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Ç² ÑÂ²ÒËÈÌ
ÑÂßÒÎÌ!

Â³òàþ âñ³õ  õðèñòèÿí ç³
ñâÿòîì  Ïàñõè.   Áàæàþ
ìèðó, äîáðà, çäîðîâ’ÿ  ³
Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ.

Íåõàé öå âåëè÷íå
ñâÿòî íàïîâíèòü ñåðöÿ
óñ³õ íàñ ñâ³òëèìè ïî÷óòòÿìè íàä³¿ ³ ëþáîâ³.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Î. ÏÅÐÅÑÒÀ, Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

Ç ÑÂ²ÒËÈÌ ÑÂßÒÎÌ
ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß!

Äîðîã³ êîëåãè, ìåøêàíö³ Ìóêà÷åâà ³ Ìó-
êà÷³âùèíè, ùèðî  â³òàºìî  âàñ ç Âåëèêîä-
íåì!

Íåõàé  öå ñâ³òëå ñâÿòî ïðèíåñå ó âàø³  äî-
ì³âêè ëþáîâ òà Áîæå áëàãîñëîâåííÿ, íàïîâ-
íèòü âàñ òà ð³äíèõ âîëåþ ³ ïðàãíåííÿì

     äî  äîáðèõ ñïðàâ íà áëàãî Ìóêà÷åâà.
       Â³ðòå ó äîáðî, ³ íåõàé  áåðåæå
                                     âàñ  Ãîñïîäü!

Êîëåêòèâ þðô³ðìè
«Â³êòîð³ÿ»

Â³òàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìóêà÷åâà
Àíäð³ÿ Áàëîãè  ç³  Ñâ³òëèì Ñâÿòîì  Õðèñòîâîãî

Âîñêðåñ³ííÿ
Äîðîã³ ìóêà÷³âö³, ñåðäå÷íî  â³òàþ

âàñ òà âàø³ ðîäèíè ç³ ñâÿòîì Ñâ³òëî-
ãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ!

Öå ñâÿòî  óòâåðäæóº  òîðæåñòâî
ñâ³òëà òà äîáðà, Áîæåñòâåííî¿ ëþ-
áîâ³ òà ìèðó. Öüîãî äíÿ ìè âñ³
â³ä÷óâàºìî îñîáëèâå äóõîâíå
ï³äíåñåííÿ, ðàä³ñòü òà â³ðó, ÿê³ äàðóº
íàì  Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå.

Áàæàþ âàì òà âàøèì ðîäèíàì
ì³öíîãî çäîðîâ`ÿ, äóøåâíîãî ñïîêîþ, ùàñòÿ é íåçëàìíî¿ â³ðè.

Íåõàé Ãîñïîäü äîïîìàãàº íàì äîëàòè óñ³ òðóäíîù³, æèòè â ìèð³,
çëàãîä³  òà äîáðîáóò³.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âî³ñòèíó Âîñêðåñ!
Ç ïîâàãîþ Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ,

ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà

Ç³ ñâÿòîì âàñ, øàíîâí³  ðîìè Ìóêà÷åâà!
Íà ²V-ìó Âñåñâ³òíüîìó êîíãðåñ³

ðîì³â, ÿêèé â³äáóâñÿ ó 1990 ðîö³, áóëî
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³äçíà÷àòè ùîðîêó
8 êâ³òíÿ – Ì³æíàðîäíèé äåíü ðîì³â,
àäæå ñàìå öüîãî äíÿ ó 1971 ðîö³ áóâ
ïðîâåäåíèé ²-é Âñåñâ³òí³é êîíãðåñ
ðîì³â.

Ì³ñòî Ìóêà÷åâî ç äàâí³õ ÷àñ³â ñëà-
âèòüñÿ ñâî¿ì áàãàòîíàö³îíàëüíèì
ñêëàäîì íàñåëåííÿ, ñåðåä ÿêîãî âàæ-
ëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº ÷åòâåðòà  çà ÷è-

ñåëüí³ñòþ ðîìñüêà ñï³ëüíîòà, ÿêà äîäàº îñîáëèâîãî êîëîðèòó ì³ñòó
íàä Ëàòîðèöåþ, âíîñÿ÷è ñâ³é âêëàä  ó ðîçáóäîâó ì³ñòà.

Â³ä Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, â³ä ñåáå
îñîáèñòî  âèñëîâëþþ  ùèð³ â³òàííÿ ðîìàì Ìóêà÷åâà ç íàãîäè Ì³æíàð-
äíîãî äíÿ ðîì³â.  Áàæàþ âàì òà  âàøèì ðîäèíàì ùàñòÿ, çëàãîäè òà
äîáðà!

Ç ïîâàãîþ Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ,  ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Ç íàãîäè ñâ³òëîãî ñâÿòà Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòî-

âîãî øëþ ñåðäå÷í³  â³òàííÿ  ð³äíîìó òðóäîâîìó
êîëåêòèâó íàøîãî ï³äïðèºìñòâà.  Ùèðî áàæàþ,
ùîá  ðàçîì ç Ïàñõîþ Ãîñïîäíüîþ ó íàø³  äóø³

³ äîì³âêè  óâ³éøëè äîáðîáóò, ïîðîçóì³í-
íÿ, ì³öíå çäîðîâ’ÿ ³ çàïîâ³äàí³

Ñïàñèòåëåì ìèð ³ Áîæà áëà-
ãîäàòü.

Âàñèëü ÐßÁÈ×, ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð ÑÏ

"Ô³øåð-Ìóêà÷åâî"

ÄÎÐÎÃ²
ÇÅÌËßÊÈ!

Â³òàþ âñ³õ ç  íàãîäè ñâÿòà
Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ!

Áàæàþ ùàñòÿ ³ ðàäîñò³,
â³ðè ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ!

Íåõàé Áîæå áëàãîñëîâåí-
íÿ áóäå çàïîðóêîþ ìèðó íà íàø³é
çåìë³, äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ
íàøî¿ Óêðà¿íè, çä³éñíåííÿ
íàéçàïîâ³òí³øèõ ñïî-
ä³âàíü!

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Îëåêñàíäð ÊÅÌÅÍßØ,  Ãîëîâà Çàêàðïàòñüêî¿

îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

ÊÂ²ÒÍÅÂÈÉ ÞÂ²ËÅÉ
â³äçíà÷èëà ó÷îðà Òåòÿ-
íà Ìèõàéë³âíà Äóðäè-
íåöü – âèêëàäà÷ âåòå-
ðèíàðíèõ äèñöèïë³í
Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàð-
íîãî êîëåäæó. ×èòàéòå
ó íàñòóïíîìó íîìåð³.
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СЬОГОДНІ МИНАЄ 40 ДНІВ,
як не стало нашого дорогого, коханого  чоловіка, батька, дідика

НАЦИКА Івана Івановича.
Не  можна передати біль втрати. Він запам'ятався всім  як щирий, чесний, порядний, працелюбний,

інтелігентний – Людина з великої букви. Люблячий сім'янин, заслужений  шахтар України, неодноразо6
вий депутат  місцевих рад, Почесний громадянин Мукачева, член  міської ради  старійшин… Відпові6
дальний і сумлінний  у всіх справах, за які брався. Дуже  боляче, що підступна смерть  безжально
вкоротила його наповнене високим  змістом життя.

Нехай буде йому земля пухом. Царство  небесне.
Люблячі дружина  Надія, численна родина, рідні ,друзі, сусіди.

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантної  посади:

6  Головного спеціаліста юридичного відділу.
6  Головного спеціаліста відділу загальної серед6

ньої та позашкільної освіти управління освіти, мо6
лоді та спорту.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне
володіння українською мовою, повна вища освіта відпо�
відного професійного спрямування за освітньо�кваліф�
ікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи  в
органах місцевого самоврядування, державній службі
на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або
стаж роботи за фахом  в інших сферах управління не
менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі доку6
менти:

�заяву про участь у конкурсі ;
�особову картку форми П�2 ДС з відповідними до�

датками, автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками, підвищення

кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження
наукового ступеня;

�копію документа, який посвідчує особу;
�копію військового квитка (для військовослужбовців

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

конання функцій держави або місцевого самоврядуван�
ня, за минулий рік (згідно Закону України “Про запобі�
гання корупції”), за встановленою формою, що визна�
чається Національним агентством з питань запобігання
корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіцій�
ному веб�сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та
роздруковану з офіційного веб�сайту у паперовому виг�
ляді. Е�декларація заповнюється власноруч за допо�
могою власного електронного цифрового підпису (ЕЦП).

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

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

совно  своєї освіти,  досвіду роботи, професійного рівня
і репутації (характеристики, рекомендації, наукові пуб�
лікації тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі
приймаються   протягом 30 календарних днів з
дня опублікування в газеті “Мукачево”  за адре6
сою:  м.Мукачево пл. Духновича, 2,  каб.№ 34.

Ç ÏÎÂÀÃÎÞ
 ² ËÞÁÎÂ’Þ!

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀØ²
ÙÈÐ² Â²ÒÀÍÍß!

Ó ïåðåääåíü  ñâ³òëîãî  ñâÿòà Âîñêðåñ³ííÿ
Õðèñòîâîãî â³äçíà÷àþòü ñâî¿ Äí³ íàðîäæåí-
íÿ  äâ³ íàø³ øàíîâàí³  êîëåãèí³, ïî÷åñí³ ãðî-
ìàäÿíêè Ìóêà÷åâà – ïðîâ³äíà àêòðèñà Ìó-
êà÷³âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó, íàðîäíà
àðòèñòêà Óêðà¿íè  Ë³ä³ÿ Âîëîäèìèð³â-
íà ÏÈÐÎÃÎÂÀ ³ âåòåðàí ìåäè÷íî¿ ñëóæ-
áè ì³ñòà ªâãåí³ÿ Ìèõàéë³âíà ÄÅÐ-
ÊÀ×.

Øàíîâí³  íàø³  ³ìåíèííèö³, âè  íå ëèøå
ïðèêðàøàºòå  íàøå Ìóêà÷åâî ñâîºþ æ³íî-
÷îþ ÷àð³âí³ñòþ,  àëå é áàãàòî ðîê³â  ñëóæè-
òå  äîáðèì ïðèêëàäîì ìóêà÷³âöÿì  âèñîêîï-
ðîôåñ³éíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³  âî áëàãî
ð³äíîãî ì³ñòà.

Ïðèéì³òü â³ä íàñ íàø³  ùèðîñåð-
äå÷í³ ïðèâ³òàííÿ  ³ ïîáàæàííÿ
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó ³ íå-
âòîìíîñò³ ó âñ³õ âàøèõ äîáðèõ
ñïðàâàõ, ðîäèííîãî ³ îñîáèñòîãî
âàì ùàñòÿ ùå íà áàãàòî-áàãàòî
ðîê³â.

Ç ïîâàãîþ, ª. ÔÅÄ²Â – ãîëîâà  ì³ñüêî¿
ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà

(³ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)

Íå êîæåí òåàòð ìîæå ïî-
õèçóâàòèñÿ íàðîäíèìè àð-
òèñòàìè. À â íàø³é òðóï³
º òàêà îñîáèñò³ñòü – íà-
ðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè

Ë³ä³ÿ
Âîëîäèìèð³âíà

ÏÈÐÎÃÎÂÀ.
Ç 1968 ðîêó âîíà íàòõ-

íåííî ñëóæèòü çàêàðïàòñüê³é ñöåí³ â ì. Ìóêà-
÷åâ³. "ß –îäíîëþá. Ðàç ³ íàçàâæäè ïîâ'ÿçàíà ç
Ìóêà÷åâîì ³ éîãî òåàòðîì. Òóò äëÿ ìåíå çàâæ-
äè áóëà ö³êàâà ðîáîòà, òàëàíîâèò³ ðåæèñåðè,
íàä³éí³ ïàðòíåðè íà ñöåí³", – êàæå Ë³ä³ÿ
Âîëîäèìèð³âíà.

Âîíà çàñëóæåíî íîñèòü çâàííÿ
ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà.
Ñåêðåò óñï³õó àêòðèñè – â³ðí³ñòü
ñöåí³ äî ñàìîïîæåðòâè.

2 êâ³òíÿ Ë³ä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà
â³äçíà÷èëà ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ.

Áëèñòàé, íàðîäíàÿ àêòðèñà!
Â îáúÿòüÿõ ñöåíû íàõîäÿñü,

òû çàáûâàåøü îáî âñåì.
È ïóñòü ïîäîëüøå óñïåõ ïðîäëèòñÿ,
Âåðíûõ ïîêëîííèêîâ ïðèçíàíèÿ

íå èññÿêàþò ñ íîâûì äíåì.
Áëèñòàé, íàðîäíàÿ àêòðèñà!
È â ýòîì õðàìå, ãäå òû ñëóæèøü,

âñå áåðóò ñ òåáÿ ïðèìåð.
Êòî åùå ñìîæåò òàê âäîõíîâåííî
Âëþáèòü â ñåáÿ ãàëåðêó è ïàðòåð.

Ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ'þ êîëåêòèâ òåàòðó

Â²ÒÀÞ Ç ÂÅËÈÊÎÄÍÅÌ!
Ìî¿ ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç Ñâÿ-

òîþ Ïàñõîþ – äîðîãèì ìóêà÷-
³âÿì, íàøèì øàíîâíèì êîëå-
ãàì. Ó ö³ íåçàáóòí³ äí³ áàæàþ
âàì ³ âàøèì ðîäèíàì ñâ³òëî¿
ïàñõàëüíî¿ ðàäîñò³, ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ìèðó ³ áëàãîäåí-
ñòâà â äîáðèõ ä³ëàõ. Íåõàé Õðè-
ñòîâå Âîñêðåñ³ííÿ ðàçîì ç óðî÷èñòîþ ìîëèò-
âîþ óâ³éäå ó âàø³ äîì³âêè òîðæåñòâîì ïðåêðàñ-
íîãî òà ³ñòèííîãî. Õðèñòîñ âîñêðåñ! Âî¿ñòèíó
âîñêðåñ!

Äåïóòàò ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
ÂÎ “Áàòüê³âùèíà”  ²âàí ÖÈÁÀÐÜ

ÄÎÐÎÃ² ÂÅÒÅÐÀÍÈ ÄÐÓÃÎ¯
ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ ÒÀ ÏÐÀÖ²!

Ç íàãîäè ñâ³òëîãî âåëè÷íîãî õðèñòèÿíñüêîãî
ñâÿòà – Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî ïðèéì³òü ùèðî-
ñåðäå÷í³ â³òàííÿ  òà íàéêðàù³  ïîáàæàííÿ: ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, çëàãîäè òà áîæîãî áëàãîñëîâ³ííÿ.

Ñâÿòî Âåëèêîäíÿ  íàãàäóº  íàì ïðî òå, ùî  êîæ-
íà ëþäèíà íàðîäæóºòüñÿ äëÿ äîáðèõ ñïðàâ ³ òâîð-
³ííÿ.

Õàé öåé äåíü  ïðèíåñå  ó âàøó îñåëþ ðàä³ñòü ³
íàä³þ, ãàðíèé íàñòð³é, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ óïåâíåí³ñòü
ó çàâòðàøíüîìó äí³.

   Õðèñòîñ âîñêðåñ! Âî¿ñòèíó âîñêðåñ!
Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿

âåòåðàí³â Óêðà¿íè ²ðèíà ÔÀÐÈÍÈ×.

СВІТЛА
ПАМ’ЯТЬ!

Із сумом повідомляє6
мо, що після важкої хво6
роби, померла відома
далеко за межами міста
та краю баскетболістка,
заслужений  тренер Ук6
раїни, заслужений прац6
івник фізичної культури
України, яка протягом ба6
гаторічної професійної
діяльності виховала цілу
плеяду відомих спорт6
сменів, призерів Олімп6
ійських ігор

ГОМОНАЙ
Валентина

Михайлівна
Мукачівська міська

рада та її виконавчий ко6
мітет,  висловлюють гли6
бокі та щирі співчуття
рідним та близьким по6
кійної. Розділяємо з
вами всю гіркоту непоп6
равної втрати.

Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ
ÑÅÐÖß

 Вітаю зі світлим  рад�
існим святом  Воскресі�
ння Христового праців�
ників  і пенсіонерів  сфе�
ри торгівлі і громадсь�
кого харчування Мукаче�
ва. Здоров’я вам, щастя
і Божої  благодаті, та ва�
шим родинам достатку й
миру. Нехай Великодні
свята  принесуть у ваші
домівки  добро, щастя,
благополуччя, христи�
янську любов і невичер�
пну  Божу благодать.

М. ГУДАК, голова
профкому  працівників

торгівлі  і громадського
харчування

м. Мукачева.

Для участі в конкурсі претенденти надають таку конкурсну документацію:
� заяву на участь у конкурсі за формою;
� копії установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які працюють та будуть залучені до

проведення оцінки та підписання звіту про оцінку;
� письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з

оцінки землі, підписання звіту про оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;
�копії сертифікатів та ліцензій на право здійснення оціночної діяльності, виданих відпо�

відними органами;
� інформацію про претендента (резюме).
Копії документів мають бути завірені в установленому порядку.
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаних конвертах (окремий кон�

верт для кожної пропозиції) і мають містити пропозиції щодо вартості робіт (калькуляції
витрат) та терміна виконання робіт. Конкурсні пропозиції особисто подаються до Центру
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Мукачівської міської ради або над�
силаються на адресу Мукачівської міської ради поштою (просимо учасників конкурсу вра�
хувати час на доставку поштового відправлення адресату та направити свої конкурсні
пропозиції завчасно).

Термін подання заяв на конкурс – до 23.04.2018р. включно.
Конкурс відбудеться 27.04.2018р. о 15.00 в малому сесійному залі Мукачівського міськви�

конкому, пл. Духновича Олександра, 2. Тел. для довідок: 050�968�54�30.

Назва юридичної 
особи/ 

прізвище та 
ініціали 

фізичної особи 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Сідоран Світлана 
Михайлівна, 

 

м. Мукачево 
вул. 

Берегівська –
об'їздна, 25-Е2 

0,0134 
Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 
(код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

Тараканов 
Станіслав 
Михайлович 

 

м. Мукачево 
вул. 

