянду і ви�
сипала жменю пігулок у
стакан з  водою, і поки
вони розчинялися Клавдія
Іванівна Бубенко набрала
номер телефону Іванчен�
ко.

— Привіт, коханий! – не�
сподівано для себе сказа�
ла вона. – Ми прожили усе
життя поруч і все життя ти
кохав мене, а я хотіла
твоїм же коханням тебе і
убити. Вона повільно ви�
пила 250 грам розчинено�
го снодійного. — Я хотіла
вбити тебе за кохання до
мене, хотіла зіграти роль
рокової пікової дами. Це
великий гріх і Господь по�
карав мене за це цілкови�
тою самотністю, а потім
дав мені закохатися у мо�
лодого розлученого чоло�
віка, який насправді вия�
вився шахраєм і поцупив
нашу сімейну реліквію –
великий прозорий діа�
мант із колекції князів
Оденцових. Іванченко
слухав, затаївши подих.
Він думав: ось я дочекав�
ся і хоч на старості вга�
мую муки свого кохання,
– думав він, а Бубенко
продовжувала говорити: –
Мені нема сенсу більше
жити, прощавай! Я йду із
житя. Останнім часом
мені снився мій батько і
кликав мене до себе. Ма�
буть він горить у пеклі, як
причина самогубства
княжни Оденцової. Я теж
потраплю у пекло за ба�
жання довести тебе до
самогубства. Коли ти
прийдеш, мене уже не
буде. На столі ти знайдеш
чорну троянду – це про�
щавальний мій подару�
нок тобі. Живи і молися
за мою душу грішниці і
розпусниці, за убитих
мною трьох безневинних
діток� немовлят.  –Підож�
ди, не йди! – благав Іван�

ченко, – а як же я?!
Пізно, коханий, я уже

пішла, – сонно пробурмо�
тіла Бубенко і телефон
випав з її рук і вона засну�
ла на ліжку у своєму ро�
жевому пенюарі, щоб
більше уже ніколи не вста�
ти і не подивитись на вес�
няне сонце і синє небо.

Поки Іванченко доїхав на
другий кінець Мукачева,
поки знайшли дільнично�
го міліціонера, а потім
слюсаря ЖРЕПу і вилама�
ли двері, Клавдія Іванівна
Бубенко уже охолола. На
столі лежала чорна троян�
да – останній єдиний по�
дарунок коханої жінки.

Я прочитав зошит Іван�
ченка у клейончастих па�
літурках і мені стало мо�
торошно. Навіщо я
підібрав з могили Бубен�
ко Клавдії Іванівни чорну
троянду? Нічого з кладо�
вища підбирати не можна,
бо це накличе біду. Я обе�
режно взяв чорну троянду
і, не закривши сторожку,
хутко пішов у той бік кла�
довища, де була похова�
на труна з Клавдією Івані�
вною Бубенко і на могилі
якої помер її коханий Іван�
ченко Борис Миколайо�
вич. Я обережно поклав
квітку на могилу і вернув�
ся у сторожку. Я уже не�
молодий і багато що ба�
чив, але і мені було мото�
рошно. Я під ранок заснув
тривожним сном і мені
наснилося чорна троян�
да. Вона якимись чином
знову опинилася у мене на
столі у кладбищинській
сторожці. Потім мені при�
снилася Бубенко, яка ма�
хала рукою іздаля, звала
до себе. Вранці я здав
чергування директору
кладовища і написав зая�
ву на звільнення, бо ро�
зумів, що більше не змо�
жу працювати нічним сто�
рожем. Отримавши роз�
рахунок, я поніс зошит в
клійончастій політурці у
поліцію. Із слів Бубенко
Клавдії Іванівни, Іванчен�
ко записав прикмети шах�
рая. Паспорт,  звичайно,
був підробкою, а прикме�
ти справжніми. Можливо
поліція знайде шахрая,
поцупившого такий вели�
кий і цінний діамант з ко�
лекції князів Оденцових.
Тепер я живу лише на пен�
сію, ходжу до церкви під
чашу з причастям, але
Бубенко Клавдія Іванівна
продовжує мені снитися,
і у снах завжди махає ру�
кою, кличе до себе. Я по�
мітив, що у мене почало
завмирати серце у грудях.
Я сходив на УЗІ і виявило�
ся, що вже пережив два
мікроінфаркта і я перед�
чуваю, що цим моя істо�
рія не закінчилася і тому
поспішаю написати про це
своє оповідання «Чорна
Троянда» як як застере�
ження для всіх. Не бачили
ви ще чорної троянди?! Ну
і радійте, бо коли побачи�
те – це означатиме, що за
вами прийшла сама
смерть з гострою косою.

Ярослав  СІЧ,
 Мукачево
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1. Сенько Василь Петрович – 1935 р.н.
2. Бежинець Мігаль Іванович – 1940 р.н.
3. Бутелла Берта Андріївна – 1928 р.н.

4. Кочіш Юлій Васильович – 1944 р.н.
5. Овчинніков Сергій Васильович – 1953 р.н.
6. Чайбин Мігаль Дьердьович – 1941 р.н.
7. Зинюк Герасим Іванович – 1933 р.н.
8. Берегова Едіт Людвиківна – 1940 р.н.
9. Воробець Іштван Ласлович – 1941 р.н.

10. Гольча Ірина Михайлівна – 1940 р.н.
11. Білак Елеонора Тиводоривна – 1968 р.н.
12. Гудак Віола/Гелена Юріївна – 1934 р.н.
13. Тангел Степан Степанович – 1939 р.н.
14. Пеленко Єва Василівна – 1936 р.н.
15. Скопченко Анатолій Федорович – 1935 р.н.

16. Кобріна Ярослава Георгіївна – 1935 р.н.
17. Кабаштура Михайло Миколайович – 1951 р.н.
18. Басараб Магдалина Юріївна – 1939 р.н.
19. Шютєва Віра Федорівна – 1940 р.н.
20. Мартин Гафія Іванівна – 1933 р.н.
21. Семеняк Ольга Георгіївна – 1932 р.н.

 В центрі, по вул.Недецеї,
продається земельна ділянка
площею 2 сот. ст.ціна 29000
ум.од.  можливий торг.  Т.
0509425800
 Продається однокімнатна

квартира, по вул.Франка 144,
площею 26 кв.м, 1 поверх, квар$
тира суха, є балкон, стан се$
редній. Ст. ціна 6900 ум. од.
т.0509425800
 Грошові позики під заста/

ву, без довідки про доходи
0958116559
 3$ кімн. квартира. на по$

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

елітному районі міста Мукаче$
во, поруч набережна, жіночий
монастир 108 кв.м., 3 окремі
кімнати, кухня, санвузол, все по$
вністю з ремонтом, нова про$
водка, сантехніка, столярка.
Можливий обмін на 2$ох
кімнатну квартиру з доплатою.
0954216365
 Ділянка 10$15 сот. прива$

тизована, є дозвіл на буді$во
житлового будинку по вул. Ве$
ликогірній. Від зупинки автобу$
са по вул. І.Франка до дачі 350
м. Є своя вода, поруч газ, елек$
трика. Навпроти ділянки бу$
дується спортивний комплекс.
Тел: 0502036778, 0992086678

     Зніму квартиру або будинок
на тривалий строк. Оплата ви$
сока. Тел: 0509007525
     ЗНІМЕМО В ОРЕНДУ  квар/

тиру. Зверт. 050/900/75/25).
     ЗДАМ В ОРЕНДУ  по цент$

ральній вулиці (Яр. Мудрого)
приміщення  пл. 450 кв. м. при$
датне під склад, автомайстер$
ню, іншого виду діяльності за
ціною 11000 грн. на місяйць.

Зверт 095$8562229.
     Здам в оренду на цент$

ральні вулиці  Яр. Мудрого каб$
інет у дворовій системі, придат$
ний під масажний, або багато
інших видів діяльності за ціною
2500 грн. у місяць. Оплачуєтьяс
тільки електроспоживання
Тел.: 095 856 22 29.
     Здається однокімнатна

квартира в Паланку, не по/
вністю умебльована. Без ре/
монту. Замінені пластикові
вікна, автономне опалення, в
кімнаті ламінат. Ціна 2000
грн. міс+ 50% одноразові
комісійні. Можливий продаж.
Ціна 15 000 у.о.

Тел: 0509007525
     2$кімн. квартира на 1$му

поверсі з входом у двір (напро$
ти поліклініки)  на вул. Грушевсь$
кого під офіс або медичний цен$
трю. Тел 0677320842 (після
17.230).
     ЗДАЮТЬСЯ У МУКАЧЕВІ

2$3$кімнатні квартири на трива$
лий термін. Тел: 050$9007525

88888
ñò.
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Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó

 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.

     ПРОДАЄТЬСЯ  земельна
ділянка 16 сотин  в м. Мука/
чево по вул. Об’їзна поряд
ГІД. Жилий будинок (недо/
будова) і будівлі під бізнес
(недобудова). Ділянка ого/
рожена, є світло, вода. Всі
документи. Ціна – 150 000
у.о. Тел. 099/121/57/78.

 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.

 Продається земельна
ділянка 0,36 Га під будівниц/
тво в с. Негрово  Іршавського
р/ну.
Тел. 066 860 89 04.

 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.

Дача з цегляним будинком
в районі  монастиря (коопе/
ратив “Схід”. (Участок 20
соток, проведена електри/
ка, поруч вода) зручне
місце з красивим видом.
Ціна договірна:

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 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
 Продаються дві земельні

ділянки, в Лісарні, біля річки,ви$
ше комплексу Белле Рояль, в ко$
теджному містечку, по 8.5 сотки,
+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домо$
вленості. 0509425800
 Продається 1$кім. квартира

по вул. Яр. Мудрого, біля Барі$
Барса, пл. 25м.кв, з повним ре$
монтом, новою кухнею,новими
мнецями, та побутовими при$
ладами,є великий сарай пл.10
м.кв. ст.ціна 13700 ум. од., мож$
ливий торг. 0509425800
 Продається 1$кім. квартира

в центрі по вул.Ярослава Муд$
рого, дворова система, всі кому$
нікаціі, повний євроремонт, нові
кухонні меблі, побутова техні$
ка. Є місто для машини. Придат$
не під житло, або  комерційне
використання. Ст. ціна 15500
ум.од. можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається одно кім. Квар$

тира по вул. Першотравневій
наб., площею 35 кв.м, з повним
євроремонтом, зручним пере$
плануванням, автономним
опаленням, зручне розташу$
вання. Ст.ціна 15200 ум.од.,
можливий торг,  т. 0509425800

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
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  Îðåíäà

ПРОДАЄТЬСЯ:
 гостинна меблева

«стінка» у хорошому стані,
швейная машинка ножная
“KOHLER” , 2 портативні дру/
карські машинки.

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 Продаються саджанці неко$
лючої обліпихи у необмеженій
кількості. А також –обліпиховий
джем у півлітрових скляних  бан$
ках. Звертатися  по тел.
0964695785.
 ПРОДАЄТЬСЯ Дитяче

автокрісло Chicco             (5/13 кг.
у відмінному станці. Ціна –
1290 грн.). Тел.
0997293571, 0669513492.
 Продається парабола

плюс чотири головки.; зеркало
у ванну кімнату, настінна поли$
ця з тумбою,  настінна  инталев$
па кована лам па на кронш$
тейні, книжкова шафа горіхова,
і шафа одежна.

Дзвонити: 066$5912383
 Метал кутик різного проф$

іля, труби різного діаметра і
довжини, плита газова 2$кам$
форна у хорошому стані, бляха
цинкова, шифер, бочка дубова.
Ціна договірна.

Дзвонити 066$8927407
 Продаються будматеріа/

ли  і побутові речі:  Продається
шіфер 115х175 см (30 шт.); Прес
для давки винограда; бляха
цинкова 1х2 м, 0,8 мм; труби
водогазрві різної довжини діа$
метром: 60 мм х9мх3 мм $ 5 шт.;
50 ммх9 мх3мм $ 5 шт, 40 ммх4
мх3 мм $ 3 шт.; Цемент марки 500
$ 2 тонни; пиломатеріали, об$
різна дошка різної довжини і
ширини; пісок сірий 4 куб.м.;
"коцка" $ 1 куб. м.; балона газо$
вий великий $ 2 шт; телевізор
"Фотон" кольоровий діагональ
60 см; Плита 2$х камфорна га$
зова в хорошому стані; бочка
для вина дубова $ 150 л, б/к;
опалювальний котел для на$
гріву води на твердому паливі
К.Ч.М $ 2 (вугілля, дрова). Ціна
договірна.

Тел.:  066$822$74$07.
 Продається набір меблів

для кухні «Парма» у хорошому
стані по договірній ціні.  Зверт.
050$23$63$584.
 Продається меблевий

комплект — рекаме і два крісла
(Б/У). Крісло$ліжко також Б/У у
хорошому стані. Ціна договірна.
Зверт. 0665912383
 ПРОДАЄТЬСЯ 1$спальне пу$

хове одіяло і 2$сп альні  шовкові
покривала. Тел.: 066$8227407
 «ЯВА». Двигун 350 куб.см.

1973 року випуску, двоцилінд$
ровий Насос  з етапною продук$
тивніцстю (Двигун 4 квт). Млин
господарський.

Дзвонити 066$8328498
 Продається кухонний  меб$

левий коплекст у хорошому
стані . Зверт. 0507110356,
0672524579     Куплю акордеон. Зверта/

тися за тел. 095 383 42 56.
     Куплю 3 кімнатну кварти$

ру (бажано в районі Черьомуш$
ки) з непрохідними кімнатами.
Тел: 0509007525
     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.

Ðîáîòà

Àâòî
     ПРОДАЄТЬСЯ трактор

Т/40 у робочому стані.
 Дзвонити; 095/25/35/353

(Славік).
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  19.03.2018 р.  по  25.03.2018 р.

Òîðãîâèé êîìïëåêñ ç ïðîäàæó
áóäìàòåð³âàë³â “Áåðêóò Áóä”

ПРИЙМЕ НА РОБОТУ  ВАНТАЖНИКІВ
та ВОДІЇВ вантажівок

Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 7000 ãðí.
 Зверт:  050 372 85 11.

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

Завідувач контори похоронного
обслуговування ММКП "РБУ" В.В.Турченко

 Продається будинок в Мукачеві
(по вул.Станіславського) поряд  з
залізничним вокзалом. Ціна за до$
мовленістю. Зверт.: 050 76 88 939,
050 76 89 031

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ НА  АЗС
товарознавець, оператори,

працівники на автомийку
Автозаправка “ANP”  в Мукачеві,
по вул. Ерделі, 39, (під замком)

Тел.: 050 317 8000

     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.

ОФІЦІЙНА РОБОТА ДЛЯ ВОДІЇВ
ТДВ «Мукачівське АТП 12106» запрошує на ро$

боту водіїв категорії Д,Е для перевезення паса$
жирів в приміському та міжміському сполученні.

Оплата погодинна.
За додатковою інформацією звертатись за
адресою м. Мукачево, в. Індустріальна, 1.

Тел. 0503178453

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
ПОКОЇВКУ/АДМІНІСТРАТОРА

Вимоги: не старше 40 років, акуратність,
охайність, чесність, відповідальність, висока пра$
цездатність. Графік роботи: кожна третя доба
(доба через дві).

Конт. телефони: 0664681838; 0677717542

 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

 Терміново продаю 1$кімнатну
квартиру в центральній частині
міста. Тел.: 099 764 7952.
  Продається  3 кімнатна квар/

тира в р. Росвигово. Новий су/
часний дизайнерський ремонт,
вбудована кухня з посудомий/
ною машиною та побутовою
технікою. Дуже зручне розта/
шування. Ціна 32000 у.о.