Берегівська –
об'їздна, 25Е-1 

0,0116 
Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 
(код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

Меліка Іван 
Миколайович 

м. Мукачево,     
вул. Духновича 
Олександра, 89 

3,2207 

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

згідно КВЦПЗ) 

Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íôîðìóº ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó

ç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ï³äëÿãàþòü
ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü øëÿõîì âèêóïó:



Õî÷åòå, ùîá ïðî âàñ äîáðå ãîâîðèëè, íå ãîâîð³òü ïðî ñåáå äîáðå. (Á.Ïàñêàëü).Õî÷åòå, ùîá ïðî âàñ äîáðå ãîâîðèëè, íå ãîâîð³òü ïðî ñåáå äîáðå. (Á.Ïàñêàëü).Õî÷åòå, ùîá ïðî âàñ äîáðå ãîâîðèëè, íå ãîâîð³òü ïðî ñåáå äîáðå. (Á.Ïàñêàëü).Õî÷åòå, ùîá ïðî âàñ äîáðå ãîâîðèëè, íå ãîâîð³òü ïðî ñåáå äîáðå. (Á.Ïàñêàëü).Õî÷åòå, ùîá ïðî âàñ äîáðå ãîâîðèëè, íå ãîâîð³òü ïðî ñåáå äîáðå. (Á.Ïàñêàëü).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333335 êâ³òíÿ 2018 ð.

13 (1217)13 (1217)13 (1217)13 (1217)13 (1217)

ñò.

Посол Литви в Україні Марюс Януконіс:
«Паланок» – один з кращих замків України

Çà ð³ê ï³äïðèºìñòâà Ìóêà÷åâà
çá³ëüøèëè âèïóñê ïðîäóêö³¿

íà 311 ìëí. ãðí.
В галузі задіяне на ви�

робництво промислової
продукції 47 основних про�
мислових підприємств 15
видів промислової діяль�
ності з чисельністю працю�
ючих близько 8721 осіб.

Обсяг реалізованої про�
мислової продукції за 2017
рік за статистичними дани�

ми склав 2 млрд. 196 млн.  198 тис грн., або на 311 млн. 793
тис. грн. більше січня�грудня 2016 року. У структурі реалі�
зованої промислової продукції за видами діяльності най�
більшу питому вагу займає продукція переробної промис�
ловості.

Підприємства міста виробляють види продукції: вироби
хлібобулочні, елементи конструкції збірні для будівництва,
бетон товарний, ковбасні вироби, меблі дерев’яні, лижі
бігові, швейні вироби, солод товарний, пиломатеріали, ас�
фальтова суміш, цегла для будівництва, електричне устат�
кування, ортопедичні пристрої, шкіргалантерейні вироби
тощо.

Вагоме місце по реалізації продукції належить ТОВ
“Флекстронікс”, ПАТ “Флекстронікс  Сервіс УА”, ТзОВ
“Фішер�Мукачево”, ТзОВ “Ено�Меблі ЛТД”, ПАТ “Мукачі�
вський завод “Точприлад”.

У ці дні  в Мукачеві побу�
вав Надзвичайний і По�
вноважний Посол Ли�
товської Республіки в Ук�
раїні Марюс Януконіс. Він
вже відвідав трикотажну
фабрику «Мрія», де залу�
чені інвестиції з Литовсь�
кої Республіки. Опісля
відбулася зустріч з
міським головою Андрієм
Балогою, участь в якій
взяв також і Почесний кон�
сул Литовської Республі�
ки у місті Ужгороді та За�
карпатській області
Віктор Гарапко.

Окрім економічної
співпраці, залученні нових
інвестицій з Литовської
Республіки, було обгово�
рено співпрацю в гумані�
тарній сфері. Дипломат
цікавився туристичним

потенціалом Мукачева. Як
повідомив міський голова,
щороку фіксується ріст
туристів майже на 20%.
Окрім традиційних відвіду�
вань замку «Паланок»,  є
зацікавленість й різнома�
нітними фестивалями, які
проводить місто. Більша
частина зустрічі  стосува�

лася саме спільного про�
екту в замку «Паланок»
щодо відкриття кімнати
литовського князя Федо�
ра Корятовича.

Минулоріч в стінах зам�
ку литовськими партнера�
ми вже  відбулася урочис�
та презентація проекту
«Кімната історичної

пам’яті князя Федора Ко�
рятовича». Тоді відбулася
передача копії портрету
князя Корятовича, який
зберігається в Мукачівсь�
кому Свято�Миколаївсь�
кому монастирі. Портрет
став першим експонатом
майбутньої експозиції.
Незабаром тут буде об�
лаштований виставковий
зал – кімната князя Коря�
товича. Це перший музей
України, де буде пред�
ставлена історична спад�
щина  Литви.

Пан Посол зауважив,
що вважає «Паланок» од�
ним з кращих замків Ук�
раїни та запевнив, що цей
проект дозволить залучи�
ти в тому числі й туристів
з Литви.

Рішення про внесення змін до бюдже�
ту міста на 2018 рік прийнято на чер�
говій сесії міськради. Так, розподілено
залишок коштів, що утворився в бюджеті
станом на початок року в розмірі майже
9 млн. гривень.   5 млн. передбачено на
реконструкцію ДЮСШ� облаштування
двох чаш басейну, в тому числі з тер�
мальною водою, реконструкцію при�
міщень, благоустрій території.

1,5 млн. виділено на завершення буд�
івельних робіт з облаштування корпусів
початкової ланки НВК “Гармонії». Також
більше мільйона передбачено закупів�
лю препаратів хіміотерапії. 163 тис.
спрямовано на облаштування автома�
тизованих робочих місць у міській
лікарні, ще 62 тис. – для проведення

В Мукачеві на реконструкцію ДЮСШ
виділено 5 млн. гривень

поточного ремонту системи водопоста�
чання у терапевтичному відділенні
лікарні. 461 тис. спрямовано для забез�
печення виплати надбавки за пре�
стижність праці заступникам керівників
загальноосвітніх навчальних закладів у
розмірі 30%.

Звернення про безоплат�
не прийняття ділянки авто�
мобільної дороги на баланс
виконавчого органу Мукачі�
вської міської ради принйня�
то  на черговій сесії міськра�
ди.

З метою забезпечення
норм безпеки руху та задо�
волення потреби у належно�
му транспортному сполу�
ченні мешканців мікрорайо�
ну «Шипка» міста Мукачева
(вул. Космонавтів м.Мукаче�
во), враховуючи їх неоднора�
зові звернення, щодо неза�
довільного стану дороги,
враховуючи те, що дорога є
транзитною  та забезпечує
з’єднання частин населе�
ного пункту  Мукачева та
його мікрорайону Мукачі�
вська міська рада звернула�
ся до Шенборнської
сільської ради з метою пе�
редачі ділянки проїзної час�
тини автомобільної дороги,
що проходить по вулиці Му�
качівській у с.Шенборн дов�
жиною 500м на баланс ви�
конавчого органу Мукачі�
вської  міської ради.

Äîðîãó íà Øèïêó
ïðîïîíóþòü ïåðåäàòè

íà áàëàíñ ì³ñòà

Школярі нашого міста
знову демонструють свої
знання на олімпіадах  та
показують вражаючі ре�
зультати.

Так, учениця Мукачісь�
кого НВК №11 – Ланьо
Мартіна�Марія показала
найкращий результат з
української мови та літе�
ратури, відтак виборола
перше місце на IV етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад. Фекете Даніель – учень Мукачівської спец�
іалізованої школи №4 отримав диплом 3�го ступеня
на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з
німецької мови, а Кідалова Уляна – учениця ЗОШ 20
ім. О. Духновича отримала друге місце з англійської
мови.

Учень ЗОШ №20 До�
бош Богдан посів почес�
не ІІ місце на IV етапі
Всеукраїнської учнівсь�
кої олімпіади з фізики.

Вітаємо наших шко�
лярів, а також бажаємо
їм подальших успіхів та
вражаючих перемог!

Управління освіти,
молоді  та спорту

міськвиконкому

Ìóêà÷³âñüêà øêîëÿðêà çàéíÿëà ïåðøå
ì³ñöå íà Âñåóêðà¿íñüê³é îë³ìï³àä³
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè

Захід відбувається в рамках
підготовки всеукраїнського молод�
іжного освітньо�культурного проек�
ту World Leaders Camp�2018 для
2500 активних молодих людей з
усієї України, керівників навчальних
закладів, громадських організацій.

Метою заходу Korean Culture daу
є культурний розвиток молоді, а
також формування інноваційного
мислення через пізнання інших
культур та волонтерську
діяльність. Сьогодні захід прово�
дять в Мукачівському державному уні�
верситеті.

В міськраді відбулася зустріч місько�
го голови Андрія Балоги з представни�
ками корейської делегація. Серед учас�
ників делегації   О Сон Гюн – професор,
уповноважений делегат з культурно�
освітніх заходів у східно�європейсько�
му регіоні,керівник проекту World
Leaders Camp 2018 в Україні, Лі Йон Квон
регіональний представник в Одеській
області, Парк Сунгсу – ректор всеукраї�
нської філії університету International
Mind Education Institute.

Головне, що пропагують корейці – при�

Â Ìóêà÷åâ³ ïðîâîäÿòü Äí³ êîðåéñüêî¿ êóëüòóðè

вчати молодих людей до мотиваційних
кроків, розкривати їх можливості та по�
казувати світ. В Україні вони проводять
лекції, навчання зі студентами. На За�
карпатті сьогодні проводилися зустрічі
з молоддю. Також корейські науковці як
позитив відзначають той факт, що в Ук�
раїні міські голови першочергову за мету
ставлять розвиток економіки та добро�
буту громади.

Молоді міста вони пропонували долу�
чатися до просвітницьких проектів. Та�
кож було обговорено можливості
співпраці  в гуманітарній сфері з містом
Мукачевом.

Талановита вихованка Му�
качівської дитячої школи ми�
стецтв № 2 Олександра Ма�
карова з успіхом виступила
на VI Міжнародному інстру�
ментальному конкурсі Євге�
на Станковича, який прохо�
див з 26 березня по 2 квітня
в Києві. За результатами
престижного музичного кон�
курсу у Олександри одразу
декілька перемог у середній
віковій категорії:

� І премія у номінації “Фортепіано з оркестром”
� І премія – “Соло на ударних інструментах” (ксилофон)
� І премія – “Соло на фортепіано”.
Зазначимо, що засновник і організатор даного конкурсу

– міжнародний благодійний фонд «ВІВАТ АРТ», Національ�
на спілка композиторів України, Національний комітет му�
зичної Ради/ЮНЕСКО.

Голова журі – Євген Станкович – Герой України, академік
Академії мистецтв України, лауреат Державної премії Ук�
раїни ім. Т.Г. Шевченка.

Ç òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ íà
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè âèñòóïèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é
Áàëîãà. Éäåòüñÿ ïðî îá-
ëàøòóâàííÿ ïðàö³âíèêàìè
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà «Ðåìîíòíî-áóä³âåëü-
íå óïðàâë³ííÿ» ðåêðåàö³é-
íî¿ çîíè íà áåðåç³ ð³÷êè
Ëàòîðèöÿ ïîáëèçó ïàðêó
³ìåí³ Àíäð³ÿ Êóçüìåíêà.
Íà çàñ³äàíí³ äåïóòàòñüêèõ
êîì³ñ³é íàðîäí³ îáðàíö³
îïðàöþþòü ïðîåêò. Âèçíà-
÷àòü ðîçì³ð ô³íàíñóâàííÿ
ðîá³ò òà ïðèéìóòü â³äïîâ-
³äíå ð³øåííÿ.

Îëåêñàíäðà Ìàêàðîâà ïðèâåçëà äî Ìóêà÷åâà
îäðàçó òðè ïåðø³ ïðåì³¿ ç Ì³æíàðîäíîãî

³íñòðóìåíòàëüíîãî êîíêóðñó

Íà áåðåç³ Ëàòîðèö³
îáëàøòóþòü

â³äïî÷èíêîâó çîíó



Ç ñâ³òëèì ñâÿòîì Âîñêðåñ³ííÿ!Ç ñâ³òëèì ñâÿòîì Âîñêðåñ³ííÿ!

Ùèðî, â³ä óñüîãî ñåðöÿ,  â³òàþ ç Âåëèêîäíåì,
Ïàñêîþ Ãîñïîäíüîþ ìèëèõ òðóä³âíèöü íàøî¿
øâåéíî¿ ôàáðèêè, âñ³õ ìóêà÷³âö³â. Õàé ðàä³ñíå  é
óðî÷èñòå  ñâÿòî ç ñâÿò – Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäíº
ïðèíåñå ó âàø³ äîì³âêè Áîæó áëàãîäàòü, òâîð÷å
íàòõíåííÿ, ì³öíå çäîðîâ’ÿ ³ òâåðäó íàä³þ íà ïðèé-
äåøíº ùàñòÿ.

Ò. ÎÁÅÐÒÞÕ, äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Ñâÿòêóâàííÿ  Ïàñêè Ãîñïîäíüî¿, ñâ³òëîãî Õðèñ-
òîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ ñèìâîë³çóº  â³äðîäæåííÿ ó
äóøàõ âñ³õ  ìèëîñåðäíèõ ëþäåé  äîáðà, ìèðó, çëà-
ãîäè, òóðáîòè ïðî  íóæäåííèõ. Â³ä óñ³º¿ äóø³  â³òàþ
âñ³õ  ìåäïðàö³âíèê³â ì³ñòà ³ ðàéîíó, íàøèõ øàíîâ-
íèõ ïàö³ºíò³â. Áàæàþ, ùîá  çàâæäè  ó âàøèõ ñ³ì’¿,
äîì³âêàõ ïàíóâàëè  ðàä³ñòü, çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷-
÷ÿ  ³ íåâè÷åðïíà  áëàãîäàòü  äàðîâàíà  Ãîñïîäîì
íàøèì ²³ñóñîì Õðèñòîì .

Íàòàë³ÿ ÃÀÐÑÅÂÀÍ²ØÂ²Ë²,
Ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.

Øàíîâíèõ âèêëàäà÷³â, ëþáèõ ñòóäåíò³â ³ ïðàö³â-
íèê³â Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó â³ä óñüî-
ãî ñåðöÿ  â³òàþ ç ðàä³ñíèì ³  âåëè÷íèì  ïðàçíèêîì
— Âîñêðåñ³ííÿì  Ãîñïîäí³ì, Ñâÿòîþ Ïàñêîþ.
Ñïðÿìóéòå ñâ³é òàëàíò, çä³áíîñò³, óì³ííÿ íà ðîç-
âèòîê ³  óñï³õè â³ò÷èçíÿíîãî çåìëåðîáñòâà. Òâîð³òü
ó äóøàõ ñâî¿õ ìèð, äîáðî, áëàãîäàòü,

Þð³é ÑÀÄÂÀÐ², äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó.

Ùèðî â³òàºìî ç³ Ñâÿòîþ Ïàñõîþ óñ³õ ïðàö³âíèê³â
ÒÎÂ "Àð³àäíà". Çäîðîâ'ÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì,
ùàñòÿ ³ áëàãîäàò³ â³ä Âîñêðåñëîãî Ñïàñèòåëÿ. Õàé
æèòòºâ³ òðóäíîù³ é íåãàðàçäè îìèíàþòü âàø³ ñ³ì'¿,
à ç Âåëèêîäíåì ó âàø³ äîì³âêè óâ³éäóòü ìèð, ùà-
ñòÿ. äîñòàòîê ³ Áîæà áëàãîäàòü. Ðàä³ñíèõ âàì
Âåëèêîäí³õ ñâÿò!

Ìèðîí ÄÓÁÀÍÈ×,
äèðåêòîð ÒÎÂ "Àð³àäíà"

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ ð³äíèé  òðóäîâèé êîëåê-
òèâ «Åäåëüâåéñ ËåÃî» ç ðàä³ñíèì  ³ ñâ³òëèì  Âîñ-
êðåñ³ííÿì Õðèñòîâèì! Íåõàé  íå ò³ëüêè  â ö³ óðî-
÷èñò³ ñâÿòêîâ³ äí³, à  é ö³ëèé ð³ê âàø³ ñåðöÿ  áó-
äóòü ñïîâíåí³ ñâ³òëîì äîáðà, çëàãîäè, âçàºìíî¿
ïîâàãè, ëþáîâ³ ³ Áîæî¿ Áëàãîäàò³.

Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ, ãåíäèðåêòîð
øâåéíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Åäåëüâåéñ –ËåÃî»

Ùèðî â³òàþ ç ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì Âîñêðåñ³í-
íÿì  Ãîñïîäí³ì âñ³õ ñâî¿õ êîëåãèíü, ÷óäîâèõ
æ³íîê Ìóêà÷åâà. Çäîðîâ’ÿ âàì, ùàñòÿ ³ Áîæî¿
áëàãîäàò³, à âàøèì ðîäèíàì äîñòàòêó ³ ìèðó.
Íåõàé  Âåëèêîäí³ ñâÿòà ïðèíåñóòü ó âàø³ äîì³-
âêè äîáðî ³ ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ  ³ õðèñòèÿíñü-
êó ëþáîâ.

Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ, ãîëîâà ÇÒÂÂÏÃÎ «Ñï³ëêà
àóäèòîð³â  Óêðà¿íè,  ãîëîâà  Ìóêà÷³âñüêîãî

îñåðåäêó  Àñîö³àö³¿  ïëàòíèê³â  ïîäàòê³â.

Øëþ ñâî¿ íàéêðàù³ â³òàííÿ ³  ïîáàæàííÿ ç ñâ³òëèì
Õðèñòîâèì Âîñêðåñ³ííÿì – ïðàö³âíèêàì Çàêàð-
ïàòñüêîãî  ðèáîêîìá³íàòó òà íàøèì øàíîâíèì
ñïîæèâà÷àì. Áàæàþ, ùîá çàâæäè  ó âàøèõ äîì³â-
êàõ  ïàíóâàëè ðàä³ñòü,  çäîðîâ’ÿ, äîáðî, çàïîâ³-
äàí³  Ãîñïîäîì ìèð, áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Ñâ³òëîãî âàì ³ ðàä³ñíîãî Âåëèêîäíÿ!
Âàñèëü ÎËÅÊÑÈÊ, äèðåêòîð

Çàêàðïàòñüêîãî ðèáîêîìá³íàòó.