Тел: 0509007525
 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 дачний участок
з будиночком на вул. Північній.
Ціна договірна.

Тел. 066 87 47 595

     Продається 2/х кімн. квар/
тира нового планування (56
кв.м.) у цегельному будинку
на 3/му поверсі 5/ти поверхо/
вого будинку, 2 засклені бал/
кони, повний євроремонт,
сигналізація з виходом на те/
лефон, інтернет ,кабельне те/
лебачення по вул. Ів. Франка
(кінцева зупинка)  + повністю
впорядкований сухий і теплий
гараж з підвалом поряд, По/
руч продуктовий маркет. Ціна
з гаражем 26 000 ум.од.
Можливий торг.

Тел. 050 610 04 76
 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.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
 бармени, повар

 (0955504645)



Ëþäèíà äèâèòüñÿ ó ìàéáóòíº ñâî¿ì ìèíóëèì. (Áàê Ïåðë).Ëþäèíà äèâèòüñÿ ó ìàéáóòíº ñâî¿ì ìèíóëèì. (Áàê Ïåðë).Ëþäèíà äèâèòüñÿ ó ìàéáóòíº ñâî¿ì ìèíóëèì. (Áàê Ïåðë).Ëþäèíà äèâèòüñÿ ó ìàéáóòíº ñâî¿ì ìèíóëèì. (Áàê Ïåðë).Ëþäèíà äèâèòüñÿ ó ìàéáóòíº ñâî¿ì ìèíóëèì. (Áàê Ïåðë).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999929  áåðåçíÿ  2018 ð.

12 (1216)12 (1216)12 (1216)12 (1216)12 (1216)

ñò.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

2 êâ³òíÿ çóñòð³÷àº ñâ³é
äåíü íàðîäæåííÿ

Àãíåòà Éîæåô³âíà
ÏÀÍÀÑÅÍÊÎ.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî
Òîá³, äîðîãà íàøà, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ íà ìíîãàÿ
³ áëàãàÿ ë³ò.

Òåáå, íàøà ð³äíà é ÷óäîâà
Â³òàºì ç öèì ïàì'ÿòíèì äíåì!
Õàé áóäå âñå ïðîñòî êàçêîâî,
Õàé á³äè îáõîäÿòü Òåáå.

Çàâæäè ïîñì³õàéñÿ òàê ùèðî,
Íàñ ñì³õîì ñâî¿ì çàðÿäæàé,
Ïîá³ëüøå íàä³¿ ³ â³ðè
Ó ñåðö³ ñâîºìó òðèìàé.

Âñÿ ñ³ì’ÿ: îíóêè, ñèí, âèõîâàíêà
 òà ÷îëîâ³ê Îëåã.

СИТНА, СМАЧНА І ПІСНА
У ста грамах квасолі – удвічі більше білків, ніж

у склянці молока, а калорій удвічі менше
У піст чимало людей відмовляються від продуктів, що

містять тваринні жири. А на столі з’являються каші, ква�
шені, свіжі, тушковані овочі та, звісно ж, бобові.

Українські господині знають безліч рецептів приго�
тування страв з квасолі. А чим саме, цікаво, вона корис�
на?

У переліку з десяти піс-них продуктів, які позитив-но
впливають на тривалість життя, квасоля — у верхівці
списку. Цей вид бобових містить в собі амінокислоти,
майже всі потрібні людині вітаміни та мінерали, — по�
яснює Олена Решетник, сімейна лікарка вищої категорії.
— Та чи не найважливіше — легкозасвоювані білки, що
харчовою цінністю перевершують багато сортів риби і
м’яса, хоча молекулярним складом максимально набли�
жені до тваринних. Наприклад, лише у 100 грамах ква�
солі білків удвічі більше, ніж у склянці молока, при цьо�
му калорій майже удвічі менше.

Важливо, що квасоля допомагає синтезу гормонів (на�
приклад, інсуліну) та ферментів. Цьому сприяє речови�
на аргінін, яка знижує рівень

цукру, поліпшує обмін речовин. З цієї причини страви
з квасолі незамінні для людей з діабетом, надмірною
вагою, корисні при гастриті, подагрі, високому тиску.
Зрештою, квасоля — це просто смачно і ситно.

— Як найкраще її готувати?
—  Цей продукт має особливість: він підсилює якість

засвоєння корисних речовин з інших продуктів, стиму�
люючи організм до інтенсивного вироблення харчових
ферментів. Особливо доречна квасоля в супах з морк�
вою, картоплею, селерою, сезонною зеленню, олією.

—  Багато людей відмов-ляється від страв з квасо-лі,
бо вона провокує здуття живота. Цього ефекту можна
уникнути?

—  Так, проблемі можна запобігти, якщо доповнюва-�
ти квасолеві страви кропом, кмином, фенхелем, розма�
ри-ном, майораном, — радить Олена Баклюкова, досл�
ідниця народних методів оздоровлення. — Ці спеції, до
речі, додадуть страві вишуканого смаку.

Ірина КОНТОРСЬКИХ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Несколько дней назад на

843м году жизни скончался

СЕНЬКО
ВАСИЛИЙ

ПЕТРОВИЧ.
Родился Василий Петро3

вич в январе 1935 года в
селе  Иваница в Сумской
области.

После окончания  войны
вместе с родителями пере3

ехал  в Донецкую область в село Марьяновка.
После окончания средней школы Василий Пет3
рович  работал  на шахте. Окончил Донецкий
горный техникум, а потом Украинский заочный
политехнический институт.

С 1963 года В.П.Сенько  навсегда связал свою
жизнь с Закарпатьем, Мукачевом. Работал
інженером3конструктором  на «Мукачевприбо3
ре», ЗКЛ3е, лыжной фабрике. Был активным
членом  Всесоюзного  общества изобретате3
лей и рационализаторов. Природа наградила
его многими талантами. Продолжительное вре3
мя  Василий Петрович участвовал в художе3
ственной самодеятельности Мукачевского Рус3
ского дома — пел, рисовал, играл в шахматы.

Беспартийный коммунист, он никогда не из3
менял своим убеждениям и принципам, не под3
страивался под идейную конъюктуру.

Светлая память  о тебе, дорогой  Василий
Петрович,  навсегда останется в наших серд3
цах. Спи спокійно, наш дорогой товарищь.  Пусть
земля тебе будет пухом.

Родные, близкие,  друзья,

Стаття 43 Конституції
України гарантує права
кожного громадянина на
своєчасне одержання ви�
нагороди за працю.

Так, Міністерством юс�
тиції України розпочато
боротьбу із боржниками
роботодавцями, які пору�
шили право працівників на
своєчасну та справедли�
ву оплату праці.

На виконання доручен�
ня заступника Міністра
юстиції України з питань
виконавчої служби С.
Шкляр, з метою забезпе�
чення належного вико�
нання вимог Закону Украї�
ни «Про виконавче про�
вадження» під час вико�
нання рішень про стяг�
нення заборгованості по
заробітній платі та інших
виплат, пов’язаних з тру�
довими правовідносина�
ми при Головному терито�
ріальному управлінні юс�

Íà Çàêàðïàòò³ óòâîðåíî ðåã³îíàëüíèé øòàá ç êîîðäèíàö³¿,
ìîí³òîðèíãó òà êîíòðîëþ çà ñòàíîì âèêîíàííÿ îðãàíàìè ÄÂÑ ð³øåíü

ïðî òà ³íøèõ âèïëàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç òðóäîâèìè ïðàâîâ³äíîñèíàìè
тиції у Закарпатській об�
ласті утворено регіональ�
ний штаб з координації,
моніторингу та контролю
за станом виконання
органами державної вико�
навчої служби рішень про
стягнення заборгованості
по заробітній платі та
інших виплат, пов’язаних
з трудовими правовідно�
синами, який розпочинає
свою роботу  з 23.03.2018.