Íàø³ ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç Âåëèêîäí³ì ñâÿòîì ïðà-
ö³âíèêàì  ÏÏ  "Çîä³àê ³ Êî", íàøèì äîðîãèì âåòå-
ðàíàì. Íåõàé íåçãàñàþ÷å Ïàñõàëüíå ñÿéâî ëþ-
áîâ³ ³ ïðèìèðåííÿ  ñòàíå äëÿ âàñ äæåðåëîì ïî-
äàëüøî¿ æèòòºâî¿ íàñíàãè ³ îïòèì³çìó. Õàé Âîñ-
êðåñëèé Ñïàñèòåëü íàïîâíþº ëþáîâ'þ ³ äîáðîì
âàø³ ñåðöÿ, äàðóº çäîðîâ'ÿ ³ ðàä³ñòü. Õàé çàâæäè ç
âàìè áóäå Ãîñïîäíº áëàãîñëîâåííÿ, â³ðà, íàä³ÿ ³
õðèñòèÿíñüêà ëþáîâ.

²âàí ÊÎÏ×À, äèðåêòîð ÏÏ "Çîä³àê ³ Êî"

Íåõàé ïåðåáóâàº Âîñêðåñëèé Ñïàñèòåëü íàø –
Ãîñïîäü ²³ñóñ Õðèñòîñ ç âàìè é  ñåðåä âàñ, øà-
íîâí³  íàø³ ïåäàãîãè-íàñòàâíèêè, âèêëàäà÷³ ³ ìàé-
ñòðè ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ, òåõí³÷í³ ïðàö³âíèêè
êîëåäæó, äîðîã³ íàø³ ó÷í³. Íåõàé íå çãàñíå ïàñ-
õàëüíå ñâÿòî ìèðó, ëþáîâ³. À ïðîùåííÿ  ñòàíå äëÿ
âñ³õ íàñ  äæåðåëîì  ïîäàëüøî¿  æèòòºâî¿ íàñíàãè
é îïòèì³çìó.  Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðîáóòó  ³ Áîæî¿
áëàãîäàò³  âàì ³ âàøèì ñ³ì’ÿì

Âàñèëü ÊÎÂÁÀÑÊÎ, äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî ë³öåþ.

Õðèñòîñ  Âîñêðåñ, –  êàæó âàì, äîðîã³ òðóä³âíè-
êè íàøîãî ñîö³àëüíîãî çàêëàäó

Ùèðî áàæàþ, ùîá  Âîñêðåñëèé Ñïàñèòåëü íà-
ãîðîäèâ  âàøó ïðàâåäíó é íåëåãêó ïðàöþ ñâîºþ
íåâè÷åðïíîþ ëþáîâ’þ ³ òóðáîòîþ, ùîá ïðèí³ñ  ó
âàø³ äîì³âêè çàòèøîê, çäîðîâ’ÿ, çëàãîäó, ùàñòÿ ³
õðèñòèÿíñüêó ëþáîâ.

Âàñèëü ÌÀÐÊÓËÈÍ, äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó

Óñ³õ æèòåë³â Ìóêà÷³âùèíè, à íàéïåðøå, íàøèõ
ïðàöüîâèòèõ êîëåã ùèðîñåðäíî â³òàþ ç ðàä³ñíèì
ñâÿòîì ³ç ñâÿò – Âîñêðåñ³ííÿì Õðèñòîâèì. Áà-
æàþ, ùîá íå ò³ëüêè â Ïàñõàëüí³ äí³, à é çàâæäè ó
âàøèõ ñ³ì'ÿõ òîðæåñòâóâàëè ðàä³ñòü, ðîäèííà áëà-
ãîäàòü, ïîðîçóì³ííÿ, ì³öíå çäîðîâ'ÿ ³ çàïîâ³äàíèé
Ñïàñèòåëåì ìèð.

Îêñàíà ËßÙÓÊ, íà÷àëüíèê
Ìóêà÷³âñüêîãî ÐÂ ÃÓ ÄÌÑ Óêðà¿íè â Ç/î

Ç íàãîäè ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ
øëþ íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ð³äíîìó òðóäîâî-
ìó êîëåêòèâó é äîðîãèì âåòåðàíàì. Áàæàþ âàì
³ âàøèì ðîäèíàì  Ïàñõàëüíî¿ ðàäîñò³, ì³öíîãî
çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ìèðó ³ áëàãîäåíñòâà â äîáðèõ
ä³ëàõ.

Âëàäèñëàâ ×ÎÐ²,
íà÷àëüíèê Ìóêà³âñüêîãî ÌÐÅÂ

Ñâÿòêóâàííÿ Ïàñõè Ãîñïîäíüî¿, Âîñêðåñ³ííÿ
²ñóñà Õðèñòà ñèìâîë³çóº â³äðîäæåííÿ â äóøàõ
ëþäåé äîáðà, ëþáîâ³, ìèðó, óòâåðäæåííÿ â ñåð-
öÿõ â³ðè, íàä³¿. Ñåðäå÷íî â³òàþ ç Âåëèêîäíåì
äîðîãèõ êîëåã òà âñ³õ ìóêà÷³âö³â. Â³ä ùèðîãî
ñåðöÿ áàæàþ ùàñòÿ, çäîðîâ'ÿ, äîáðîáóòó é ìè-
ëîñåðäÿ â³ä îòî÷óþ÷èõ ³ ìèëîñåðäÿ â³ä Ñïàñè-
òåëÿ!

 Ìàðòà ËÀÌÁÐÓÕ, çàñò. íà÷àëüíèêà
Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè.

Ìóêà÷³âñüêå â³ää³ëåííÿ.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ, äîðîã³ ìóêà÷³âö³ òà
êîëåãè ïî ðîáîò³,  ç ðàä³ñíèì ³ ñâ³òëèì Õðèñòîâèì
Âîñêðåñ³ííÿì. Íåõàé âåëè÷íèé ïðàçíèê Ïàñõè
Ãîñïîäíüî¿ ïðèíåñå ó âàø³ äîì³âêè çäîðîâ'ÿ,
ðàä³ñòü, ñïîê³é, ùàñòÿ ³ Áîæó áëàãîäàòü.

²âàí ÏËÅÑÊÀ×, íà÷àëüíèê
Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÂ ÃÓÄÌÑ Óêðà¿íè â Ç/î

Øàíîâí³ æèòåë³ Ìóêà÷³âùèíè!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ

ç³ Ñâ³òëèì Õðèñòîâèì Âîñ-
êðåñ³ííÿì!

Ó öåé  âåñíÿíèé äåíü  ïðå-
ìóäðîñò³ òà ëàñêè Ãîñïîä-
íüî¿,  íåõàé áëàãîäàòíà
çâ³ñòî÷êà ïðî Âîñêðåñ³ííÿ
Ñèíà Áîæîãî íàâ³äàºòüñÿ â
êîæíó äóøó òà îñåëþ ñïðà-
âàìè ëþáîâ³ òà ìèëîñåðäÿ.
Íåõàé íàø³ ñåðöÿ çàâæäè áóäóòü íàïîâíåí³ ïàñ-
õàëüíîþ ðàä³ñòþ, óñ³ íàø³ ïîìèñëè ñòàíóòü
ùèðèìè òà äîáðèìè. Íåõàé Ñâ³òëî Âîñêðåñ³-
ííÿ Õðèñòîâîãî  íàäàº íàì  ñèëó ïåðåáîðîòè
âñ³ òðóäíîù³, ÿê³ âèïàëè íà íàøó äîëþ òà íå-
ïîõèòíó â³ðó â êðàùèé çàâòðàøí³é äåíü!

Ó òîðæåñòâ³ Âåëèêîäíüîãî â³òàííÿ «Õðèñòîñ
Âîñêðåñ!» áàæàþ, ùîá âàøå æèòòÿ áóëî  ÷èñ-

òèì,  ÿê Ñâÿòèé  Áëàãîäàòíèé  âî-
ãîíü, ùåäðèì, ÿê çàïàøíà Âåëèêîäíÿ

ïàñêà, ÿñêðàâèì, ÿê êîëîðèòíà óê-
ðà¿íñüêà ïèñàíêà.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âî³ñòè-
íó Âîñêðåñ!

Ñåðã³é ÃÀÉÄÀÉ,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ
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Øàíîâí³ â³ðóþ÷³ –
ïåíñ³îíåðè, âåòåðàíè

Ìóêà÷³âùèíè!
Ìóêà÷³âñüêà  ðàéðàäà  âåòåðàí³â Óêðà¿íè

ñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿº âàñ ç³ ñâ³òëèìè  Âåëè-
êîäí³ìè  ñâÿòàìè, ÿê³  º äëÿ âñüîãî õðèñòè-
ÿíñüêîãî ñâ³òó  ãîëîâíèì  ñèìâîëîì  ³ñòèííî¿
æåðòîâíîñò³ ³ âñåïðîùàþ÷î¿ ëþáîâ³.

Âåëèêäåíü – òàê íàçèâàº éîãî íàø íàðîä,
äàº íàì äîáðó íàãîäó ùå ðàç îñìèñëèòè â³÷í³
ö³ííîñò³  õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³, áåççàïåðå÷íèé
òð³óìô ñïðàâåäëèâîñò³ òà ïåðåìîãè  äîáðà íàä
çëîì. Ñâÿòî, ñïîíóêàº êîæíîãî ç íàñ çàäóìà-
òèñÿ  íàä ñåíñîì ëþäñüêîãî  áóòòÿ, â³ä÷óòè
ïðè÷åòí³ñòü  äî ö³ííîñòåé, çàñíîâàíèõ íà ëþ-
áîâ³, äîáð³, ìèëîñåðä³, ñï³â÷óòò³.

Ùèðî áàæàºìî âàì ³ âàøèì ðîäèíàì  ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â, çä³éñíåííÿ  íàéçàïîâ³òí³-
øèõ  áàæàíü, ùàñòÿ ³ ïðîöâ³òàííÿ.

Íåõàé êâ³òíåâèé  Âåëèêäåíü ïðèíåñå äî êîæ-
íî¿ îñåë³ íàä³þ íà ìèð ³ äîáðîáóò.

Íåõàé äóø³ íàø³ ñòàíóòü ñâ³òë³øèìè, à ñåð-
öÿ  íàïîâíÿþòüñÿ æåðòîâí³ñòþ Ñèíà Áîæîãî.

Íåõàé ó ïàñõàëüíèõ ðîçäóìàõ äîì³íóº
ðàä³ñòü  ³ç ïðèâîäó ïîâåðíåííÿ  âåñíÿíîãî òåï-
ëà, âñüîãî æèâîãî, ùî íàñ îòî÷óº ³ ùî íàì äî-
â³ðåíî!

Ñâ³òëîãî  ñâÿòà Ïàñõè âñ³ì âàì!
Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè – ãîëîâà

Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè
².ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà ðàéîííîãî âîëîíòåðñüêî-
ãî Öåíòðó «Ïåíñ³îíåð», çàñòóïíèê ãîëî-
âè ðàéðàäè âåòåðàí³â Â.ÃÎÍÀÊ, ãîëîâíèé
ðåäàêòîð ãàçåòè «Ìóêà÷åâî» Ñ.ÄÂÎÐÍÈ-
×ÅÍÊÎ.
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
4 (145)  5 êâ³òíÿ 2018 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).
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Ïàñõà! Ãîñïîäíÿ Ïàñõà!.. Âîíà ó íàñ º ñâÿòîì ñâÿò ³ òîðæåñòâîì ³ç òîðæåñòâ – íàñò³ëüêèÏàñõà! Ãîñïîäíÿ Ïàñõà!.. Âîíà ó íàñ º ñâÿòîì ñâÿò ³ òîðæåñòâîì ³ç òîðæåñòâ – íàñò³ëüêèÏàñõà! Ãîñïîäíÿ Ïàñõà!.. Âîíà ó íàñ º ñâÿòîì ñâÿò ³ òîðæåñòâîì ³ç òîðæåñòâ – íàñò³ëüêèÏàñõà! Ãîñïîäíÿ Ïàñõà!.. Âîíà ó íàñ º ñâÿòîì ñâÿò ³ òîðæåñòâîì ³ç òîðæåñòâ – íàñò³ëüêèÏàñõà! Ãîñïîäíÿ Ïàñõà!.. Âîíà ó íàñ º ñâÿòîì ñâÿò ³ òîðæåñòâîì ³ç òîðæåñòâ – íàñò³ëüêè
ïåðåâåðøóº âñ³ òîðæåñòâà, íå ò³ëüêè ëþäñüê³ é çåìí³, à é íàâ³òü Õðèñòîâ³ ³ äëÿ Õðèñòàïåðåâåðøóº âñ³ òîðæåñòâà, íå ò³ëüêè ëþäñüê³ é çåìí³, à é íàâ³òü Õðèñòîâ³ ³ äëÿ Õðèñòàïåðåâåðøóº âñ³ òîðæåñòâà, íå ò³ëüêè ëþäñüê³ é çåìí³, à é íàâ³òü Õðèñòîâ³ ³ äëÿ Õðèñòàïåðåâåðøóº âñ³ òîðæåñòâà, íå ò³ëüêè ëþäñüê³ é çåìí³, à é íàâ³òü Õðèñòîâ³ ³ äëÿ Õðèñòàïåðåâåðøóº âñ³ òîðæåñòâà, íå ò³ëüêè ëþäñüê³ é çåìí³, à é íàâ³òü Õðèñòîâ³ ³ äëÿ Õðèñòà

çâåðøóâàí³, íàñê³ëüêè ñîíöå ïåðåâåðøóº ç³ðêè! (Ñâò. Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ)çâåðøóâàí³, íàñê³ëüêè ñîíöå ïåðåâåðøóº ç³ðêè! (Ñâò. Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ)çâåðøóâàí³, íàñê³ëüêè ñîíöå ïåðåâåðøóº ç³ðêè! (Ñâò. Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ)çâåðøóâàí³, íàñê³ëüêè ñîíöå ïåðåâåðøóº ç³ðêè! (Ñâò. Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ)çâåðøóâàí³, íàñê³ëüêè ñîíöå ïåðåâåðøóº ç³ðêè! (Ñâò. Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ)

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÍÅÄÅËß – ÝÒÎ ÄÅÍÜ
ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß:

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Ýòî äåíü Õðèñòîâîé ïîáåäû:
Õðèñòîñ ïîáåäèë!
Ýòî äåíü Õðèñòîâîé ñëàâû:
Õðèñòîñ ïðîñëàâèëñÿ!
Ýòî äåíü Õðèñòîâà òîðæåñòâà:
Õðèñòîñ òîðæåñòâóåò!
Ýòî äåíü ïîðàæåíèÿ ñìåðòè:
Æèçíü âîññèÿëà!
Ýòî äåíü ðàäîñòè ìàòåðèíñêîé:
Áîãîìàòåðü ñëåçû óòåðëà!
Ýòî äåíü ðàäîñòè äåòåé:
Äðóã äåòåé Âîñêðåñ!
Ýòî äåíü âå÷íûõ ãîðèçîíòîâ:
Îòêðîåì ãëàçà è óâèäèì!
Ýòî äåíü óòâåðæäåíèÿ ïðàâäû:
Ïðàâäà ñèëüíåå íåïðàâäû!
Ýòî äåíü îòêðîâåíèÿ èñòèíû:
Âîññèÿëà èñòèíà âî òüìå!
Ýòî äåíü ïîçíàíèÿ Áîæåñòâåííîñòè Õðèñòà:
Áîã âî Õðèñòå ÿâèëñÿ!
Ýòî äåíü îáúÿâëåíèÿ ïðèðîäû ÷åëîâå÷åñêîé:
Ìû – äåòè Áîæüè!
Ýòî äåíü ÿâëåíèÿ Àíãåëîâ:
Ìû – áðàòüÿ Àíãåëîâ!
Ýòî äåíü ðàñêðûòèÿ òàéíû:
Íåáî – íàøå îòå÷åñòâî!
Ýòî äåíü ñëàâû ëþáâè:
Ëþáîâü ñèëüíåå ñìåðòè!
Ýòî äåíü âîñêðåñåíèÿ èç ìåðòâûõ!
Óìåðøèå ñåñòðû æèâû.
Äà âîñêðåñíåò Áîã è ðàñòî÷àòñÿ âðàãè Åãî! –
Âîñêðåñ Áîã è ðàñòî÷åíû âðàãè Åãî.

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé.

Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øîãî ÔÅÎÄÎÐÀ
àðõ³ºïèñêîïà Ìóêà÷³âñüêîãî ³ Óæãîðîäñüêîãî áîãîëþáèâèì ïàñòèðÿì,
÷åñíîìó ìîíàøåñòâó ³ âñ³ì ÷àäàì Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

Ìóêà÷³âñüêî¿ ºïàðõ³¿ 2018
Õðèñòîñ Âîñêðåñ!

Âîçëþáëåí³ ó Ãîñïîä³ äîñòî÷-
òèì³ ïàñòèð³, âåñü êë³ð öåðêîâ-
íèé, ÷åñí³ ³íîêè òà ³íîêèí³, áî-
ãîëþáèâ³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè! Ùèðî-
ñåðäå÷íî â³òàþ âñ³õ âàñ ç âåëè-
êèì ³ ñïàñèòåëüíèì ñâÿòîì
Ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³-
ííÿ!

Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå – íà-
ñò³ëüêè âàæëèâà ïîä³ÿ, ùî ñâÿ-
òèé àïîñòîë Ïàâëî âèçíà÷àº
íèì ³ñòèíí³ñòü óñüîãî õðèñòè-
ÿíñüêîãî â÷åííÿ. «ßêùî íå âîñ-
êðåñ, – êàæå â³í, – òî é ïðî-
ïîâ³äü íàøà ìàðíà, ìàðíà ³ â³ðà
âàøà» (1 Êîð. 15:14). Ùîá çì³öíèòè â³ðó àïî-
ñòîë³â ó Ñâîº Âîñêðåñ³ííÿ, Õðèñòîñ çâåðòàº
óâàãó ó÷åíèê³â íà Ñâîº ò³ëî, ÿêå âîñêðåñëî ³
îæèëî. Àïîñòîëè íå ò³ëüêè áà÷àòü, àëå é â³ä÷ó-
âàþòü íà äîòèê òå æ ñàìå ò³ëî, ÿêå ñòðàæäàëî
íà Õðåñò³, à òåïåð çì³íåíå ç òë³ííîãî íà íå-
òë³ííå. Ï³ñëÿ ÿâëåííÿ àïîñòîëàì: «²³ñóñ ñòàâ
ïîñåðåä ó÷åíèê³â Ñâî¿õ ³ ñêàçàâ ¿ì: «Ìèð
âàì!»... Ïîãëÿíüòå íà ðóêè Ìî¿ ³ íà íîãè  Ìî¿;
öå ß Ñàì. Äîòîðêí³òüñÿ äî Ìåíå ³ ðîçäèâ³òü-
ñÿ; áî äóõ ò³ëà ³ ê³ñòîê íå ìàº, ÿê áà÷èòå ó
Ìåíå» (ßê. 24: 36-43).

Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäà ²³ñóñà – ãîëîâíèé çì³ñò
õðèñòèÿíñüêîãî ïîñëàííÿ ñâ³òîâ³. Ò³ëüêè çàâ-
äÿêè Ãîëãîôñüê³é æåðòâ³, íåðîçðèâíî ç’ºäíàí³é
ç³ ñëàâíèì Âîñêðåñ³ííÿì, íàáóâàþòü ñåíñó é
ö³ííîñò³ âñ³ ëþäñüê³ ñòðåìë³ííÿ, ñïðÿìîâàí³ äî
Äæåðåëà âñÿêîãî áëàãà. Æåðòâà Õðèñòîâà ñòà-
ëà â³äïîâ³ääþ íà ñïðîáè çíàéòè Æèâîãî Áîãà,
ùî ðîáèëèñÿ ëþäüìè ð³çíèõ êóëüòóð ³ òðàäèö³é,
áî, çà ñëîâîì Ñâÿòîãî Ïèñüìà, Ãîñïîäü «íå
çâàæàº íà îñîáó, àëå â óñÿêîìó íàðîä³ òîé,
õòî áî¿òüñÿ Éîãî é ðîáèòü ïî ïðàâä³, óãîä-
íèé Éîìó» (Ä³ÿí. 10, 34-35), ³ Â³í õî÷å, ùîá óñ³
ñïàñëèñÿ ³ äîñÿãëè ï³çíàííÿ ³ñòèíè (1 Òèì. 2:4).
Ö³ íàïðóæåí³ çóñèëëÿ âò³ëþâàëè â ñîá³ ñïîä³-
âàííÿ é íàä³¿ ì³ëüéîí³â ëþäåé, ÿê³ â ð³çí³ ÷àñè
ìàðíî øóêàëè ìîæëèâîñò³ ïîäîëàòè ñâ³é ïëà-
÷åâíèé ñòàí ³ íàáóòèòè ñïðàâæíº «æèòòÿ ³
æèòòÿ ç íàäëèøêîì» (²í. 10:10).

Ùî ñüîãîäí³ äëÿ íàñ, ïîêîë³ííÿ òðåòüîãî òè-
ñÿ÷îë³òòÿ, îçíà÷àº Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà? ßê ìè
ïåðåæèâàºìî Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå, ÿê ïîä³þ,
ÿêà ñòàëàñÿ äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â òîìó? ßêùî ìè
ñüîãîäí³ ëèøå ó ðàìêàõ ðåë³ã³éíî¿ òðàäèö³¿ âñ³õ
ðàä³ñíî â³òàºìî: «Õðèñòîñ Âîñêðåñ!» – öå âæå
íå º äëÿ íàñ íîâèíà! Ïàñõà – öå ñâÿòî, ÿêå ïî-
âèííî äî íàñ ïðèõîäèòè íå ³ç-çîâí³, à íàâïà-
êè, âíóòð³øíüî. Ùîá íèì, íàâ³òü íà ñëîâàõ,
ïîä³ëèòèñÿ ³ç ³íøèìè, ìè ïîâèíí³ éîãî â ñîá³

ðåàëüíî â³ä÷óòè ³ ïåðåæèòè.
Ùîá ïî-ñïðàâæíüîìó ñâÿòêóâà-
òè Ïàñõó íàì ïîòð³áíî ñòàòè íî-
âîþ ëþäèíîþ â Õðèñò³. Ïàñõà –
öå íå ñòàí êîøèêà, à ñòàí íàøî-
ãî ºñòâà.

Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå äàðóâà-
ëî íàì â³ðó, ñèëüí³øó çà ñòðàæ-
äàííÿ. Âîíî äàº íàì ñèëó ïåðå-
ìàãàòè ¿õ. Íåõàé í³õòî íå ïîäó-
ìàº, ùî ö³º¿ ðàäîñò³ ó Âîñêðåñëî-
ìó Ãîñïîä³ äîñòîéí³ ò³ëüêè ëþäè
ñâÿò³, ïóñòåëüíèêè, ïîäâèæíèêè.
Öÿ ðàä³ñòü äàðîâàíà ³ íàì, ñëàá-
êèì ³ ãð³øíèì ä³òÿì Îòöÿ Íåáåñ-
íîãî.

Ñüîãîäí³ ëþäè ñâ³òó öüîãî ïîñò³éíî ãîâîðÿòü
ïðî ñóñï³ëüí³ ðåôîðìè ³ íàìàãàþòüñÿ ñòâîðèòè
«íîâó ëþäèíó», àëå öÿ ïåðåì³íà, öÿ ðåôîðìà-
ö³ÿ âæå â³äáóëàñÿ. Â³äáóëàñÿ âîíà íà Ãîëãîô³ ³ â
Ãðîá³, äå ëåæàâ ³ Âîñêðåñ Ãîñïîäü íàø.

Âîçëþáëåí³! Ó íàø â³äïîâ³äàëüíèé ÷àñ º áà-
ãàòî ìîæëèâîñòåé äëÿ íàøîãî ñâ³ä÷åííÿ ïðî
Âîñêðåñëîãî. Çàâ³òàéòå ó ë³êàðí³, â'ÿçíèö³, áó-
äèíêè äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó òà ³íø³ ì³ñöÿ,
äå ïîòð³áíà íàøà äîïîìîãà. Òàì º Âîñêðåñëèé
Õðèñòîñ â ö³ äí³ îñîáëèâî. Ïàñõàëüí³ äí³ – öå
íàéêðàùèé ÷àñ íàñïðàâä³ ðåàë³çóâàòè öå
ñâ³ä÷åííÿ. Òàê ñàìî, ÿê Âåëèêîäíÿ ñâ³÷êà, ÿêà
ñâ³òèòü çãîðàþ÷è ³ òèì ñàìèì â³ääàº ñàìó ñåáå,
òàê ñàìî ³ ìè â ö³ ñâ³òë³ äí³ ïîâèíí³ â³ääàâàòè
ñåáå ³íøèì.

Ç âåëèêîþ íàä³ºþ ìîëèìîñÿ çà ïðèïèíåííÿ
â³éíè íà Ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè. Çàêëèêàþ âñ³õ
âàñ ïîñèëèòè ñâîþ ìîëèòâó çà ìèð â íàø³é
óêðà¿íñüê³é çåìë³, àäæå íàéá³ëüøà ïåðåìîãà ó
â³éí³ – öå ïåðåìîãà áåç æåðòâ. Òîìó ñï³ëüíî
áóäåìî ïðîñèòè â íàøîãî Íåáåñíîãî Îòöÿ â ³ì'ÿ
Éîãî ªäèíîðîäíîãî Ñèíà ²³ñóñà Õðèñòà ïðè-
ïèíåííÿ êðîâîïðîëèòòÿ, ãîðÿ ³ ñë³ç íà íàø³é
çåìë³. Ïîñï³ø³ìî ç õðèñòèÿíñüêîþ ëþáîâ'þ
ïîñëóæèòè âñ³ì ïîñòðàæäàëèì óíàñë³äîê
â³éñüêîâèõ ä³é â çîí³ ÀÒÎ.

Äîðîã³ áðàòè é ñåñòðè, ùå ðàç ³ ùå ðàç â³ä äóø³
â³òàþ óñ³õ âàñ ç³ ñâÿòîì Ïàñõè. Äîïîìîãà ³ áëà-
ãîñëîâåííÿ âî³ñòèíó Âîñêðåñëîãî Ãîñïîäà íå-
õàé ñóïðîâîäæóþòü êîæíîãî ç íàñ ó íàøèõ ïî-
äàëüøèõ òðóäàõ íà ñëàâó Õðèñòîâî¿ Öåðêâè òà
íà áëàãî áëèæí³õ ³ äàëüí³õ. Àì³íü.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!
ÂÎ²ÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Ìóêà÷åâî Ïàñõà Õðèñòîâà
2018 ð³ê ÔÅÎÄÎÐ Àðõ³ºïèñêîï

Ìóêà÷³âñüêèé ³ Óæãîðîäñüêèé
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Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

"Òîò, Êòî â âàñ, áîëüøå òîãî, êòî â ìèðå". (1 Èí. 4. 4.)"Òîò, Êòî â âàñ, áîëüøå òîãî, êòî â ìèðå". (1 Èí. 4. 4.)"Òîò, Êòî â âàñ, áîëüøå òîãî, êòî â ìèðå". (1 Èí. 4. 4.)"Òîò, Êòî â âàñ, áîëüøå òîãî, êòî â ìèðå". (1 Èí. 4. 4.)"Òîò, Êòî â âàñ, áîëüøå òîãî, êòî â ìèðå". (1 Èí. 4. 4.)

ÃÎËÎÂÍ²  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍ²
ÑÂßÒÀ  Ó ÒÐÀÂÍ² 2018 ð.

2. (Ñð.) – Áëæ. Ìàòðîíè Ìîñêîâñüêî¿.
6. (Íä.) – Âì÷. Ãåîðãèÿ Ïîá³äîíîñöÿ. ²âåðñü-
êî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
8. (Âò.) – Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ìàðêà.
9. (Ñð.) – Ïîìèíàííÿ ñïî÷èëèõ âî¿í³â.
12. (Ñá.) – Ïðï. Àìô³ëîõ³ÿ Ïî÷à¿âñüêîãî.
Ïðï. Íåêòàð³ÿ Îïòèíñüêîãî.
13. (Íä.) – Àïîñòîëà ßêîâà Çåâåäººâà. Ñâò.
²ãíàò³ÿ (Áðÿí÷àí³íîâà), ºï³ñêîïà Êàâêàçüêî-
ãî.
14. (Ïí.) – Ñùì÷. Ìàêàð³ÿ, ìèòðîïîë³òà Êè¿-
âñüêîãî. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Íå÷àÿííàÿ
Ðàäîñòü".
16. (Ñð.) – Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ, ³ãóìåíà Êèºâî-
Ïå÷åðñüêîãî. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óñïåíèå"
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿.
17. (×ò.) – Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà
íàøîãî ²³ñóñà Õðèñòà.
18. (Ïò.) – Âìö. ²ðèíè. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
"Íåóïèâàåìàÿ ×àøà".
19. (Ñá.) – Ïðï. ²îâà Ïî÷à¿âñüêîãî, ³ãóìåíà.
20. (Íä.) – Ñâÿòèõ îòö³â 1 Âñåëåíñüêîãî Ñî-
áîðó.
21. (Ïí.) – Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà ²îàííà Áî-
ãîñëîâà.
22. (Âò.) – Ïåðåíåñåíèÿ ìîù³â ñâÿòèòåëÿ ³
÷óäîòâîðöÿ Íèêîëàÿ ³ç Ìèð Ë³ê³éñüêèõ â Áàð.
Ïðï. ²îñèôà Îïòèíñüêîãî.
23. (Ñð.) – Àïîñòîëà Ñèìîíà Çèëîòà.
24. (×ò.) – Ð³âíîàïï. Ìåôîä³ÿ ³ Êèðèëà, â÷è-
òåë³â Ñëîâåíñüêèõ.
25. (Ïò.) – Ñùì÷. ªðìîãåíà, ïàòð³àðõà Ìîñ-
êîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³ ÷óäîòâîðöÿ.
26. (Ñá.) – Òðî¿öüêà áàòüê³âñüêà ñóáîòà.
27. (Íä.) – Äåíü Ñâÿòî¿ Òðîéö³. Ï'ÿòèäåñÿò-
íèöÿ.
28. (Ïí.) – Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà. Âñ³õ Ñâÿòèõ.
Òðî¿öüêà ñåäìèöÿ – ñóö³ëüíà.
31. (×ò.) – Ïàì'ÿòü ñâÿòèõ îòö³â ñåìè Âñå-
ëåíñüêèõ ñîáîð³â. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ñïî-
ðó÷íèöÿ ãðåøíûõ" (Êîðåöüêà).

ÂÎÇÍÅÑ²ÍÍß  ÃÎÑÏÎÄÍª  (17 ÒÐÀÂÍß)

ÏÐÎ ØÀÍÓÂÀÍÍß ÑÂßÙÅÍÈÊ²Â

Íàéá³ëüø ñòàðîäàâí³é àïî-
ñòîëüñüêèé ïðàçíèê. Êîëè
Õðèñòà, ßêèé âîçí³ññÿ, ñõî-
âàëà õìàðà, ïåðåä àïîñòîëà-
ìè ïîñòàëè äâà àíãåëè â
á³ëîìó îäÿç³ ³ ñêàçàëè:
“Èèñóñ, âîñøåäùèé îò âàñ
íà íåáî, ïðèèäåò òàêèì æå
îáðàçîì, êàê âû âèäåëè Åãî
âîñõîäÿùèì”.

À ìè, áðàòòÿ ³ ñåñòðè, ³íêî-
ëè âçàãàë³ çàáóâàºìî ïðî

íåáî. ×è íå ïðèñòðàñòèëè-
ñÿ ìè âñ³ºþ äóøåþ äî çåìë³
³ æèòåéñüêîãî? ×è íå ïî-
òðàïèìî ìè çàì³ñòü íåáà â
àä ïðè òåïåð³øí³é çá³äí³ë³é
â³ð³? Íå áóäåìî çàáóâàòè, ùî
ìè ìàíäð³âíèêè ³ ïðè-
øåëüö³ íà çåìë³ ÷óæ³é. Ùî
íàøà áàòüê³âùèíà íà íåá³,
êóäè ìè ïîâèíí³ ïðàãíóòè ³
ïîâåðíóòèñÿ, íå çàõîïëþþ-
÷èñü ñëàâîþ, ïî÷åñòÿìè,

áàãàòñòâîì ³ îáìàíëèâèìè
ïåðñïåêòèâàìè çåìíîãî
æèòòÿ.

ßêùî Õðèñòîñ âîñõîäèòü
íà íåáî, âîñõîäè ç Íèì ³ òè.
Áóòü ñåðåä àíãåë³â, ÿê³ Éîãî
ñóïðîâîäæóþòü àáî çóñòð³-
÷àþòü. Àáî ÿê ãîâîðèâ ñâÿ-
òèòåëü Òèõîí Çàäîíñüêèé:
“Ïîêëîíÿþñÿ ³ ìîëþ Òÿ,
Ãîñïîäà ìîãî: “âîçíåñè ðî-
çóì ì³é â³ä çåìíîãî äî

ãîðíüîãî, óêð³ïè íåì³÷ ìîþ,
âèêîíàé íåäîñòàòí³ñòü ìîþ
³ óáîã³ñòü ³ âåäè ìåíå äî
äîáðîãî ³ ñïàñèòåëüíîãî
ê³íöÿ, òóäè, äî Ñåáå íà íå-
áåñà. Òàì íàøà áàòüê³âùè-
íà, òàì íàø ä³ì, íàøå íà-
ñë³äñòâî, äîáðî, áàãàòñòâî,
÷åñòü, ñëàâà, âò³õà, ðàä³ñòü ³
áëàæåíñòâî â³÷íå”.

Àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí

Øàíóéòå, áðàòòÿ, ñâÿùå-
íèê³â ñâî¿õ. Âîíè ñëóãè Õðè-
ñòà ³ ïðåäñòàâíèêè àïîñ-
òîë³â Õðèñòà. ̄ õíº ñëóæ³ííÿ
âàæêå, ¿õ â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ïåðåä Áîãîì äóæå âåëèêà.
Âîíè ìîëÿòüñÿ Áîãó çà âñ³õ
íàñ. Âîíè ñâî¿ìè ðóêàìè ³
ìîëèòâàìè ãîòóþòü Ñâÿòå
Ïðè÷àùåííÿ, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêîãî âè ç Áîãîì ïî-
ºäíóºòåñÿ. Âîíè âàñ çóñòð³-
÷àþòü, êîëè âè íàðîäæóºòå-
ñÿ; âîíè âàñ ïðîâîæàþòü,
êîëè ïîìèðàºòå. Âîíè çà âàñ
Áîãó â³äïîâ³äü äàþòü.

Ñâÿòèé Ñàâà ñêàçàâ:
"ßêùî ï³ï ãð³øíèé, ìî-
ëèòâà éîãî íå ãð³øíà". Íå
çàñóäæóéòå ñâîãî ñâÿùå-
íèêà, íå ëàéòå éîãî, íå
ïðèäèðàéòåñü äî íüîãî.
Â³í çà ñâî¿ ãð³õè ïîíåñå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä Áî-
ãîì á³ëüøó, í³æ âè çà ñâî¿,
ïîñê³ëüêè â³í ñâÿùåíèê
Áîãà Æèâîãî. ßêùî ñâÿùå-
íèê ³ ãð³øíèé, øàíóé éîãî,
³ øàíóâàííÿì òè çàñîðî-
ìèø éîãî, ³ â³í âèïðàâèòü-
ñÿ. ßêùî æ òè éîãî çàñóä-
æóºù ³ ëàºø, â³í ñòàíå ùå

ã³ðøèì. Øàíóéòå, áðàòòÿ,
ñâÿùåíèê³â ñâî¿õ.

Íå íàìàãàéòåñÿ ïîêàçà-
òè, ùî â äóõîâíèõ ïèòàííÿõ
âè ðîçáèðàºòåñü êðàùå
ñâÿùåíèêà. Íàâ³òü ÿêùî â³í
ðîáèòü íå âñå òàê, ÿê ïî-
òð³áíî á ðîáèòè ³ç-çà ñëà-
áîñò³ ñâîº¿, â³í çíàº, ùî
ïîòð³áíî ãîâîðèòè. Çàïè-
òóéòå éîãî ïðî øëÿõè ñïà-
ñ³ííÿ ³ ñëóõàéòå ñëîâà
éîãî. Ïðîñ³òü éîãî, ùîá
âàì ïîÿñíèâ, ³ â³í áóäå ïî-
ÿñíþâàòè. ß ñïîâ³äóâàâ
ëþäåé, ÿê³ êàÿëèñÿ â òîìó,

ùî çàñóäæóâàëè ñâîãî ñâÿ-
ùåíèêà.