До його складу увійшли
керівник Головного тери�
торіального управління
юстиції у Закарпатській
області, заступник на�
чальника Головного тери�
торіального управління
юстиції з питань держав�
ної виконавчої служби –
начальник управління
державної виконавчої
служби, представники уп�
равління ДВС та всі керів�
ники районних, міських
відділів ДВС в області.

Проведення першого
засідання регіонального
штабу заплановано на 04
квітня 2018 року.

До участі у вказаному
заході також запрошено
найбільших боржників,
представників тимчасо�
вих комісій з питань пога�
шення заборгованості із
заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соц�
іальних виплат, утворених
при облдержадмініст�
рації, органів Державної
фіскальної служби,
органів Національної
поліції, органів Державної
інспекції України з  питань
праці.

В порядку денному
підлягають обговорення
питання щодо результатів
роботи органів ДВС по на�
прямку стягнення забор�
гованості по заробітній
платі, визначення про�
блемних питань по вка�

Антон Плакса здобув два призові місця на Чемп3
іонаті України з армліфтингу. Тепер може готува3
тися до Чемпіонату Світу та Європи.

Студент Мукачівського державного університету
спеціальності “Фінанси і кредит” Антон Плакса на Чем�
піонаті України з армліфтингу, виборов І та ІІ місця,
повідомляють в МДУ.

Чемпіонат відбувся у місті Олександрія Кіровог�
радської області.  Він був відбірковим для участі у чем�
піонаті світу та Європи 2018р.

Управління освіти, молоді та спорту вико3
навчого комітету Мукачівської міської ради,
міська організація Профспілки працівників
освіти, керівники закладів  освіти глибоко су3
мують з приводу смерті   голови ради вете3
ранів працівників освіти м. Мукачева

ІВАНА  ІВАНОВИЧА  ЗВАРИЧА
У ці скорботні дні висловлюємо щире

співчуття  родині, рідним  та близьким по3
кійного. Світла пам’ять про Івана Івановича
назавжди збережеться в наших серцях. Не3
хай милосердний Господь упокоїть його
душу у своїх Небесних оселях, там, де спо3
чивають праведні. Вічна йому пам’ять!

заній категорії справ та
заслуховування керівників
найбільших боржників про
причини невиконання
рішень.

Слід зазначити, що за 2
місяці роботи 2018 року
зусиллями органів ДВС
Закарпатської області
вже частково погашено
заборгованість по за�
робітній платі на суму
94 545 грн.

Наразі робота по вказа�
ному напрямку продов�
жується та всі зусилля
спрямуються на стиму�
лювання виконання обо�
в’язку боржників робото�
давців на оплату праці
працівників та відновлен�
ня конституційних прав
працівників.

Головне територіаль3
не управління юстиції у
Закарпатській області
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂ²
É ÙÀÑËÈÂ²!

Âåñíà êâ³òó÷à ïðèéøëà, íà êðè-
ëàõ ïòàõ³â-â³ñíèê³â  ñâÿòî ïðèíåñëà
– ñâ³òëèé ³ ðàä³ñíèé þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âí³é æ³íö³,
áåðåãèí³ ñ³ìåéíîãî  âîãíèùà, íå-
âòîìí³é òðóä³âíèö³, ïðàö³âíèö³ çàêð³éíîãî  öåõó Ìó-
êà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

Îêñàí³ Ìèêîëà¿âí³ ÒÅÃÇÅ.
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç òàêèì õâèëþþ÷èì ñâÿ-

òîì íàøó øàíîâíó êîëåãèíþ, îäíîñòàéíî  çè÷èìî
ìèë³é þâ³ëÿðö³  ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ, ðîäèííîãî òåï-
ëà ³ çàòèøêó, ïðîôåñ³éíèõ  óñï³õ³â, îïòèì³çìó ³ Áîæî¿
áëàãîäàò³, ñâ³òëî¿ äîë³, ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïî-
âàãè.

Íà äîâãèõ ñòåæèíàõ Âàøî¿ íèâè áóäüòå  çäîðîâ³ ³
çàâæäè ùàñëèâ³!

Êîëåêòèâ  çàêð³éíîãî öåõó
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Глибоко сумуємо  з приводу  тяжкої  втра3
ти — смерті  колишнього директора  Мука3
чівської ЗОШ № 12

Івана Івановича ЗВАРИЧА,
ветерана  педагогічної справи, Відмінника
народної освіти України і висловлюємо  щирі
співчуття  рідним  та близьким  покійного.

Пам’ять про шановного колегу назавжди
збережеться у наших серцях.

Педколектив ЗОШ № 12.

ÙÀÑÒß ÍÀ ÁÀÃÀÒÎ
ÐÎÊ²Â!

26 áåðåçíÿ â³äçíà÷èâ ñâ³é
ïîâàæíèé  65-ð³÷íèé þâ³ëåé

Âàñèëü Àâä³éîâè÷
ÑÎÊÓÐ.

Ñüîãîäí³ ø³ñòäåñÿò ³ ï’ÿòü
Ó Âàøîìó æèòò³ ìèíàº,
À ñê³ëüêè ¿õ ùå íà øëÿõó,
Ïðî öå í³õòî íå çíàº.

Òîæ çè÷èìî â çäîðîâ’¿ â³ê äîâãèé ïðîæèòè,
Ùîá âñ³õ íà ñòîð³÷÷ÿ ìîæíà çàïðîñèòè,
Ùîá ó ìèðíîìó íåá³ Âàì ñîíöå âñì³õàëîñü,
À âñ³ Âàø³ ìð³¿ òà ïëàíè çáóâàëèñü.

Õàé çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ äîñòàòîê
Ñèïëÿòüñÿ, ÿê ëèïè öâ³ò,
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî
À ãîñïîäü äàðóº ùå áàãàòî ë³ò.

Ëþáëÿ÷à æ³íêà, ñèí, íåâ³ñòêà ³ ñâàòè.
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Ó Ìóêà÷åâ³ ä³º “Ì³ñüêà ïðîãðàìà ðîçâèòêó òà âäîñêî-
íàëåííÿ íåôðîëîã³÷íî¿ ñëóæáè íà 2017-2019 ðîêè”, ó ðàì-
êàõ ÿêî¿ ïðîòÿãîì 2017 ðîêó áóëè çàêóïëåí³ ìåäèêàìåíòè
(ä³àë³çí³ ðîç÷èíè òà âèðîáè ìåä. ïðèçíà÷åííÿ) äëÿ 2 õâî-
ðèõ. Íà ïî÷àòîê  ðîêó íà ïðîãðàìíîìó ãåìîä³àë³ç³ ïî ì.
Ìóêà÷åâî çíàõîäèòüñÿ 17 îñ³á ç ç íèõ 1 äèòèíà. Âñ³õ
ïàö³ºíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà çàì³ñí³é íèðêîâ³é òåðàï³¿
100% çàáåçïå÷åíî ìåäèêàìåíòàìè ç áàçèñíî¿ ë³í³¿ òà ïðå-
ïàðàò³â ñóïðîâîäó. Â ðàìêàõ ïðîãðàìè ó 2018 ðîö³ âèä³-
ëåíî 700 òèñ. ãðí äëÿ ìåäè÷íîãî ñóïðîâîäó ïàö³ºíò³â ç
íèðêîâèìè çàõâîðþâàííÿìè.