Ó ñâÿùåíèêà º ñâ³é ñóä ³
ñâ³é ñóääÿ. ² ÿêùî ãð³øèòü,
çíàéòå, ùî ïîêàðàííÿ íå
îáìèíå éîãî. Àëå âè éîìó
íå áóäüòå ñóääåþ. Â³í
á³ëüøèé òÿãàð íîñèòü ³ âå-
ëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìàº.
²ç-çà öüîãî ³ ñïàñ³ííÿ äëÿ
íüîãî á³ëüø âàæ÷å, í³æ äëÿ
âàñ. Òîìó ïðîøó âàñ, áðàò-
òÿ, øàíóéòå ñâÿùåíèê³â
ñâî¿õ.

Ñâÿòèòåëü
Íèêîëàé  Ñåðáñüêèé.

Çàê³í÷èëîñü âñå. Âàæêèé êàì³íü íàêðèâ ò³ëî
Ãîñïîäà â ïå÷åð³. Îñòàíí³ìè çàëèøèëè Ãîëãî-
ôó æ³íêè. Âîíè æ ³ ïðèéøëè âðàíö³ äî ãðîáó, â³ä
àíãåëà ïî÷óëè ñëîâà: “Â³í âîñêðåñ”.

Öå áóëà âðàæàþ÷à çâ³ñòêà. Ò³, ùî ïðèéøëè,
áóëè ö³ëêîì íå ãîòîâ³ ¿¿ ïî÷óòè ³ òîìó ç³ ñòðàõîì
ïîá³ãëè â³ä ãðîáó. À ì³æ ³íøèì ñêàçàí³ ñëîâà “â³í
âîñêðåñ” ëÿãëè â îñíîâó âñ³º¿ íàøî¿ â³ðè, ðîç-
íåñëèñü ïî âñ³é çåìë³ ³ áóäóòü çâó÷àòè äî Äðó-
ãîãî ïðèøåñòÿ. Ö³ ñëîâà ïåðåâåðíóëè âåñü ñâ³ò,
ñòâîðèëè Öåðêâó, ïîêëàëè ïî÷àòîê òîðæåñòâó
ïðàâäè Áîæî¿, íàøîìó áåçñìåðòþ ³ ñïàñ³ííþ.

²ç ºâàíãåëüñüêî¿ ³ñòîð³¿ â³äîìî, ç ÿêîþ ãàðÿ÷-
êîâ³ñòþ ÷óéíå ñåðöå îòî÷óþ÷èõ Ñïàñèòåëÿ æ³íîê
â³äãóêíóëîñü íà ïðîïîâ³ä³ ³ òâîðèì³ Íèì ÷óäåñà.
Íàäçâè÷àéíó ãëèáèíó â³ðè, ëþáîâ³ ³ â³ääàíîñò³
âîíè ïðîÿâèëè äî Ãîñïîäà ï³ä ÷àñ çåìíîãî Éîãî
æèòòÿ, Éîãî ïðèíèæåíí³ ³ ñòðàæäàíí³ íà Õðåñò³,
à òàêîæ êîëè Éîãî áåçäèõàííå ò³ëî ëåæàëî â
ãðîá³. Âîíè çàëèøàëèñü â³ðíèìè äî ê³íöÿ. Öåé
ïîäâèã ëþáîâ³ íàäèõàâ ³íøèõ.

Âåðøèíîþ º æåðòîâí³ñòü çàðàäè Õðèñòà âñ³õ
íàñòóïíèõ õðèñòèÿíñüêèõ ìó÷åíèöü. Âîíè, íå
çíàþ÷è ²³ñóñà â çåìíîìó æèòò³, áóëè îõîïëåí³
â³ðîþ ³ ëþáîâ’þ äî Íüîãî ÿê â³äïîâ³ääþ íà Éîãî
áåçìåæíó ëþáîâ äî âñüîãî çåìíîãî ëþäñòâà.
Âîíè çä³éñíèëè íàéá³ëüøèé ïîäâèã â³ðè ³ ëþáîâ³
äî Áîãà, ÿêèé ìîæëèâèé íà çåìë³. Ñâ³ä÷åííÿ
öüîìó – ñîíì ñâÿòèõ æîí – õðèñòèÿíîê, ÿêèé
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî ñüîìó ÷àñòèíó öåðêîâíî-
ãî êàëåíäàðÿ, ³ öåé ïåðå÷åíü ïðåäâàðÿº Ïðå-
ñâÿòà Áîãîðîäèöÿ. Íàì çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ïî-
âåðòàòè ñâîº ñåðöå â ðóñëî ¿õ ïî÷óòò³â, â ðóñëî
ñâîº¿ ïîñèëüíî¿ æåðòîâíîñò³ ³ ëþáîâ³.

Àðõ³ìàíäðèò Ìàðòèí³àí

Ñàìèì áàãàòîëþäíèì ó öåé äåíü º êëàäîâèùå. Ñê³ëüêè
íàäìîãèëüíèõ ãîðáèê³â áà÷èìî òóò, à ñê³ëüêè çà ìèíóë³
òèñÿ÷îë³òòÿ ïîð³âíÿíî ³ç çåìëåþ ³ çãëàäæåíî ³ç ïàì’ÿò³
ÿê ñâî¿õ îäíîñåëü÷àí, òàê ³ ñâîãî ðîäó? Ïîìíîæèìî ÷èñëî
æèòåë³â íàøîãî ì³ñòà àáî ñåëà íà ÷èñëî äåñÿòê³â àáî
ñîòåíü ðîê³â ¿õ ³ñíóâàííÿ ³ ïåðåêîíàºìîñÿ, ùî êëàäîâèùà
– öå íàéá³ëüø áàãàòîëþäí³ íà ñâ³ò³ ïîñåëåííÿ ñïî÷èëèõ
ò³ë íàøèõ ïðåäê³â. Ìè, ÿê³ æèâåìî ñüîãîäí³, çîâñ³ì ìà-
ëî÷èñëåíí³ ó ïîð³âíÿíí³ ç íèìè. Âîíè ïîñòóïèëèñÿ ì³ñöåì
íàì, ùîá ìè çáèðàëèñÿ â äîðîãó ³ ïîñòóïèëèñÿ ì³ñöåì
ñâî¿ì ïîòîìêàì.

Ñëîâî “êëàäîâèùå” îçíà÷àº “ñêëàäóâàííÿ” òîãî, ùî
ï³äëÿãàº õîðîí³ííþ. Öå õîðîíèëèùå íàéá³ëüø äëÿ íàñ äî-
ðîãîö³ííå – íàøèõ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Â÷îðà âîíè áóëè
òàê³, ÿê ìè, à çàâòðà ìè áóäåìî òàê³, ÿê âîíè. ¯õí³é ïðàõ
ïðèçíà÷åíèé äëÿ âîñêðåñ³ííÿ, à ìè ùå î÷³êóºìî ñìåðò³.
Âîíè – ïðàõ ñïëÿ÷èé, â³í â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïðàõà ëþáî¿
³íøî¿ ìàòåð³¿. Ñàìå òîìó ³ íàçèâàëè ðàí³øå çàõîðîí³ííÿ
ïîìåðëèõ óñèïàëüíèöåþ. ² â
êíèç³ Äàíè¿ëà ÷èòàºìî:
“² áàãàòî ³ç ñïëÿ÷èõ â ïðàõó
çåìë³ ïðîáóäÿòüñÿ”. ² Õðè-
ñòîñ ãîâîðèâ: “Ëàçàð, äðóã
íàø, çàñíóâ, éäåìî, ðîçáó-
äèìî éîãî”. ² â ïàñõàëüíî-
ìó ï³ñíåñï³â³: “Ïëîò³þ çàñ-
íóâ”. Çíà÷èòü, î÷³êóº ïðî-
áóäæåííÿ.

Áóäåìî æ òâåðåçîäóìàþ-
÷èìè ó ðîçóì³íí³ çíà÷åííÿ
æèòòÿ, âîñêðåñ³ííÿ ³ íàøî¿
ìàéáóòíüî¿ â³÷íîñò³. Íå áó-
äåìî áåíòåæèòè Òâîðöÿ ñâî¿ì íåðîçóì³ííÿì, à òî é íåî-
ñâ³÷åí³ñòþ ó â³äíîøåíí³ Éîãî ðîáîòè ïî íàøîìó óñï³í-
íþ, âîñêðåñ³ííþ ³ ñïàñ³ííþ.

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é

17 êâ³òíÿ, â³âòîðîê – Ðàäîíèöÿ.
Ïîìèíàííÿ ñïî÷èëèõ

ÑÂßÒ² ÆÎÍÈ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ²
(22 êâ³òíÿ)



Á³éñÿ òîãî, õòî òåáå áî¿òüñÿ. (Ïåðñèäñüêå ïðèñë³â’ÿ).Á³éñÿ òîãî, õòî òåáå áî¿òüñÿ. (Ïåðñèäñüêå ïðèñë³â’ÿ).Á³éñÿ òîãî, õòî òåáå áî¿òüñÿ. (Ïåðñèäñüêå ïðèñë³â’ÿ).Á³éñÿ òîãî, õòî òåáå áî¿òüñÿ. (Ïåðñèäñüêå ïðèñë³â’ÿ).Á³éñÿ òîãî, õòî òåáå áî¿òüñÿ. (Ïåðñèäñüêå ïðèñë³â’ÿ).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777775 êâ³òíÿ  2018 ð.

13 (1217)13 (1217)13 (1217)13 (1217)13 (1217)

ñò.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ó êîæíîãî þâ³ëåéíèé

äåíü íàðîäæåííÿ – òî ñâÿòî
³ ðàä³ñíå, ³ ç ëåãêèì ñìóò-
êîì, ³ ç ï³äñóìêàìè òîãî, ùî
çðîáëåíî çà ïðîæèò³ ðîêè.

Ó Îìåëÿíà
ªâãåíîâè÷à
ÃÎÐÂÀÒÀ –

åêñ-êàï³òàíà ôóòáîëüíî¿ êî-
ìàíäè  “Êàðïàòè-Ïðèëà-
äèñò”, òðåíåðà,  ùî âèïëåêàâ  ÷óäîâó ïëåÿäó
ñïðàâæí³õ ìàéñòð³â ôóòáîëó, ë³òà öâ³ëè  íå ïðî-
ñòèì öâ³òîì, à ïðîðîñòàëè  ó ùîäåííîìó êîï³ò-
êîìó òðóä³. Çäîáóòêè øàíîâàíîãî þâ³ëÿðà, êîò-
ðèé â÷îðà  â³äçíà÷èâ ñâîº 80-ð³÷÷ÿ ñÿþòü ÿñêðà-
âèì ïë³äíèì öâ³òîì.

Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî äîðîãîãî þâ³ëÿðà ç òàêî¿
õâèëþþ÷î¿ íàãîäè ³ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
æèòòºâî¿ åíåðã³¿, îïòèì³çìó, ùàñòÿ, ðàäîñò³ â³ä
ð³äíèõ òà äðóç³â ³ çàâæäè áàäüîðîãî òâîð÷îãî
íàñòðîþ!  Íåõàé Âàñ áîã áëàãîñëîâëÿº, ìíîãèõ ³
ìíîãèõ ùå ë³ò ïîñèëàº!

Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äî÷êà Íàòàë³ÿ, âíó÷êà
Àíäð³àíà ç ñ³ì’ºþ, ñåñòðà Â³ðà ç ñ³ì’ºþ, ñåñòðà

ªëèçàâåòà ç ñ³ìºþ, áëèçüê³, äðóç³ òà êîëåãè.

Відповідно до рішення 38 сесії Мукачівської міської
ради 7 скликання “Про надання дозволу на прове�
дення експертної оцінки орендованого майна ко�
мунальної власності за адресою: м. Мукачево, вул.
Духновича, 1” №990 від 29 березня 2018 року, оголо�
шується конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності
для здійснення незалежної експертної оцінки орендо�
ваного майна, що знаходиться за адресою: м. Мукаче�
во, вул. Духновича, 1, а саме: частини даху будівлі Цен�
тральної міської бібліотеки загальною площею 15 кв.м.

Термін подання заяв на конкурс до 20 квітня 2018 року
включно.

Претенденти повинні подати:
� заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оці�

ночної діяльності згідно встановленої форми;
� копії установчих документів;
� копії кваліфікації оцінювачів, які працюють і будуть

залучені до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку;

� копії сертифіката суб’єкта ліцензійної діяльності ви�
даної відповідними органами;

� інформація про претендента.
Копії документів завірити в установчому порядку.
Конкурсна пропозиція подається у запечатаному кон�

верті і має містити пропозицію щодо вартості викона�
них робіт (калькуляція витрат), пов’язаних з виконанням
робіт і термін виконання робіт.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу
культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради
за адресою: пл. Духновича, 2, каб. 54.

Конкурс відбудеться 23 квітня 2018 року о 15.00
год. у відділі культури виконавчого комітету

Мукачівської міської ради за адресою:
 пл. Духновича, 2, каб. 55.

Îãîëîøåíî êîíêóðñ ïî â³äáîðó
ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

Талановита мукачівська
вокалістка, фіналістка
конкурсу “Голос країни.
Діти” успішно пройшла
другий тур вокального
конкурсу “NEW COVER
FM”. Тепер Іванна у –
фіналі конкурсу. На неї
чекає III етап – фінал,
який буде проходити
7 квітня.

Кількість учасників  – 16 (8 учасників – дитяча кате�
горія від  6 до 15 років, та 8 учасників – доросла кате�
горія від 15 до 40 років). Кожен конкурсант співає cover�
пісню і готує свою шоу�програму. Усі конкурсанти гідні
перемоги в конкурсі, але члени журі повинні вибрати
кращого з кращих: 1 місце в дитячій категорії, 1 місце
в дорослій категорії і Гран�прі. Головним призом для
переможця є гаряча ротація  протягом місяця на одній
із загальнонаціональних радіостанцій.

Відділ культури
Мукачівського міськвиконкому

²âàííà Ðåøêî – ó ô³íàë³ ïðåñòèæíîãî
âîêàëüíîãî êîíêóðñó “NEW COVER FM”

На черговій сесії міськра�
ди депутати схвалили
рішення «Про затвердження
Положення про порядок за�
рахування дітей до 1�го кла�
су закладів загальної серед�
ньої освіти м. Мукачева».

Згідно документу, обо�
в’язковою умовою зараху�
вання дитини до 1�го класу
є подача заяви від заявника
про зарахування дитини до
1�го класу закладів загаль�
ної середньої освіти, спец�
іалізованої школи згідно
зразка.

 Терміни подачі заяви для зара�
хування дитини до 1�го класу зак�
ладів загальної середньої освіти –
з 1 квітня по 10 серпня поточного
року.

Терміни подачі заяви для зараху�
вання дитини до 1�го класу спеціа�
лізованих шкіл – з 1 квітня по 8 чер�
вня. Терміни подачі заяви для за�
рахування дитини до 1�го класу
спеціалізованих шкіл з числа дітей,
які проживають на території обслу�
говування цієї школи – з 1 квітня по
10 серпня поточного року;

 Заява подається до реєстрато�
ра на ім’я директора закладу за�
гальної середньої освіти.

 До заяви про зарахування дити�
ни до 1�го класу закладу загальної
середньої освіти додається копія
свідоцтва про народження дитини.

Наявність в Реєстрі інформації
про дітей, які навчатимуться в 1�му
класі, є обов’язковою умовою зара�
хування дитини до закладів загаль�
ної середньої освіти.

 На основі заяви заявника, копії
свідоцтва про народження дитини,
документів, що підтверджують ад�
ресу проживання, або реєстрації
заявника реєстратор вносить до
Реєстру подану в заяві інформацію.

 Внесенню до Реєстру підлягає
наступна інформація від заявника
на основі заяви:

Â Ìóêà÷åâ³ çàòâåðäæåíî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
çàðàõóâàííÿ ä³òåé äî 1-ãî êëàñó

1) прізвище, ім’я, по батькові ди�
тини;

2) дата народження дитини (день,
місяць, рік);

3) адреса проживання, або реє�
страції дитини;

4) навчальний заклад, на території
обслуговування якого проживає,
або зареєстрована дитина;

5) заклад загальної середньої ос�
віти, який за вибором батьків, бажає
відвідувати дитина;

6) прізвище, ім’я, по батькові од�
ного з батьків, або особи, що їх за�
мінює:

7) контактні дані (телефон, елек�
тронна адреса).

Перед реєстрацією необхідно оз�
найомитися з повідомленням щодо
можливості зарахування дитини до
закладу загальної середньої освіти,
який за вибором батьків бажає
відвідувати дитина, або закладу за�
гальної середньої освіти, на тери�
торії обслуговування якого прожи�
ває, або зареєстрована дитина.

 Після успішної реєстрації для
кожної заяви присвоюється поряд�
ковий номер в реєстрі відповідно до
дати прийняття реєстратором за�
яви та внесення відповідної інфор�
мації.

Прийом дітей до 1�го класу зак�
ладів загальної середньої освіти
здійснюється  керівником перед по�
чатком навчального року відповід�

но до мережі та наповнюва�
ності 1�их класів, списків,
сформованих базою даних та
заяв переданих від держате�
ля Реєстру упродовж термі�
ну подачі заяви для зараху�
вання дитини до 1�го класу.

 Першочергово зарахову�
ються до 1�го класу закладів
загальної середньої освіти
діти, які проживають на тери�
торії обслуговування цієї
школи.

 Зарахування учнів до зак�
ладів загальної середньої ос�

віти дозволяється на конкурсних
засадах лише у випадках, якщо
кількість поданих заяв на відповід�
ний рівень загальної середньої ос�
віти перевищує спроможність цьо�
го закладу.

 Зарахування учнів до спеціалізо�
ваних шкіл дозволяється проводи�
ти на конкурсних засадах. Право на
першочергове зарахування без
(конкурсного відбору) до початко�
вої школи спеціалізованих шкіл ма�
ють діти, які проживають на тери�
торії обслуговування цієї школи;

 Результати конкурсу оголошу�
ються не пізніше 5 днів після його
проведення. Діти зараховуються до
спеціалізованої школи за наказом
директора до початку навчального
року.

Після оприлюднення керівником
закладу загальної середньої освіти
результатів конкурсного відбору за�
явнику, чия дитина не пройшла кон�
курсного відбору необхідно в терм�
іни подачі заяви для зарахування
дитини до 1�го класу пройти про�
цедуру повторної реєстрації.

Після завершення терміну прийо�
му заяв, на основі списків, сфор�
мованих на підставі заяв про зара�
хування дитини до 1�го класу, заяв�
нику необхідно представити до ад�
міністрацій закладів загальної се�
редньої освіти медичну довідку вста�
новленого зразка.

Депутати міськради  схвалили «Програму підтримки об�
дарованої молоді міста за результатами ЗНО» на 2018�2020
роки, прийняття якої ініціював міський голова. Фінансовий
ресурс програми становитиме           2 млн. гривень.

Нагадаємо, що згідно програми в Мукачеві школярі, які
успішно складуть ЗНО отримають стипендію від 20 до 100
тисяч. Так, якщо вихованець будь якої зі шкіл Мукачева здо�
буде за підсумками ЗНО 200 балів з будь якого предмета,
то отримає від міста 20 тисяч гривень. Якщо 200 балів з
2�х предметів, то премія від міста складе 50 тисяч гривень.
А якщо 600 балів з 3�х предметів, то 100 тисяч гривень.

Äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòèâó ì³ñüêîãî ãîëîâè:
îáäàðîâàíà ìîëîäü ì³ñòà îòðèìóâàòèìå ñòèïåíä³¿

Рішення «Про затвердження детального плану території
в районі вулиці Сороча для індивідуального садівництва та
малоповерхової житлової забудови» прийнято на черговій
сесії міськради

Рішенням сесії затверджено детальний план території в
районі вулиці Сороча, орієнтовною загальною площею 12,8
га – для індивідуального садівництва та малоповерхової
житлової забудови.

Цей детальний план території є зміною та уточненням
діючої містобудівної документації на місцевому рівні у ме�
жах його розробки.

Також прийнятий документ зобов’язує врахувати матер�
іали затвердженого детального плану території при кори�
гуванні генерального плану міста  та плану зонування тери�
торії.

Відеокоментар Едуарда Барчія, заступника Мукачівсько�
го міського голови на сторінці Мукачівського міськвиконко�
му у facebook.

Äåïóòàòè çàòâåðäèëè äåòàëüíèé ïëàí
òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ âóëèö³ Ñîðî÷à

Увага! Шахраї представляються
керівництвом Мукачівської ОДПІ ГУ

ДФС у Закарпатській області
Шахраї телефонують керівникам підприємств, пред�

ставляються  начальником Мукачівської ОДПІ  ГУ ДФС
у Закарпатській області та просять зателефонувати Лу�
нику Роману Васильовичу.

Номери телефонів, які надають шахраї з метою мож�
ливих провокативних та незаконних дій � (097)618 82
83, (097)620 87 37.

В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та
підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на про�
вокації.

З метою забезпечення оперативного реагування на
дзвінки шахраїв, при наявності фактів, просимо звер�
татись до органів МВС за номером телефону «102».

  Р. ЛУНИК, начальник інспекції

З метою врахування думки громадськості  міста Му�
качева щодо перейменування вулиць міста, міський
голова Мукачева Андрій Балога видав розпорядження
від 2.04.2018 р. №147 “Про проведення громадського
обговорення”, відповідно до якого представники гро�
мадськості мають можливість висловити свої думки
та пропозиції з питань зміни назви (перейменування)
вулиці Жуковського Василя на вулицю Логойди Мико�
ли, вулиці Чайкіної Лізи на вулицю Вишиваного Васи�
ля, вулиці Маміна Сибіряка Дмитра на вулицю Кала�
бішки Олексія.

З повним текстом розпорядження можна познайо�
митися www.mukachevo�rada.gov.ua, у розділі:  “До�
кументи”, підрозділі – “Розпрядження міського голо�
ви”.

Пропозиції, зауваження, побажання просимо над�
силати поштою або нарочно за адресою м.Мукачево,
пл.Духновича Олександра, 2, відділ архітектури та
містобудування управління комунальної власності та
архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської
ради, а також на електронну пошту:mvk@mukachevo�
rada.gov.ua

Відділ інформаційно�аналітичних комплексів
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ² ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß



1. Калій Ганна Федорівна – 1935 р.н.
2. Богач Ганна Василівна – 1918 р.н.
3. Гвоздьо Володимир Юрійович – 1948 р.н.
4. Гуледза Ольга Ласлівна – 1944 р.н.
5. Ганушак Марія Йожефівна – 1940 р.н.
6. Болдижар Катерина Василівна – 1945 р.н.
7. Антонік Володимир Йосифович – 1933 р.н.
8. Меньор Ольга Михайлівна – 1937 р.н.
9. Туряниця Маргарета Василівна – 1935 р.н.
10. Мочкош Ганна Іллівна – 1937 р.н.
11. Гримут Наталія Василівна – 1957 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.

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

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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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.
 Тел. 0955504645

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЧОЛОВІКИ
для зачистки і впорядкування земельної ділян,
ки (вирубання молодняка дерев, кущів, викор,
човування пнів, тощо). Тел.: 0660888344

ЧИНАДІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде
залучено до проведення експертної грошової оцін$
ки по визначенню вартості земельної ділянки при$
значеної для продажу  шляхом  викупу з призначен$
ням:

$ для будівництва та обслуговування  будівель
торгівлі площею 0.25 га за адресою смт. Чинадійо$
во, вул. Садова, що перебуває в оренді гр.Чорія
Михайла Михайловича, мешканця смт.Чинадійово,
вул.Волошина, 202

Заявки приймаються протягом 15$ти днів з дати
цієї публікації за адресою: смт.Чинадійово, вул. Во$
лошина № 41.

Виконком селищної ради
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Ãàçåòà «Ìóêà÷åâî» ïðîäîâæóº  ñåð³þ ïóáë³êàö³é ³ñòîð³¿ ñ³ë Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó, ÿêó ï³äãîòóâàâ ³ñòîðèê ³ êðàºçíà-
âåöü ².². ÔÎÇÅÊÎØ. Íàøà ³ñòîð³ÿ – ìóäðà ìàòè æèòòÿ. Áåç ìèíóëîãî íåìà ìàéáóòíüîãî, êàæóòü ó íàðîä³.    À
ñó÷àñíå çàâæäè íà äîðîç³ ç ìèíóëîãî â ìàéáóòíº. Êîæíå ñåëî Ìóêà÷³âùèíè ìàº ñâîþ íåïîâòîðíó ³ñòîð³þ, ùî ñÿãàº â
ãëèáèíó ñòîë³òü, ñâî¿õ òàëàíîâèòèõ ëþäåé, â³äîìèõ äàëåêî çà ìæàìè êðàþ, ñâîþ âåëè÷íó àðõ³òåêòóðó, çîêðåìà, öåð-
êâè, ùî º äóõîâíîþ îñíîâîþ â ³ñòîð³¿ êîæíîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Íåõàé ë³òîïèñ íàøèõ ñ³ë ïîñëóæèòü ìóäðèì ó÷èòå-
ëåì, ³ñòîðèêîì, íàñòàâíèêîì óñ³ì, õòî  ëþáèòü ñâîþ ð³äíó çåìëþ, ö³íóº òðóäîëþáèâèé íàðîä, ïðàãíå çíàòè ñâîþ ³ñòî-
ð³þ, ïðàâäó æèòòÿ, ç â³ðîþ äèâèòüñÿ â ïðèéäåøíº.

Äàí³ ìàòåð³àëè ïóáë³êóþòüñÿ ç êíèãè «Ìóêà÷³âùèíà: ìèíóëå ³ ñüîãîäåííÿ. Åíöèêëîïåä³ÿ ñ³ë ðàéîíó», ÿêó ìîæíà
ïðèäáàòè ó êíèãàðíÿõ Ìóêà÷åâà.

Àâòîð áóäå âäÿ÷íèé âñ³ì, õòî ñâîºþ ï³äòðèìêîþ ³ ïîáàæàííÿìè ïðîäîâæèòü öþ ³ñòîð³þ, ïîïîâíèòü ¿¿ íîâèìè ö³êàâè-
ìè ïîä³ÿìè ³ îñîáèñòîñòÿìè.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà99999 5 áåðåçíÿ 2018 ð.
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  (Íàðîäà ìóäð³ñòü)

Свого часу археологами по�
близу Чомонина було проведе�
но археологічні розкопки. Тут
було знайдено скарб бронзових
виробів вагою 4, 45 кг доби
пізньої бронзи (кінець ІІ – поча�
ток І тисячоліття до н.е.).

Перша згадка про село відно�
ситься до 1387 р. Тоді ним во�
лодів російський князь Федір
Корятович.

Чорною сторінкою ввійшов у
історію села 1566 р. – воно було
пов�ністю зруйновано і знище�
но татарами. Більше 70 років,
до 1638 р., потрібно було, щоб
воно заново відбудувалося і за�
селилося.

Серед перших сімей, які тут
поселилися і вели господар�
ство, були сім'ї Дьєрдь, Шаш,
Томаші, Шандор. Того часу Чо�
монин розміщувався поблизу
річки Латориці.

З 1613 р. в селі існувала ре�
форматська громада, яка
підпорядковувалась рефор�
матській церкві с. Велика Доб�
ронь. Пізніше, в 1824 р., в Чомо�
нині (Csongor) було побудовано
власну реформатську церкву,
яка декілька разів перебудову�
валась і сьогоднішній вигляд
зберегла з 1875 р.

Є відомості про те, що першу
школу в селі було побудовано в

1805 р. За архівними даними, в
1880 р. в Чомонині нараховува�
лося 168 будинків, в яких про�

живали 1061 чоловік. Сільські
історики вважають, що назва
села Чомонин походить від
прізвища Чомоня і вперше зус�
трічається з 1898 р. З 1844 р.
село мало свою печатку, на якій
було зображено мадяра, який
рубає дерево.

Яким було село на початку ХХ
ст.? У 1921 р. тут проживали 764
чоловіки і 819 жінок, всього 1583
жителі. Основне населення –
мадяри – становили 1562 осо�
би.

До 1923 р. с. Чомонин відно�
сився до району Мезекосоні
(теперішня Угорщина). Згідно
нового поділу з 1923 р. і по те�
перішній час село належить до
Мукачівського району.

У післявоєнні роки в селі ак�
тивно проводилася робота по
колективізації. 5 вересня 1948
р. в Чомонині було організова�
но колгосп “Червоний прапор”.
Першим колгоспним головою
обрали Шимона Ровта. Спочат�
ку в господарство ввійшло
тільки 19 передових
селян. Цього ж року
тут було осушено
100 га земель, за�
топлених водою.

Кооперативно�
промислова артіль
“Побєда” з м. Мука�
чева взяла шеф�
ство над проведен�
ням у селі політма�
сової роботи та
г о с п о д а р с ь к и х
компаній. Вже в
1949 р. чомонинські
колгоспники зібра�
ли перший експе�
риментальний вро�
жай рису – 40 кг рису сорту
“Краснодарський” було засія�
но на площі 0,40 га.

30 січня 1952 р. окружна га�
зета “Прапор перемоги” на цілу

сторінку розповідала
про здобутки колгоспу
“Червоний прапор”  с.
Чомонин. Цього ж року
за високі показники в
роботі господарство
було нагороджено пере�
хідним Червоним пра�
пором Мукачівського
виконкому окружної
ради і бюро окружного
комітету партії.

Коли розпочалося ук�
рупнення господарств,
колгосп “Червоний пра�
пор” приєднали до
рівнянського колгоспу
ім. Кірова. До його роз�

паду тут була Чомонинська бри�
гада.

Зараз в Чомонині проживають

в основному угорці.
Є також близько
350 чоловік ромів.

В селі відкрито 17
торгівельних точок,
працює 27 приват�
них підприємців,
деревообробний та
вулканізаційний
цехи, 4 фермерські
господарства, які
вирощують зернові
культури.

На Старий Новий рік, 14 січня
2007 р., у Чомонині було відкри�
то ЗОШ  І�ІІ ступенів. Її будів�
ництво було розпочато ще в
2001 р., коли жителька Буда�
пешта подарувала для цієї
справи 5 тисяч доларів. Пізніше
19 тисяч євро на будівництво
школи виділила реформатська
громада м. Ольдебрук із Гол�
ландії та 2 млн. форинтів мер
міста Верешедьгаз із Угорщи�
ни.

На урочистому відкритті
школи виступили Президент

України В.А.Ющенко та
Прем'єр�міністр Угорщини Фе�
ренц  Дюрчань.

Чомонин – одне із сіл Закар�
паття, де традиційно розвине�
ний промисел в'язання віників.
Їх виготовляють із злакової рос�
лини сорго, батьківщина якої
Північно�Східна Африка. Цю
культуру намагаються вирости�
ти і зібрати два рази на рік. В
2012 р. під сорго у селі були
засіяні 350 га землі. Із 850 ро�
дин, що живуть у Чомонині, по�
над  600 вирощують цю росли�
ну. Старожили села вважають,
що першими почали в'язати
віники заробітчани, які повер�
нулися із Америки і привезли з
собою насіння сорго. У бага�
тьох сільських дворах є само�
робні станки – на них завер�
шальний процес виготовлення
віників. Свою продукцію чомо�
нинці реалізовують у містах За�
карпаття, а гуртом – у Харкові,

Львові та інших містах України.
Колись масово вивозили у су�
сідню Угорщину. Ця професія
передається із покоління в по�
коління.

Тому й не дивно, що саме в
Чомонині започаткували прове�
дення районних фестивалів під
назвою “Сорго”. Третій такий
фестиваль пройшов 26 серпня

2012 р. Його
мета: попу�
л я р и з а ц і я
місцевого
ремесла –
в ' я з а н н я
віників. Як
правило, на
к о н ц е р т і
показують
фольклор�
но�побуто�
ву картинку
“ Тр а д и ц і ї

Ñëîâî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè
Òèáîðà Òèáîðîâè÷à ÁÀÊØ²

в'язання віників у Чомонині”.
В Чомонині проживає неодно�

разова учасниця районних фе�
стивалів, конкурсів вишиваль�
ниця на полотні Марія Бакша.

Найстарішою жителькою
села була 99�річна  Пірошка Ке�
лемен (1909�2009).

Четверо чомонинців –  З.З.
Копас, А.А.Шандор, Й.Й.Шан�
дор,  Б.Б. Шош – були учасни�
ками війни в Афганістані.

Âïåðøå ìåíå îáðàëè ñ³ëüñüêèì ãî-
ëîâîþ ó ÷åðâí³ 1994 ðîêó. Â öüîìó æ
ðîö³ áóëà ïðîâåäåíà çåìåëüíà ðåôîð-
ìà, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ êîæí³é ñ³ì’¿ áóëî
ðîçäàíî 0,50 ãà çåìë³ äëÿ âåäåííÿ îñî-
áèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó
öüîìó æ ðîö³ áóëî ïðîâåäåíî 100 íî-
ìåð³â òåëåôîí³â äî æèòëîâèõ áóäèíê³â.
Â 1995 ðîö³ áóëî çìîíòîâàíî âóëè÷íå
îñâ³òëåííÿ ó âñ³õ âóëèöÿõ ñåëà ïðî-
òÿæí³ñòþ 8,7 êì. Äî ê³íöÿ 2000 ðîêó êîëãîñïíèêàì, ÿê³ îòðè-
ìàëè çåìåëüí³ ïà¿ â ê³ëüêîñò³ 465 ÷îëîâ³ê, áåçêîøòîâíî áóëè
âðó÷åí³ Äåðæàâí³ Àêòè ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè. Ó 2001.ðîö³ ðîçïî÷àëè áóä³âíèöòâî øêîëè, ÿêà áóëà çäàíà
â åêñïëóàòàö³þ 14 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó, â ÿê³é íàâ÷àþòüñÿ 312
ä³òåé. Ó 2008  ðîö³ â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ àìáóëàòîð³¿ (ÀÇÏÑÌ),
íà áàç³ ÿêî¿ áóëî ñòâîðåíî 9 ðîáî÷èõ ì³ñöü. Çà îñòàíí³ 8 ðîê³â
ó âñ³õ óñòàíîâàõ ïðîâåäåíî ºâðîðåìîíò ç ð³çíèõ äæåðåë ô³íàí-
ñóâàííÿ. Çàðàç ïðîâîäèòüñÿ äðóãà çåìåëüíà ðåôîðìà ïî íî-
âèõ íîðìàòèâàõ íà 497 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìåøêàíöÿì ñåëà.
Çà îôîðìëåííÿ ïðàâ âëàñíîñò³ ïîâí³ñòþ ðîçðàõîâóºòüñÿ óðÿä
Óãîðùèíè.  Ìèíóëîãî ðîêó ïîâí³ñòþ áóëî îíîâëåíî âóëè÷íå
îñâ³òëåííÿ. Äî ïåðøîãî òðàâíÿ öüîãî ðîêó áóäå â³äêðèòî öåõ
ïî ïîøèâó âåðõó âçóòòÿ íà 35 ðîáî÷èõ ì³ñöü.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

13 (1217)13 (1217)13 (1217)13 (1217)13 (1217)
1010101010 5 êâ³òíÿ 2018 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ãàíüáà äîâøà çà æèòòÿ. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).Ãàíüáà äîâøà çà æèòòÿ. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).Ãàíüáà äîâøà çà æèòòÿ. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).Ãàíüáà äîâøà çà æèòòÿ. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).Ãàíüáà äîâøà çà æèòòÿ. (Àðàáñüêà ïîãîâ³ðêà).

Ç ÏÎÂÀÆÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
4 êâ³òíÿ â³äçíà÷èâ ñâ³é

ïîâàæíèé 85-ð³÷íèé þâ³ëåé
ÁÀÁÈÍÅÖÜ Ãàâðè-
ëî Þð³éîâè÷, â÷èòåëü
ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì
ðîáîòè, øàíîâíà ëþäèíà,
ëþáëÿ÷èé áàòüêî, ä³äóñü ³
ïðàä³äóñü.