Â Ìóêà÷åâ³ äëÿ ìåäè÷íîãî ñóïðîâîäó
ïàö³ºíò³â ç íèðêîâèìè çàõâîðþâàííÿìè

âèä³ëåíî 700 òèñÿ÷ ãðèâåíü

ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Íàïåðåäîäí³  ñâ³òëèõ ñâÿò Âîñêðåñ³ííÿ  Õðèñòîâî-
ãî çóñòð³ëà ñâ³é  þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ ìèëà,
ïðàöüîâèòà, ÷óéíà ³ òóðáîòëèâà, ôàõ³âåöü  âèñîêîãî
ð³âíÿ ç ïðèòàìàííèì  ¿é ïî÷óòòÿì  îáîâ’ÿçêó ³ â³äïî-
â³äàëüíîñò³, ë³êàð â³ä Áîãà, ë³êàð-åíäîêðèíîëîã «Õðè-
ñòèÿíñüêîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó», à â íåäàëåêîìó ìè-
íóëîìó ÖÐË ³ ïîë³êë³í³êè  ì³ñòà

²ðèíà Ãåîðã³¿âíà ÃËÀÃÎËÀ.
Ç íàãîäè  Âàøîãî õâèëþþ÷îãî þâ³ëåþ ùèðî  ïî-

çäîðîâëÿºìî Âàñ, øàíîâíà ²ðèíî Ãåîðã³¿âíî, ³ ùèðî
áàæàºìî;

Íåõàé Âàøà íåâãàñèìà åíåðã³ÿ, òâîð÷å íàòõíåííÿ
ñëóãóþòü  ùå áàãàòî ðîê³â ëþäÿì.

Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ Âàø þâ³ëåé,
Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî,
Äîáðà  ³ ùàñòÿ Âàì áàæàºìî.
Õàé îìèíàþòü Âàñ òðèâîãè,
Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóò³,
Õàé ñâ³òëà, ðàä³ñíà  äîðîãà
Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³!
Òîæ íå ñòàð³éòå ³ íå çíàéòå
Â æèòò³  í³ ñìóòêó, àí³ á³ä,
Ó ñåðö³  ìîëîä³ñòü òðèìàéòå
Æèâ³òü ùàñëèâîþ ñòî ë³ò!
Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ äî Âàñ –

Ïàö³ºíòè, áëèçüê³ òà äðóç³, êîëåãè
òà ñï³âðîá³òíèêè  íèí³øí³ ³ êîëèøí³.

Äî öèõ ïðèâ³òàíü ³ ïîáàæàíü ðàäî ïðèºäíóþòüñÿ
øàíóþ÷à Âàñ ²ðèíà Ãåîðã³¿âíà ³ ðåäàêö³ÿ

ãàçåòè «Ìóêà÷åâî»

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Ì/ô "Øëÿõ
äî Åëüäîðàäî". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 ×îòèðè
âåñ³ëëÿ. 13.00, 19.00, 23.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 14.00,
21.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 18.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîë-
òàâîþ. 20.00, 0.00 100 âûï. 1.
1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 Áàð-
Äàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10:30 - Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î.
9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Ð³çäâÿí³ êî-
ëÿäêè. 11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:25 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15.40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18.05 - Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - ïðîãðàìà "Äó-
õîâíå äæåðåëî" . 20.45 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 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, 2.35 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.34, 6.49 Kids Time. 5.35
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 6.50 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³". 11.20 Õ/ô "Ïó-
ñòóí" (16+). 13.10 Õ/ô "²ñòîð³ÿ
ëèöàðÿ". 15.50 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîò-
òåð ³ íàï³âêðîâíèé ïðèíö".
19.00 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 21.10
Òàºìíèé àãåíò. 22.50 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 0.25 Õ/ô
"Ìèñëèâö³ çà â³äüìàìè" (18+).
2.15 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.
2.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 3 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.40 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25,  21.00,  3.00 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40 Ä/ñ
"Àôðèêà.  Íåáåçïå÷íà ðå-
àëüí³ñòü". 10.35, 13.35, 16.35
Òåëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.00 Ä/ñ "Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè". 12.00 Ñìàêè
Êóëüòóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10
Ðàä³îÄåíü. 13.55 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.15, 0.55 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 15.25 Ì/ñ "Ãîí" .
16.55 Ñâ³òëî.  18.00,  0 .05
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
Ïåðøèé íà ñåë³. 19.25 Ïîñò-
òðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.30, 3.25
Íîâèíè.  Ñïîðò.  21.50 Ò/ñ
"Îêóïîâàí³" .  22.40 Ä/ñ
" Í à é å ê ñ ò ð è ì à ë ü í ³ ø è é " .
23.35 Ò/ñ "Äîíüêè ªâè. ²ñòî-
ð³ÿ Ðóò ³ Íîåìè". 1.10 Ðîçñåê-
ðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.  2 .05 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.50 ÒÀÊÀ-
ØÎÒÀÌ. 4.00 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/
ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 12.50, 14.05, 15.30
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30, 5.00 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç Îäåñè". 22.00 "Ïî-
âåðí³òü ìåí³ êðàñó - 3". 23.25,
0.25 Êîìåä³ÿ "Äæåíòëüìåíè
óäà÷³". 1.30 Ìåëîäðàìà "Ëþ-
áîâí³ ðàíè"

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 2 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6 .00 ,  15 .40  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê".  14.00 Ïåðøà øïàëü-
òà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.00
Íîâèíè  ( ³ ç  ñóðäîïåðåêëà-
äîì) .  15 .15 ,  0 .55  Ëàéôõàê
óêðà ¿íñüêîþ.  15 .25  Ì/ñ
"Ãîí" .  16.10 Õòî â  äîì³  õà-
çÿ¿í?. 16.35 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ) .  16.55
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 18.00,
0 .05  ²íôîðìàö ³éíà  ãîäèíà .
19 .00  #@) [ ]?$0  ç  Ìàéêëîì
Ùóðîì.  19 .40  Äî  ñïðàâè .
20 .15 ,  1 .10  Â ³éíà  ³  ìèð .
21 .00 ,  3 .00  Íîâèíè .  21 .30 ,
3.25 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/
ñ  "Îêóïîâàí ³ " .  22 .40  Ä /ñ
" Í à é å ê ñ ò ð è ì à ë ü í ³ ø è é " .
23.35 Ò/ñ "Äîíüêè ªâè. ²ñòî-
ð ³ÿ  Äåâîðè" .  1 .50,  3 .50 ÒÀ-
ÊÀØÎÒÀÌ. 2.05 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³ ¿ " .  4 .00 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/
ñ  "Îðåãîíñüêèé ïóò ³âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  12.50,  14.05,  15.30
"Ì³íÿþ æ³íêó" .  17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè" .  21.00 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç Îäåñè". 22.00, 4.25
"Ãðîø³ 2018". 23.15, 0.25 "Ãî-
ëîñ êðà¿íè 8".

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.05, 5.20 "Ïîä-
ðîáèö³".  6.00 Ìóëüòô³ëüì.
6.15, 22.45 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.10 Õ/ô "Òðè ïëþñ äâà".
12.00 "Íîâèíè". 12.25 Õ/ô "Âå-
ñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³". 14.20 Õ/ô
"Òè - ìåí³, ÿ - òîá³". 16.10 "×å-
êàé ìåíå". 18.00, 19.00, 4.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.40 Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ
âñå çìîæó!". 0.30 Õ/ô "Ò³ëüêè
ïîâåðíèñü" (16+). 2.45 "Îðåë
³ Ðåøêà. Øîï³íã". 4.50 "Top
Shop"

 ICTV
5.00 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòè-
çîìá³. 11.10, 13.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45 Õ/ô
"Ôîðñàæ-4" (16+). 16.20 Õ/ô
"Ôîðñàæ-5: Øàëåíà ï'ÿò³ðêà"
(16+).  18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà. 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà. 0.40 Õ/
ô "Ñïîâ³äü íåáåçïå÷íî¿ ëþ-
äèíè" (16+). 2.30 Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ.  2.45 Õ/ô
"Ñâ³òëà îñîáèñò³ñòü".  4.25
Ñêàðá íàö³¿ .  4.35 Åâðèêà!.
4.40 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.55, 15.35 "Âñå áóäå äîáðå!".
7.50 "Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè".
11.15 Õ/ô "Âàì ³ íå ñíèëîñÿ".
13.05 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
18". 17.30, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55, 22.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 23.35 "Îäèí çà âñ³õ". 2.55
"Íàéêðàùå íà ÒÁ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00 Ñüîãîäí³. 9.30 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30, 15.30, 5.30 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³-5 (12+). 16.00 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2 (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Áëàã³ íà-
ì³ðè" 11 ñ. (12+). 23.30 Õ/ô "Áðå-
õóí, áðåõóí". 1.20 Ïðîô³ëàêòè-
êà ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàí-
íÿ. 4.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

"Ìåðë³í". 11.40 Ò/ñ "Äðóç³".
12.35 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+). 17.15,
19.00 Äåøåâî ³ ñåðäèòî. 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
(16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 4 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.40 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.40 Ä/ñ "Àôðèêà.
Íåáåçïå÷íà ðåàëüí³ñòü".
10.35, 13.35, 16.35 Òåëåïðî-
äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
11.00 Ä/ñ "Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè".  12.00 Ñìàêè Êóëüòóð.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.55 Íàø³ ãðîø³. 14.30
52 â³êåíäè. 15.15, 0.55 Ëàéô-
õàê óêðà¿íñüêîþ. 15.25 Ì/ñ
"Ãîí". 16.55 Â³éíà ³ ìèð. 17.40,
3.50 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ. 18.00, 0.05
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
Ä/ô "Ïë³÷-î-ïë³÷". 19.25 Ä/ñ
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
21.30, 3.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Îêóïîâàí³". 22.40
Ä/ñ "Íàéåêñòðèìàëüí³øèé".
23.35 Ò/ñ "Äîíüêè ªâè. ²ñòî-
ð³ÿ Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè". 1.10
Ñâ³òëî. 2.05 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 4.00 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè".  5.00 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï".  12.50, 14.05, 15.30
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè".  21.00 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç Îäåñè". 22.00 "Îä-
ðóæåííÿ íàîñë³ï 4". 23.35,
0.25, 1.55 Êîìåä³ÿ "Ôàëüøèâ³
çàðó÷èíè"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.15, 22.40
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.15 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàðà-
äè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 12.50
Ò/ñ "Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæè-
íà?" (12+). 14.50, 15.45, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00, 4.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 2.05, 5.25 "Ïîäðî-
áèö³". 0.25 Õ/ô "Íàâ³ùî òè
ï³øîâ" (16+). 2.45 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Øîï³íã". 4.55 "Top Shop"

ICTV
5.05,  4 .55 Ò/ñ  "Â ³ää³ë 44"
(16+). 5.50, 10.05 Ãðîìàäÿíñü-
êà îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âå-
ëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 11.00, 17.35, 21.25 Ò/
ñ "Ïåñ-3" (16+). 12.05, 13.20
Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  15.25,
16.20, 22.35 "Íà òðüîõ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
23.40 Õ/ô "Íåñòðèìí³ -2"
(16+). 1.25 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
2.45 Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè
(12+). 4.10 Ñêàðá íàö³¿. 4.20
Åâðèêà!. 4.30 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.35 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.25, 15.35 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.25 "ÌàñòåðØåô - 7". 11.55
"Õàòà íà òàòà". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô. Êóë³íàð-
íèé âèïóñêíèé"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óê-

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30, 15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³-5 (12+). 16.00 ²ñòî-

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.15, 22.40
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì".  10.10,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 12.00 "Íî-
âèíè". 12.50 Ò/ñ "Ùî ðîáèòü
òâîÿ äðóæèíà?" (12+). 14.50,
15.45, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.00,
5.20 "Ïîäðîáèö³". 0.25 Õ/ô
"Åãî¿ñò" (16+). 2.40 "Îðåë ³
Ðåøêà. Øîï³íã" .  4.50 "Top
Shop"

ICTV
5.00 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 5.50,
20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45, 4.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.00,
13.20 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35
Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó" (16+). 15.25,
16.20, 22.35 "Íà òðüîõ" (16+).
17.35, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.45
Õ/ô "Íåñòðèìí³" (16+). 1.35 Ò/
ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíä-
æåëåñ" (16+). 3.00 Òðóáà ì³ñòå-
ðà Ñîñèñêè (12+). 4.15 Ñêàðá
íàö³¿. 4.25 Åâðèêà!. 4.35 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.40 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí

ÑÒÁ
6.40, 15.35 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.25 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.35
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.45 "Õàòà
íà òàòà". 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55
"Íàðå÷åíà äëÿ òàòà". 22.45
"Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñå-
çîí. 13.30, 15.30, 4.45 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³-5 (12+). 16.00
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2 (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Áëàã³ íà-
ì³ðè" 13, 14 ñ. (12+). 23.30 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿ-
íèé øëÿõ. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Íàé-
êðàùèé äðóã øïèãóíà". 11.00
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00, 19.00,
23.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
15.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00
Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 18.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00,
0.00 100 âûï. 1. 1.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê. 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè

 «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" . 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 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë

3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 6.04, 7.59 Kids Time. 6.05
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 8.00 Ò/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-
õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.40 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 9.50 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. Ä³òè 2018". 10.45, 11.45,
12.45 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2:
²íä³ÿ". 13.50 Äðàìà "Cóâåí³ð
ç Îäåñè". 17.35 Êîìåä³ÿ "Îïå-
ðàö³ÿ "È" Òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 8". 0.10 "²ãðè ïðèêîë³â
2018". 1.05 Äðàìà "Íåáåç-

ïå÷í³ ñíè"

IÍÒÅÐ
6.30 Õ/ô "Ì³öíèé ãîð³øîê".
8.00 "Óäà÷íèé ïðîåêò". 9.00
"Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë
³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí".
11.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ. Àìåðèêà". 12.10
Õ/ô "ß í³÷îãî íå çíàþ, àëå
ñêàæó âñå". 13.45 Õ/ô "Ëþäè-
íà ç Ð³î". 16.00 Õ/ô "Ä³â÷àòà".
18.00 "Êðóò³øå âñ³õ. Íîâèé ñå-
çîí". 20.00, 2.15 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "ß ïðèéäó ñàìà"
(16+). 23.10 Õ/ô "Äåâ'ÿòü îç-
íàê çðàäè" (16+). 1.00 Ä/ï

"Òèñÿ÷à ðîê³â íà Àôîí³"

 ICTV
5.55 Ñêàðá íàö³¿. 6.05 Åâðèêà!.
6.10 Ôàêòè. 6.30, 3.30 Ì/ô
"Äåíí³ñ-áåøêåòíèê: Âäàëèé
êðó¿ç". 8.00 ß çíÿâ!. 9.50 Õ/ô
"Ä³òè øïèãóí³â". 11.20, 13.00 Õ/
ô "Ä³òè øïèãóí³â-3". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.10 Õ/ô "Á³ëîñí³æ-
êà ³ ìèñëèâåöü" (16+). 15.35 Õ/
ô "Õîáá³ò: Íåñïîä³âàíà ïîäî-
ðîæ" (16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Õîáá³ò:
Ïóñòêà Ñìî´à" (16+). 23.35 Õ/ô
"Åðà äðàêîí³â". 1.25 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+)

ÑÒÁ
5.55 "Õàòà íà òàòà". 7.40 "ßê
âèéòè çàì³æ". 9.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 11.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 12.05
"Âå÷³ð ç Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ.
Ïàâëî Ç³áðîâ". 13.00 Õ/ô "Íà-
ðå÷åíà äëÿ òàòà". 15.05 Õ/ô
"²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ". 16.55, 23.35, 23.50 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò ³ëà 5".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
18".  21.20 "Îäèí çà âñ³õ" .
22.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 4.50
Çîðÿíèé øëÿõ. 8.15 Ò/ñ "Áëàã³
íàì³ðè" (12+). 13.10 Ò/ñ
"Âñóïåðå÷ äîë³". 17.10 Ò/ñ
"Íàðå÷åíèé äëÿ äóðêè" 1, 2 ñ.
(12+). 19.00, 1.40 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ
"Íàðå÷åíèé äëÿ äóðêè" (12+).
22.00 Ò/ñ "Áàáèíå ë³òî". 2.30
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2 (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.15 Õ/ô "Âå-
çóí÷èê". 12.00, 23.00, 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 14.00, 0.00 100
âûï. 1. 21.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00
ÁàðÄàê. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