Âñ³ ð³äí³, â³òàþ÷è þâ³ëÿ-
ðà ç ñâÿòîì, áàæàþòü:

Äîçâîëüòå ç þâ³ëåºì ïðèâ³òàòè,
² ïîáàæàòè â³ä äóø³
Áàãàòî ùàñòÿ ³ äîáðà áàãàòî,
Õàé áóäå ñâ³òëèì êîæåí äåíü â æèòò³,
Õàé íåãàðàçäè çàâæäè îáìèíàþòü,
Õàé áóäå ëåãêî Âàì âïåðåä ³òè,
² ñëîâîì äîáðèì Âàñ çàâæäè â³òàþòü.
Áàæàºì óñï³õ³â âåëèêèõ ó æèòò³,
É ïîá³ëüøå òâîð÷èõ Âàì íàòõíåíü.
Íåõàé ìèíàþòü çàâæäè âñ³ òóðáîòè
² õàé ïðèíîñèòü ðàä³ñòü êîæåí äåíü.

Ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ'þ äðóæèíà, äî÷êà,
çÿòü, îíóêè ç ðîäèíàìè.

ÙÀÑÒß  ÍÀ  ÁÀÃÀÒÎ  ÐÎÊ²Â!
Íàïåðåäîäí³ ñâ³òëèõ ñâÿò

Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî çó-
ñòð³ëà ñâ³é þâ³ëåéíèé, ðàä³ñ-
íèé Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³â-
íà æ³íêà, áåðåãèíÿ ñ³ìåéíî-
ãî âîãíèùà,òóðáîòëèâà, ëàñ-
êàâà  áàáóñÿ, êîõàíà äðóæè-
íà, îäíà ç íàéêðàùèõ ó÷è-
òåë³â ìàòåìàòèêè ì³ñòà, âè-
ñîêîïðîôåñ³éíèé ïåäàãîã,
ìåòîäèñò, â÷èòåëüêà ìàòåìà-
òèêè ÇÎØ  ¹ 20 ³ì. Î. Äóõ-
íîâè÷à.

Íàä³ÿ ²âàí³âíà ÄÀÍÊÎ.
Âàø þâ³ëåé äî íàñ ïðèéøîâ ç âåñíîþ,
Òåïëî íåñå îíîâëåííÿ ïîðà,
À ìè áàæàºìî íàñíàãè  Âàì äçâ³íêî¿,
Ðîçêðèëëÿ äóì, çäîðîâ’ÿ  ³  äîáðà!

Âåëüìèøàíîâíà Íàä³º ²âàí³âíî! Ó äåíü Âàøîãî
ñâÿòà âñþ äîáðîòó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³, âñþ ðàä³ñòü, ùî
æèâå ñåðåä ëþäåé, óñ³ íàéêðàù³, ùî º íà  Çåìë³ êâ³òè,
äàðóºìî Âàì. Íåõàé Âàøå æèòòÿ êâ³òóº í³æíèì
öâ³òîì ³ ïðèíîñÿòü ò³ëüêè  ùàñòÿ Âàì ë³òà ! Õàé äîëÿ
äàðóº Âàì çäîðîâ’ÿ òà äîâãîë³òòÿ ! Íåõàé ó Âàø³é
ðîäèí³ çàâæäè ïàíóº òåïëî, ëþáîâ, ðàä³ñòü, âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ ³ ïîâàãà. Õàé æèòòºâ³ óñï³õè Âàøèõ äîíå-
÷îê ðàäóþòü Âàñ óñå æèòòÿ, à îíó÷å÷êà Ñîëîì³éêà
çàâæäè ï³äí³ìàº Âàì õîðîøèé íàñòð³é.

Âèñëîâëþºìî Âàì âåëèêó âäÿ÷í³ñòü çà ïðîôåñ³î-
íàë³çì, çà âåëèêèé òàëàíò ³ ïîêëèêàííÿ äàâàòè ó÷íÿì
ì³öí³ çíàííÿ ç ìàòåìàòèêè, çà ëþáîâ äî îáðàíî¿ ïðî-
ôåñ³¿, ñàìîâ³ääàí³ñòü ³ áàãàòñòâî äóø³.

Íåõàé   Âñåâèøí³é ³ Áîæà Ìàò³ð ç³ãð³âàþòü Âàñ ³
Âàøó ðîäèíó ñâîºþ ìèë³ñòþ, äîáðîòîþ ³ ëþáîâ’þ!

Ç  âåëèêîþ ïîâàãîþ äèðåêö³ÿ, ïðîôêîì
òà ïåäêîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ  ¹ 20

³ì. Î. Äóõíîâè÷à

ð³ÿ çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê. 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, 2.30 Çîíà íî÷³. 4.45 Àá-
çàö. 5.39, 7.19 Kids Time. 5.40
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.20 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³".  12.00 Õ/ô
"Îðåë äåâ'ÿòîãî ëåã³îíó" (16+).
14.10 Õ/ô "Êîíàí-âàðâàð"
(16+). 16.40 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð
³ äàðè ñìåðò³ 2" (16+). 19.00
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 21.00 Òàº-
ìíèé àãåíò. 22.20 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 23.50 Õ/ô
"Âòðà÷åíèé ðàé" (16+). 2.10
Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ. 2.25
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 10 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/ô
"Àôðèêà.  Íåáåçïå÷íà ðå-
àëüí³ñòü". 10.35, 13.35, 16.35
Òåëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.00 Ä/ô "Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè". 12.00, 2.05
Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10,  14.30 Ðàä³îÄåíü.
13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
15.15 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.25 Ì/ñ "Ãîí". 17.00 Ñâ³òëî.
18.00, 0.10 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
19.25 Ô³ëüì-ðîçñë³äóâàííÿ
"Òàºìíèé ³çîëÿòîð ÑÁÓ".
20.10,  3 .40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.30, 3.25
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Òåëå-
â³ç³éíèé ñåð³àë "Îêóïîâàí³".
22.45 Ä/ô "Òàºìíèö³ ëþäñü-
êîãî ìîçêó". 23.40 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. 1.10 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 4.00 Ä/ô "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 Ä/
ô "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".
10.50, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 12.50, 14.05, 15.25
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 21.00, 21.55 Ò/ñ "Ïðè-
ñëóãà". 22.50 "Ïîâåðí³òü ìåí³
êðàñó". 0.25 Êîìåä³ÿ "×óäî"

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.10 "Ïîäðîáèö³".
6.05 Ì/ô. 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".  10.00,
20.40 Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ
âñå çìîæó!". 12.00 "Íîâèíè".
12.25 Ò/ñ "ß ïðèéäó ñàìà"
(16+). 14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.10 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
0.25 Ò/ñ "Áàíê³ðø³" .  2.50
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 4.55
"Top Shop"

ICTV
5.40, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéä-

äèíà. 19.00 Ä/ô "Á³ëèé Ñëîí".
19.25 Ä/ô "Ïðèãîäè Îñò³íà
Ñò³âåíñà". 20.25 Ñêëàäíà ðîç-
ìîâà. 21.30,  3.25 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Òåëåâ³ç³éíèé ñå-
ð³àë "Îêóïîâàí³". 22.45 Ä/ô
"Òàºìíèö³ ëþäñüêîãî ìîçêó".
23.40 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè.
1.10 Ñâ³òëî. 4.00 Ä/ô "Ìèñ-
òåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00
Ä/ô "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, 22.00 "Îäðóæåí-
íÿ íàîñë³ï".  12.45,  14.00,
15.25 "Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10
Äðàìà "Ìàìà". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ
"Ïðèñëóãà". 23.30, 0.25 Êîìå-
ä³ÿ "×óäî"

IÍÒÅÐ
5.25, 20.00, 2.10 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 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".
10.00, 20.40 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 12.25 Ò/ñ
"ß ïðèéäó ñàìà" (16+). 14.50,
15.45, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4.10 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî".  0.25 Ò/ñ
"Áàíê³ðø³". 2.50 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Øîï³íã". 4.55 "Top Shop"

ICTV
5.40,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 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.  15.10,
16.20 "Íà òðüîõ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷ ³ð .  20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 22.25 Ò/ñ
"Êîïè íà ðîáîò³" (16+). 23.30
Õ/ô "Àäðåíàë³í" (18+). 1.00
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+). 3.10 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.05
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.15 Åâðèêà!.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+).

ÑÒÁ
7.00, 15.35 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55 "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 "ÌàñòåðØåô. Êóë³íàð-
íèé âèïóñêíèé". 0.15 "Îäèí çà
âñ³õ"

 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-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó -2 (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Õ/ô "Ñåê-
ðåò íåïðèñòóïíî¿ êðàñóí³".
23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí.
2.50 Çîðÿíèé øëÿõ. 3.10 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Çàë³ç-
íèé Ãàíñ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 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  - 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

æåñò. 11.55, 13.20 Õ/ô "Ä³òè
øïèãóí³â". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.05 Õ/ô "Ä³òè øïèãóí³â-
3: Ê³íåöü ãðè". 15.35, 16.20 Õ/
ô "Õîáá³ò: Áèòâà ï'ÿòè âî¿íñòâ"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
22.35 Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³"
(16+). 23.30 Õ/ô "Àðì³ÿ òåìðÿ-
âè" (18+). 1.10 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
3.20 Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè
(12+). 4.00 Ñêàðá íàö³¿. 4.10
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.45, 15.35 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.30 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.30
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.50 "Õàòà
íà òàòà". 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00
"ÅêñïåðåìåíÒÈ". 22.45 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ".
0.40 "Îäèí çà âñ³õ"

  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 Õ/ô "Ñüîìèé
ã³ñòü" (12+). 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òå-
ëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
3.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô "Êî-
ðîëü ïîâ³òðÿ: Ñüîìà ïîäà÷à".
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 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, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.20 Àá-
çàö. 6.09, 7.59 Kids Time. 6.10
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 8.00 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.30 Ò/ñ "Äðóç³".
12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+). 17.00 Äå-
øåâî ³ ñåðäèòî. 19.00 Çàðîá³-
ò÷àíè. 21.00 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ (16+). 22.00 Â³ä ïàöàí-
êè äî ïàíÿíêè (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 11 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/ô "Ñï³ëüíî-
òè òâàðèí". 10.30, 13.35, 16.35
Òåëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.00 Ä/ô "Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè". 12.00, 2.05
Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 15.15
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 15.25
Ì/ñ "Ãîí". 17.00 Â³éíà ³ ìèð.
17.45,  3.40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
18.00, 0.10 ²íôîðìàö³éíà ãî-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 9 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00  Ì/ñ  "×îðíèé  Äæåê " .
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00,
9 .00 ,  21 .00 ,  0 .10  Íîâèíè .
9.40 Ä/ô "Àôðèêà. Íåáåçïå÷-
íà  ðåàëüí ³ñòü " .  10 .35 ,
13.40, 16.35 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ) .  11.00
Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 12.00
Õ /ô "Àïîêàë ³ïñèñ :  îäêðî -
âåííÿ  ²îàííà  Áîãîñëîâà" .
14 .00 ,  4 .10  Êîíöåðò
"Superna t ion "  ã óðòó  "Äðóãà
ð³êà". 14.45 Ä/ñ "Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè". 15.40 Ä/ñ "Íàéåê-
ñòðåìàëüí³øèé". 16.55, 1.10
XVI  Ì ³æíàðîäíèé  òóðí ³ð  ç ³
ñïîðòèâíî ¿  ã ³ìíàñòèêè
"Uk ra ine  In te rna t i ona l  cup
2018" .  20 .15  Â ³éíà  ³  ìèð .
21 .50  Òåëåâ ³ ç ³ éíèé  ñåð ³àë
"Îêóïîâàí ³ " .  22 .40  Ä /ô
" Í à é å ê ñ ò ð å ì à ë ü í ³ ø è é " .
23.40 Ä/ô "Ñïàäîê íà ê³í÷è-
êàõ ïàëüö³â".  0.40 "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó" .  5 .00 Ä/ô "Îðåãîíñü-
êèé ïóò ³âíèê"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30 "Îäðó-
æåííÿ íàîñë³ï". 11.30 Êîìå-
ä ³ÿ  "×óäî" .  20.15 Êîíöåðò
"ÂÅ×²Ð ÏÐÅÌ'ªÐ Ç ÊÀÒÅÐÈ-
ÍÎÞ ÎÑÀÄ×ÎÞ". 22.10 Êîìå-
ä³ÿ "Îïåðàö³ÿ "È" Òà ³íø³ ïðè-
ãîäè øóðèêà" .  0 .05 "Ãîëîñ
êðà¿íè 8" .  4 .45 "Óêðà¿íñüê ³
ñåíñàö ³ ¿ "

IÍÒÅÐ
5.15 Ì/ô. 6.15 Õ/ô "Ä³â÷èíà
áåç àäðåñè". 8.00 "Ãîòóºìî
ðàçîì". 9.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Þâ³ëåéíèé". 11.00 Õ/ô "Êîðî-
ëåâà áåíçîêîëîíêè". 12.30 Õ/
ô "Ä³â÷àòà". 14.30 "Òâîð÷èé
âå÷³ð Êîñòÿíòèíà Ìåëàäçå.
Îñòàíí³é ðîìàíòèê".  16.10
"×åêàé ìåíå". 17.40 Íîâèíè.
18.00, 19.00, 4.15 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.15 "Ïîäðîáèö³". 20.40 Ò/ñ
"Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
22.35 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 0.20 Ò/ñ
"Áàíê³ðø³". 2.50 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Øîï³íã". 5.00 "Top Shop"

 ICTV
5.10, 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 5.15,
4.15 Åâðèêà!.  5.25 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 5.30, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 6.20 Ôàê-
òè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 8.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 9.10 ß çíÿâ!. 10.05 Õ/ô
"Äåíí³ñ-ìó÷èòåëü" .  11.55,
13.05 Õ/ô "Âîñêðåñ ³ííÿ"
(16+) .  12.45 Ôàêòè.  Äåíü.
14.05 Õ/ô "Åðà äðàêîí³â" .
15.50 Õ/ô "Õîáá³ò :  Ïóñòêà
Ñìî´à" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð .  20.05 Õ/ô "Õîáá³ò :
Áèòâà ï'ÿòè âî¿íñòâ" (16+).
22.40 Õ/ô "Àðì³ÿ òåìðÿâè"
(18+). 0.25 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö ³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
1.50 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.
2.50 Õ/ô "ß - Õîðòèöÿ". 4.25
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+)

ÑÒÁ
6.50, 15.35 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè".
11.10 Õ/ô "Ï'ÿòü ðîê³â òà îäèí
äåíü". 13.05 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 18".  17.30,  22.00
"Âiêíà-Íîâèíè".  18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
19.55, 22.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 23.40 "Îäèí çà
âñ³õ". 3.00 "Íàéêðàùå íà ÒÁ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 7.00, 3.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.50 Õ/ô "Ïàïåðîâ³ êâ³òè" (12+).
11.55 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé äëÿ äóð-
êè" 1, 3 ñ. (12+). 15.00, 19.00,
3.00 Ñüîãîäí³. 15.20 Ò/ñ "Íà-
ðå÷åíèé äëÿ äóðêè" (12+). 16.00
Ò/ñ "Êîðîëåâà Ìàðãî" 1, 2 ñ.
(12+). 19.40 Ò/ñ "Êîðîëåâà Ìàð-
ãî" (12+). 20.50 Õ/ô "ÿêáè òà
ÿêáè" (12+). 23.00 Õ/ô "Çåëåíà
ìèëÿ" (16+). 2.00 Òåëåìàãàçèí.
4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-5
(12+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "ßêîñü
ó ë³ñ³". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 19.00, 23.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 14.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.30 Õ/ô "Ëþäè
²êñ: Äí³ ìèíóëîãî ìàéáóòíüî-
ãî" (16+). 20.00, 0.00 100 âûï.
1. 21.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 1.00 Òåî-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Ó Â À Ã À !
Ç ÁËÀÃÎÑËÎÂ²ÍÍß ÏÐÀÂËß×ÎÃÎ ÀÐÕ²ªÐÅß

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÈÕ
ÏÎ¯ÇÄÎÊ

ÏÅÐØÀ: ç 4 ïî 20 ×ÅÐÂÍß  ö.ð. ç â³äâ³äàííÿì
ñâÿòèíü  Ïðàâîñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi,×åðíiãîâi,
Êàëóçi,  Îïòèíié Ïóñòèíi,  Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï.
Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï.
Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi  (iêîíà
Áîæî¿ Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"), Ìóðîì³,
Âîëîäèìèði, Ïñêîâ³, Íîâãîðîä³, Âàëäà¿, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðç³  (áëæ. Êñåí³ÿ Ïåòåðáóðçüêà)  òà  ³íøèõ ì³ñòàõ.

ÄÐÓÃÀ:   ç 9 ïî 27 ËÈÏÍß  ç â³äâ³äàííÿì ñâÿòèíü
Ïðàâîñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi, Êàëóçi,
Îïòèíié Ïóñòèíi,  Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï. Ñåðà-
ôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï. Ñåðãié
Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi (iêîíà Áîæî¿
Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"), Iâàíîâî, Âèøi (ñâò.
Ôåîôàí Âèøåíñüêèé), Ñàíàêñàðàõ, Ðÿçàí³,Ìóðîì³,
Âîëîäèìèði, Êàçàíi  (Êàçàíñüêà iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði),
Òîáîëüñüêó, ªêàòåðèíîáóðçi (Ãàíèíà ßìà, äî        100-
ði÷÷ÿ óáiºííÿ ñiì'¿ öàðÿ Ìèêîëàÿ II) òà ³íøèõ ì³ñòàõ.

Ï³ä ÷àñ àâòîáóñíèõ ïî¿çäêîê áóäå ìîæëèâiñòü
ïàëîìíèêàì îêóíóòèñÿ ó öiëþùèõ äæåðåëàõ.

Çâåðòàòèñÿ ïî òåë: 050-519-86-78

 Êàíàë «1+1»
6.00 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".