 «Ì-ñòóä³î»
 7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ". 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - ï³äñóìêîâà
ïðîãðàìà "7 ÄÍ²Â". 21:15 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:20 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î" . 23.30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 1.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.55 Ñòåíäàï-
Øîó. 5.55, 9.04 Kids Time. 6.00
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 9.05 Õ/ô
"Ìàðìàäüþê". 11.00 Ì/ô "Âå-
ëèêà ñîáà÷à âòå÷à". 12.50 Ì/
ô "Ó ïîøóêàõ Æàð-ïòèö³". 14.10
Ì/ô "²âàí Öàðåâè÷ ³ Ñ³ðèé âîâê
2" (16+). 15.45 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîò-
òåð ³ Äàðè ñìåðò³" (16+). 18.35
Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³  Äàðè
ñìåðò³ 2" (16+). 21.00 Õ/ô "Êî-
íàí-âàðâàð" (16+). 23.10 Õ/ô
"Îðåë Äåâ'ÿòîãî ëåã³îíó" (16+).
1.25 Õ/ô "Íåïðîõàí³" (16+)

ñ "Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè". 12.00
Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Ñõå-
ìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.15, 0.55 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 16.50
Ôîëüê-music. 18.00, 0.05
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
Êóëüòóðíà àô³øà çäîðîâî¿ ëþ-
äèíè. 19.25 Ä/ñ "Ïðèãîäè Îñò-
³íà Ñò³âåíñà". 20.25 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.30, 3.25 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ô³ëüì-êîíöåðò
"Supernation" ãóðòó Äðóãà ð³êà.
22.40 Ä/ñ "Íàéåêñòðèìàëüí³-
øèé". 23.35 Ò/ñ "Äîíüêè ªâè.
²ñòîð³ÿ Ðàõ³ë³ ³ Ë³¿". 1.10 Êóëü-
òóðíà àô³øà. 1.35 Ä/ñ "Ìóçè÷-
íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò. Øîó". 2.05
Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.50 ÒÀ-
ÊÀØÎÒÀÌ. 4.00 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,

12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.50, 12.20
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.55,
14.10, 15.30 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Äðàìà "Ìàìà". 20.15
"Ë³ãà ñì³õó 2018". 22.20 "²ãðè
ïðèêîë³â 2018". 23.20, 0.15,
5.05 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 1.10
"Âå÷³ðí³é Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.15, 22.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.10, 12.25 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 12.50 Ò/ñ
"Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?"
(12+). 14.50, 15.45, 16.45, 1.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 3.10
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.50 Õ/ô
"Ïîá³÷íèé åôåêò" (16+). 4.50
"Top Shop". 5.20 Ä/ï "Âîñêðå-

ñ³ííÿ"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.05
²íñàéäåð. 11.00,  17.35 Ò/ñ
"Ïåñ-3" (16+). 12.05, 13.20 Ò/
ñ "Ó ïîë³ çîðó" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.25,
16.20 "Íà òðüîõ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³.  21.25 Äèçåëü-øîó
(12+).  0.00 Õ/ô "Ìóòàíòè"
(18+).  2.00 Ôàêòè. 2.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 3.45 Òðóáà ì³ñòå-
ðà Ñîñèñêè (12+)

ÑÒÁ
5.50 "Ìîÿ ïðàâäà. Òîòî Êóòóíüî.
Ëþáîâíèé òðèêóòíèê". 6.45 "Ìîÿ
ïðàâäà. Àëüáàíî. Ï³äñòóïíà ôåë³-
÷³òà". 7.45 Õ/ô "Ï"ÿòü ðîê³â òà îäèí
äåíü". 9.35 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ".
17.30, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 23.05 "Õîëîñòÿê - 8". 22.40
"Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018".
0.00 "ßê âèéòè çàì³æ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.10 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.30, 3.50 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.35 Ò/ñ "Ñåêðåò ìàéÿ" 1,
2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "Ñåêðåò
ìàéÿ" (12+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå
ç ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Áëàã³ íàì³ðè" (12+). 23.20 Ïî
ñë³äàõ. 0.00, 2.20 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.50 Òå-
ëåìàãàçèí. 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Âåçóí-
÷èê".  11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 13.00, 19.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 14.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00, 1.00 100
âûï. 1. 21.00 Õ/ô "Ëþäè ²êñ:
Äí³ ìèíóëîãî ìàéáóòíüîãî"
(16+). 23.30 Õ/ô "ßê âèéòè

ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2 (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Áëàã³
íàì³ðè" 15 ñ. (12+). 23.30 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿ-
íèé øëÿõ. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòè-

êà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Êî-
ðîëü ñêåéòáîðäó: Íàéá³ëüø
âåðòèêàëüíèé ïðèìàò". 11.00
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00, 19.00,
23.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
15.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00
Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00, 0.00 100
âûï. 1. 1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

«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 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -  Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.50 Çîíà íî÷³. 3.55 Àá-
çàö. 5.44, 7.34 Kids Time. 5.45
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.35 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.00 Ò/ñ "Äðóç³".
12.00 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+).  17.00,
19.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
(16+). 21.00 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ (16+). 21.45 Ñóïåð³íòó¿-
ö³ÿ. 1.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 5 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00,  15.40 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.40 Ä/ñ "Àôðèêà.
Íåáåçïå÷íà ðåàëüí³ñòü".
10.35, 13.35, 16.35 Òåëåïðî-
äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
11.00 Ä/ñ "Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè".  12.00 Ñìàêè Êóëüòóð.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.55 Äî ñïðàâè. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.15, 0.55 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 15.25 Ì/ñ
"Ãîí". 16.55 Òâ³é ä³ì. 17.20
#ÂÓÊÐÀ¯Í². "Êàðàáàç³âêà. Ìà-
ëåíüêèé óêðà¿íñüêèé Êóâåéò".
18.00, 0.05 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í². "Íèæ-
íÿ Àïøà. Ðóìóíñüê³ êîðîë³".
19.25 Ä/ñ "Ïðèãîäè Îñò³íà
Ñò³âåíñà". 20.25 Ñõåìè. Êî-
ðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 21.30, 3.25
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Îêó-
ïîâàí³". 22.40 Ä/ñ "Íàéåêñò-
ðèìàëüí³øèé".  23.35 Ò/ñ
"Äîíüêè ªâè. ²ñòîð³ÿ Ñàðè ³
Àãàð". 1.10 Ä/ñ "Ìóçè÷íà îä³-
ñåÿ Àð³ðàíò. Øîó". 2.05 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.50 ÒÀÊÀ-
ØÎÒÀÌ. 4.00 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.40, 5.20 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55,
12.20 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
12.55, 14.10, 15.30 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Äðàìà "Ìàìà".
20.30, 4.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 21.00 Äðàìà "Cóâåí³ð ç
Îäåñè". 22.00 "Ì³íÿþ æ³íêó" -
13". 23.00 "Ïðàâî íà âëàäó
2018". 0.45 Áîéîâèê "Ãðîìîá³é"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.15, 22.40
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.10,  12.25,  20.40 Ò/ñ "Çà-
ðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
12.50 Ò/ñ  "Ùî ðîáèòü òâîÿ
äðóæèíà?" (12+) .  14.50,
15.45, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4 .05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 5.20
"Ïîäðîáèö³". 0.25 Õ/ô "Â Ïà-
ðèæ!" (16+). 2.40 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Øîï³íã". 4.50 "Top Shop".

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.00,
17.35, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.20, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 23.40
Õ/ô "Íåñòðèìí³-3" (16+). 1.50
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àí-
äæåëåñ" (16+). 3.15 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.55, 15.35 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "ÌàñòåðØåô - 7". 12.00
"Õàòà íà òàòà". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 22.40, 23.00 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 5"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.20 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñå-
çîí. 13.30, 15.30, 4.45 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³-5 (12+). 16.00
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá-
³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà".  21.00 Ò/ñ
"Áëàã³  íàì³ðè" 17 ñ.  (12+).
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00 Ò/ñ
"CSI.  Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Ùî-
äåííèê ñëàáàêà".  11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00 ×î-
òèðè âåñ³ëëÿ. 13.00, 19.00,
23.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
15.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00
Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00, 0.00 100
âûï. 1. 1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-

ê è

«Ì-ñòóä³î»
11.15 - Òåëåñåð³àë. 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòó-
ä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.00 Àá-
çàö. 5.54, 7.45 Kids Time. 5.55
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.50 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.10 Ò/ñ "Äðóç³".
12.05 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+).  16.50,
19.00 Õòî çâåðõó? (12+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.00 Âàðüÿòè. 2.00 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 6 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 15.25 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05,
8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.40 Ä/ñ "Àôðèêà. Íåáåç-
ïå÷íà ðåàëüí³ñòü". 10.35,
13.35, 16.20 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/

Äèçåëü-øîó (12+). 10.40, 11.40
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.35, 13.00 Õ/ô "Íå-
ñòðèìí³" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.35 Õ/ô "Íåñòðèìí³-
2" (16+).  16.30 Õ/ô "Íå-
ñòðèìí³-3" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô
"Á³ëîñí³æêà ³  ìèñëèâåöü"
(16+). 22.25 Õ/ô "Õîáá³ò: Íå-
ñïîä³âàíà ïîäîðîæ" (16+).
1.30 Õ/ô "Ìóòàíòè" (18+). 3.20
Õ/ô "Áåðåæ³òü æ³íîê"

ÑÒÁ
6.10 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
7.10 "Õàòà íà òàòà". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.35 "Ìàñòåð-
Øåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé".
14.05 "Õîëîñòÿê - 8". 17.05 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ". 19.00 "Ñâ³òàìè çà
ñêàðáàìè". 21.30 "Âå÷³ð ç Íà-
òàëåþ Ãàð³ïîâîþ. Ïàâëî
Ç³áðîâ". 22.30 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 1.20 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.55

Ñüîãîäí³. 7.15, 5.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.45 Ò/ñ "Áëàã³ íàì³ðè"
11, 15 ñ. (12+). 13.30, 15.20
Õ/ô "Ïàïåðîâ³ êâ³òè" (12+).
16.00 Ò/ñ "Âñóïåðå÷ äîë³" 1,
3 ñ.. 19.40 Ò/ñ "Âñóïåðå÷
äîë³". 21.00 Øîó Áðàò³â Øó-
ìàõåð³â. 23.00 Ò/ñ "ß áóäó
æèòè" 1, 3 ñ. 1.50 Òåëåìàãà-
çèí. 2.20 Ò/ñ "ß áóäó æèòè".

3.35 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.15 Ì/ô
"ßêîñü ó ë³ñ³". 11.30 Õ/ô "Êî-

ðîëü ïîâ³òðÿ: Ñüîìà ïîäà÷à".
13.15, 23.00, 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 14.15 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 18.15 Õ/ô "ßê âèéòè çàì³æ
çà ì³ëüÿðäåðà". 20.00, 0.00
100 âûï. 1. 21.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 1.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.00 ÁàðÄàê. 3.20 Â³òàëüêà.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«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
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
12:55 - Ãîðîñêîï. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 14:55 - Ãîðîñêîï.
15:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 19:00
- Íîâèíè "×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 00.00 - íîâèíè "×àñ".
00:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 1:55 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.40 Çîíà íî÷³. 5.09, 7.49
Kids Time. 5.10 Ì/ñ "Ëóíòèê ³
éîãî äðóç³". 6.30 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç
øîó". 7.50 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³.
10.00 Òàºìíèé àãåíò. 11.30
Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
13.20 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³". 18.00
Ì/ô "Ó ïîøóêàõ Æàð-ïòèö³".
19.20 Ì/ô "²âàí Öàðåâè÷ ³
Ñ³ðèé âîâê 2" (16+). 21.00 Õ/ô
"Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Äàðè ñìåðò³"
(16+). 23.50 Õ/ô "Íåïðîõàí³"
(16+)

ÍÅÄ²Ëß, 8 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 ÂÅËÈÊÎÄÍß ÁÎÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÀ Ë²ÒÓÐÃ²ß. 10.00 Õ/
ô "²ìïåð³ÿ ñâÿòîãî Ïåòðà".
13.35 Ïåðøèé íà ñåë³. 14.00,
16.00 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ). 14.20, 3.00
Ôîëüê-music. 15.30 Äîêóìåí-
òàëüíèÿ ô³ëüì "Ñïàäîê íà
ê³í÷èêàõ ïàëüö³â". 16.25 Ä/ñ
" Í à é å ê ñ ò ð è ì à ë ü í ³ ø è é " .
18.10 Ò/ñ "Îêóïîâàí³". 19.55
Ä/ñ "²ìïåð³ÿ". 21.00, 0.40 Íî-
âèíè. 21.30 "Ñîíöå". Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà ãóðòó Àíòèò³ëà.
23.50 "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 1.15 Ä/
ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò.
Øîó" .  2 .05 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 4.00 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05 "Óêðà¿íñüê³

çàì³æ çà ì³ëüÿðäåðà". 2.00
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-

ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×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, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 6.04, 7.55 Kids Time. 6.05
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 8.00 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.35 Ò/ñ "Äðóç³".
12.35 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+). 17.00,
19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.00 Õòî çâåðõó? (12+). 1.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 7 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó,
Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00, 21.00
Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ "Ãîí". 10.05
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.30
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 10.45,
16.00 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.05 Ä/
ñ "Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 12.00 Õ/ô
"²ñóñ. Áîã ³ Ëþäèíà". 15.30 Ä/ñ
"Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè". 16.25 Ä/
ñ "Íàéåêñòðèìàëüí³øèé".
18.10 Ò/ñ "Îêóïîâàí³". 20.00
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.35 ßê
äèâèòèñÿ ê³íî. 22.00 Õ/ô
"×åðâîíà ÷åðåïàõà". 23.35 Ò/ñ
"Äîíüêè ªâè. ²ñòîð³ÿ Ìàð³¿ -
ìàòåð³ ²ñóñà". 0.00
ÂÅËÈÊÎÄÍß ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀ
Ë²ÒÓÐÃ²ß

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45, 23.20 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018". 11.00 "Ãîëîñ êðà¿íè
8". 14.00 "Ë³ãà ñì³õó 2018".
16.25, 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà.
Ä³òè 2018". 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 0.20, 4.20 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.30 "×åêàé
ìåíå". 8.00, 5.05 Õ/ô "Îäðó-
æåííÿ Áàëüçàì³íîâà". 9.50 Õ/
ô "Ì³öíèé ãîð³øîê". 11.30 Õ/
ô "Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè".
13.00 "Ñõîäæåííÿ Áëàãîäàòíî-
ãî Âîãíþ â Õðàì³ Ãðîáà Ãîñ-
ïîäíüîãî". 15.00, 20.30 Ò/ñ "ß
ïðèéäó ñàìà" (16+).  20.00
"Ïîäðîáèö³". 23.00 "Âåëèêîä-
íÿ ë³òóðã³ÿ. Ïðÿìà òðàíñëÿ-
ö³ÿ". 3.00 Ä/ï "Ïàëîìíèöòâî íà
Ñâÿòó çåìëþ". 3.45 Õ/ô "Ñâà-
òàííÿ íà Ãîí÷àð³âö³"

ICTV
5.15 Ñêàðá íàö³¿. 5.25 Åâðè-
êà!. 5.30 Ôàêòè. 5.50 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 7.35 ß çíÿâ!. 9.25