6.10 ÒÑÍ. 7.05 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çà-
áàâà". 9.40 "Ïîâåðí³òü ìåí³
êðàñó - 3". 10.50, 11.50, 12.55
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
13.50 Ò/ñ "Ïðèñëóãà". 17.40
Êîìåä³ÿ "Ñëóæáîâèé Ðîìàí.
Íàø³ ÷àñè". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 8". 0.10 "²ãðè ïðèêîë³â
2018". 1.05 Äðàìà "Ìàðòà,
Ìàðñ³ Ìåé, Ìàðëåí"

IÍÒÅÐ
5.40 Ìóëüòô³ëüì. 6.30 Õ/ô "Ïî-
æèâåìî-ïîáà÷èìî". 8.00
"Óäà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí". 11.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ. Àìåðèêà". 12.10 Õ/ô
"Òðèìàé ó ïîë³ çîðó". 14.00 Õ/
ô "Âåñåëèé Âåëèêäåíü" (16+).
16.00 Õ/ô "Òàê íå áóâàº".
18.00 "Êðóò³øå âñ³õ. Íîâèé ñå-
çîí". 20.00, 2.10 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³"
(12+). 22.30 Õ/ô "Ðîçëó÷åííÿ
ïî-ôðàíöóçüêè" (16+). 0.10 Õ/
ô "Ìèòíèöÿ äàº äîáðî" (16+)

 ICTV
5.20 ²íñàéäåð. 7.05 Ò/ñ "Êîä
Êîñòÿíòèíà" (16+). 8.55 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 11.40, 13.00
"Íà òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.05 Õ/ô "Ìóì³ÿ" (16+).
16.15 Õ/ô "Ìóì³ÿ ïîâåðòàºòü-
ñÿ" (16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
100 õâèëèí. 20.30 Õ/ô "Öàð
ñêîðï³îí³â" (16+). 22.15 Õ/ô
"Ìóì³ÿ: Ãðîáíèöÿ ³ìïåðàòîðà
äðàêîí³â" (16+). 0.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëå-
àí" (16+). 3.30 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.55 "Õàòà íà òàòà". 7.40 "ßê
âèéòè çàì³æ". 8.55 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 10.55
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 12.00
"Âå÷³ð ñ Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ.
Äìèòðî Êîëÿäåíêî". 13.05 "Åê-
ñïåðåìåíÒÈ". 15.05 Õ/ô "Îïå-
ðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øó-
ðèêà". 17.00, 23.30, 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, 3.40
Çîðÿíèé øëÿõ. 8.50 Õ/ô "Ñåêðåò
íåïðèñòóïíî¿ êðàñóí³". 10.45 Ò/
ñ "Äèòèíà íà ì³ëüéîí" (12+).
14.40 Õ/ô "Òðîº â ëàá³ðèíò³"
(12+). 17.00 Ò/ñ "Äðóæèíà ç òîãî
ñâ³òó" 1, 2 ñ. (16+). 19.00, 2.50
Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ
"Äðóæèíà ç òîãî ñâ³òó" (16+).
23.00 Ò/ñ "ìîÿ Ìàòóñÿ" 1, 3 ñ.
(16+). 1.40 Òåëåìàãàçèí. 2.10
Ò/ñ "ìîÿ Ìàòóñÿ" (16+). 4.00
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó-2 (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Êðà-
ñóíÿ é ÷óäîâèñüêî". 11.30 Õ/ô
"Ñåëþêè ç Áåâåðë³-Õ³ëëç".
13.00, 23.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
15.00, 0.00 100 âûï. 1. 21.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 1.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê. 2.30
Õ/ô "Âèøíåâ³ íî÷³".  4.00
Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

 «Ì-ñòóä³î»
  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 Çàêàðïàòòÿ.
16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 17:05
- Ìóëüòô³ëüì. 18:30 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - ï³äñóìêîâà ïðî-
ãðàìà "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
3.15, 2.40 Çîíà íî÷³. 6.00 Ñòåí-
äàï-øîó. 6.59, 9.19 Kids Time.
7.00 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 9.20
Õ/ô "Äîìàøí³é àðåøò". 11.30
Ì/ô "Áðåìåíñüê³ ðîçáèøàêè.
Â³ä÷àéäóøíà ãàñòðîëü". 13.00
Ì/ô "Êðàñóíÿ é ÷óäîâèñüêî".
15.00 Ì/ô "ßê ïðèáîðêàòè
äðàêîíà". 16.45 Õ/ô "Ñòîðîæî-
âà çàñòàâà". 19.00 Õ/ô "Ñòðà-
øèëêè" (16+). 21.00 Õ/ô "Ïðèíö
Ïåðñ³¿" (16+). 23.10 Õ/ô
"Ï³ðàíü¿ 3DD" (18+). 0.50 Õ/ô
"Ï³ðàíü¿" (18+)

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.00,  17.40 Ò/ñ
"Ïåñ-3" (16+). 12.00, 13.20 Ò/
ñ "Ó ïîë³ çîðó" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.10,
16.20 "Íà òðüîõ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³.  21.25 Äèçåëü-øîó
(12+). 23.45 Õ/ô "Âàí Õåëü-
ñèíã" (16+). 1.55 Ôàêòè. 2.15

Õ/ô "Àäðåíàë³í-2:  Âèñîêà
íàïðóãà" (18+).  3.50 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+)

ÑÒÁ
6.40 "Ìîÿ ïðàâäà. Æèòòÿ ï³ñëÿ "Àí-
æåë³êè". 7.30 "Ìîÿ ïðàâäà. Áîí³ Ì.
Øàõðàéñòâî â ñòèë³ "äèñêî". 8.25
Õ/ô "Íå ï³äãàíÿé êîõàííÿ". 10.40
Õ/ô "Çàêîõàíi æiíêè". 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". 0.25 "ßê âèé-
òè 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. 13.30 Ò/ñ "Êîðîëåâà Ìàð-
ãî" 1, 2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "Êî-
ðîëåâà Ìàðãî" (12+). 18.00 Ò/
ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Ïîì'ÿêøóâàëüí³
îáñòàâèíè" 1, 2 ñ. (16+). 23.20
Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ "Ïîì'ÿêøó-
âàëüí³ îáñòàâèíè" (16+). 1.55
Òåëåìàãàçèí. 2.25 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 5.30 Çî-
ðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô "Ãåð-
öîã".  11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 13.00, 19.00, 2.15 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 14.00 Ãîòåëü Ãàë-
³ö³ÿ. 15.00, 3.05 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00, 0.45 100
âûï. 1. 21.00 Õ/ô "²íøà æ³íêà"
(16+). 23.00 Õ/ô "Ñåëþêè ç
Áåâåðë³-Õ³ëëç". 1.45 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«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-

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, 2.05 Çîíà íî÷³. 3.35 Àá-
çàö. 5.29, 7.39 Kids Time. 5.30
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.40 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.00 Ò/ñ "Äðóç³".
12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+).  17.00,
19.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
(16+). 21.00 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ (16+). 22.10 Ñóïåð³íòó¿-
ö³ÿ. 2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 12 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/ô "Ñï³ëüíî-
òè òâàðèí". 10.30, 13.35, 16.35
Òåëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.00 Ä/ô "Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè". 12.00, 2.05
Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10, 14.30 Ðàä³îÄåíü. 13.55
Äî ñïðàâè. 15.15 Ëàéôõàê óê-
ðà¿íñüêîþ. 15.25 Ì/ñ "Ãîí".
17.00 Áóêîãîë³êè. 17.25, 19.00
#ÂÓÊÐÀ¯Í². 18.00, 0.10 ²íôîð-
ìàö³éíà ãîäèíà. 19.25 Ä/ô
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
20.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòà-
ëÿõ. 21.30, 3.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Òåëåâ³ç ³éíèé ñåð³àë
"Îêóïîâàí³". 22.45 Ä/ô "Òàº-
ìíèö³  ëþäñüêîãî ìîçêó".
23.30 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè.
1.10 Ä/ô "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð-
³ðàíò. Øîó". 3.40 ÒÀÊÀØÎ-
ÒÀÌ. 4.00 Ä/ô "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè".  5.00 Ä/ô
"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". 10.50,
12.20 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
12.45, 14.00, 15.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Äðàìà "Ìàìà".
20.30, 4.55 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 21.00 Ò/ñ "Ïðèñëóãà". 22.00
"Ì³íÿþ æ³íêó - 13". 23.00 "Ïðà-
âî íà âëàäó 2018". 0.45 Õ/ô
"Çä³éíÿòèñÿ íàä ñîíöåì"

IÍÒÅÐ
5.25, 20.00, 2.10 "Ïîäðîáèö³".
6 .00 Ì/ô.  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".
10.00, 20.40 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 12.25 Ò/
ñ  "ß ïðèéäó ñàìà" (16+) .
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4 .10 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 0.20 Ò/
ñ  "Áàíê ³ðø³" .  2 .50 "Îðåë ³
Ðåøêà.  Øîï³íã" .  4 .55 "Top
Shop"

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.00,
17.40, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.15, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.25
Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³" (16+).
23.30 Õ/ô "Àäðåíàë³í-2: Âèñî-
êà íàïðóãà" (18+). 1.00 Õ/ô
"Àäðåíàë³í" (18+). 2.25 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.10 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!".
8.50 "ÌàñòåðØåô - 7". 11.50
"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". 0.00 "Îäèí
çà âñ³õ"

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 Õ/ô
"Òðîº â ëàá³ðèíò³" (12+). 23.20
Êîíòðîëåð. 0.00 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).  1.50
Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô "Çîëî-
òà ãóñêà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 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
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, 2.00 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.39, 7.49 Kids Time. 5.40
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.50 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.10 Ò/ñ "Äðóç³".
12.00 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+).  17.00,
19.00 Õòî çâåðõó (12+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.00 Âàðüÿòè. 1.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 13 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 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/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
10.30, 13.35 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/
ô "Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè".
12.00, 23.25 Êóëüòóðíà àô³øà
çäîðîâî¿ ëþäèíè. 12.25, 2.05
Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10, 14.30 Ðàä³îÄåíü. 13.55
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
15.25, 18.55, 1.10 Ñïåöïðîåêò
äî ð³÷íèö³ ïî÷àòêó ÀÒÎ. 18.00,
0.10 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.50 Ä/ô "Ìèòðîôàíîâè:
²ñòîð³ÿ ðîäèíè â³éñüêîâèõ
áàòüêà é ñèíà". 20.00 Ä/ô "19-
ð³÷íèé êîìàíäèð". 20.10 Ä/ô
"Äðóæèíà. Ï'ÿòü âèïàäêîâèõ
³ñòîð³é æ³íîê â àðì³¿".  20.25
Ïåðøà øïàëüòà. 21.30, 3.25
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà "ÒÍÌÊ òà Îð-
êåñòð Ñëîáîæàíñüêèé". 23.55,
3.40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ. 4.00 Ä/ô
"Íà¿âíå ìàëÿðñòâî". 5.00 Ä/ô
"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". 10.45 "Îä-
ðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.20, 13.50,
15.10 "Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10
Äðàìà "Ìàìà". 20.15 "Ë³ãà
ñì³õó 2018". 22.20 "²ãðè ïðè-
êîë³â 2018". 23.20, 0.15, 5.05
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 1.10
"Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.25 "Ïîäðîáèö³". 6.00 Ì/ô.

6.15, 22.00 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì". 10.00 Ò/ñ "Çàðàäè
êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 12.25
Ò/ñ "ß ïðèéäó ñàìà" 16 ñ..
14.50, 15.45, 16.45, 1.35 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 3.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.45 Õ/ô
"Ñîëîìîí Êåéí" (16+). 4.30 Ä/
ï "Óêðà¿íà âðàæàº". 5.00 "Top
Shop"

òðüîõ" (16+). 13.20 Ò/ñ "Êîïè
íà ðîáîò³" (16+). 16.20 Õ/ô
"Âàí Õåëüñèíã" (16+). 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.05
Õ/ô "Ìóì³ÿ" (16+). 22.30 Õ/ô
"Ìóì³ÿ ïîâåðòàºòüñÿ" (16+).
0.45 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Íîâèé Îðëåàí" (16+). 2.15
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.10 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
7.20, 19.00 "Õàòà íà òàòà". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.15 "Ìà-
ñòåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñê-
íèé". 13.55 "Õîëîñòÿê - 8".
17.00 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà
³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà". 21.35
"Âå÷³ð ñ Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ.
Äìèòðî Êîëÿäåíêî". 22.40
"Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè". 1.15
"Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ"

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

ãîäí³. 7.15, 5.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.50 Õ/ô "ÿêáè òà ÿêáè"
(12+). 11.00 Õ/ô "Ñüîìèé
ã³ñòü" (12+). 13.00 Ò/ñ "Ïîì'ÿê-
øóâàëüí³ îáñòàâèíè" 1, 3 ñ.
(16+). 15.20 Ò/ñ "Ïîì'ÿêøó-
âàëüí³ îáñòàâèíè" (16+).
17.10 Ò/ñ "Äèòèíà íà ì³ëüéîí"
1, 2 ñ. (12+). 19.40 Ò/ñ "Äèòè-
íà íà ì³ëüéîí" (12+). 22.00
Ò/ñ "Áóäèíîê ³ç ñþðïðèçîì".
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.40 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 4.15 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9 .45 Ì/ô
"Äæàñò³í ³ ëèöàð³ äîáëåñò³".
11.30 Õ/ô "Çàë³çíèé Ãàíñ".
13.00, 23.00, 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 14.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 18.00 Õ/ô "²íøà æ³íêà"
(16+). 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 Çîíà íî÷³. 5.19, 8.09 Kids
Time. 5.20 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 7.10 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç
øîó". 8.10 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³.
10.00 Òàºìíèé àãåíò. 11.30
Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
13.00 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³". 17.30
Ì/ô "Êðàñóíÿ é ÷óäîâèñüêî".
19.10 Ì/ô "ßê ïðèáîðêàòè
äðàêîíà". 21.00 Õ/ô "Ñòîðîæî-
âà çàñòàâà". 23.10 Õ/ô
"Ï³ðàíü¿" (18+). 1.00 Õ/ô
"Âòðà÷åíèé ðàé" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 15 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 23.50 Íîâèíè. 9.30 Õ/
ô "Àïîêàë³ïñèñ: îäêðîâåííÿ
²îàííà Áîãîñëîâà" .  11.10,
15.15, 17.10 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.30 Ä/
ô "Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè". 12.10
Ïåðøèé íà ñåë³. 12.50, 1.10
×åìï³îíàò ñâ³òó ç õîêåþ ñå-
ðåä þí³îð³â. Àâñòð³ÿ - Óêðà¿-
íà. 15.30 Ôîëüê-music. 16.40,
3.10 Ä/ô "Ñïàäîê íà ê³í÷èêàõ
ïàëüö³â". 17.25 Ä/ô "Ñï³ëüíî-
òè òâàðèí". 17.55 Ä/ô "Àôðè-
êà. Íåáåçïå÷íà ðåàëüí³ñòü".
19.55 Ä/ô "²ìïåð³ÿ".  21.35
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
22.15, 4.05 Ä/ô "Âåñíÿíèé
ôåñòèâàëü". 23.10 Ä/ô "Æèâà
ïðèðîäà" .  0 .20 "Ãîðä³ñòü
ñâ ³òó" .  3 .40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
5.00 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Â³äêðèâàé Óêðà¿íó"

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, 1.55 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.29, 7.49 Kids Time. 5.30
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.50 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.15 Ò/ñ "Äðóç³".
12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+). 17.00,

19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 20.50
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.00 Õòî çâåðõó (12+). 1.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 14 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,
23.50 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ "Ãîí".
10.05 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.30
Ëàéôõàê. 10.45, 12.25, 15.15
Òåëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.05 Ä/ô "Íåçâ³äàí³
øëÿõè". 12.00 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 12.50, 1.10 ×åìï³îíàò
ñâ³òó ç õîêåþ ñåðåä þí³îð³â.
Óêðà¿íà - ßïîí³ÿ. 15.30
"Ñîíöå". Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
ãóðòó Àíòèò³ëà. 17.15 Ä/ô
"Íàéåêñòðåìàëüí³øèé". 18.10
Òåëåâ³ç³éíèé ñåð³àë
"Îêóïîâàí³". 20.00 Ðîçñåêðå÷å-
íà ³ñòîð³ÿ. 21.35 ßê äèâèòèñÿ
ê³íî. 22.00 Õ/ô "Òàêñ³". 23.25
Áóêîãîë³êè. 0.20 Â³éíà ³ ìèð.
3.05 Ä/ô "Çîíà â³ä÷óæåííÿ
Äîíáàñ". 3.50 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
4.00 Ä/ô "Áîãäàí Ãàâðèëèøèí.
Ì³ñ³ÿ-Ñâîáîäà". 5.00
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ìàð³¿
Áóðìàêè & Gypsy lyre.

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 9.45,
23.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018".
11.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 8". 14.00
"Ë³ãà ñì³õó 2018". 16.25, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.10,
4.00 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.30 Ä/ï "Ëåîí³ä Áèêîâ. "Áó-
äåìî æèòè!". 6.15 Ìóëüòô³ëüì.
6.50 "×åêàé ìåíå". 8.20 Õ/ô
"Ïåòëÿ Îð³îíà". 10.00 Äîêà.-
ïðîåêò "Ïàâëî Ïîïîâè÷.
Êîñì³÷í³ ïðèãîäè". 11.00 Õ/ô
"Ìîñêâà-Êàññ³îïåÿ". 12.40 Õ/
ô "Îòðîêè ó Âñåñâ³ò³". 14.20
Õ/ô "Ïîë³ò ç êîñìîíàâòîì".
16.00, 20.30 Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëî-
äîù³" (12+). 20.00, 2.35 "Ïîä-
ðîáèö³" .  22.40 Õ/ô "100
ì³ëüéîí³â ºâðî" (16+). 0.30 Õ/
ô "Çðàçêîâ³ ðîäèíè" (12+).
3.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 3.50 Ä/ï "Ìåí³ ïîäî-
áàºòüñÿ… Àëëà Ïóãà÷îâà".
4.40 Ïîäðîáèö³.  5.10 "Top
Shop"

ICTV
5.35, 4.35 Ñêàðá íàö³¿. 5.45,
4.45 Åâðèêà!. 5.55, 4.50 Ôàê-
òè. 6.15 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
8.00 ß çíÿâ!. 9.50 Äèçåëü-øîó
(12+). 10.55, 11.50 Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 "Íà
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
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Ñ. Â. Äâîðíè÷åíêî

ð/ð ¹ 26007024000166
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 7
     îäðóæèëîñÿ –

5 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 11 îñ³á.

Ê. ÕÓÄÎßÐÎÂÀ,
â.î. íà÷àëüíèêà

â³ää³ëó Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÈÈÈÈÈ

9.04.2018 –  15.04.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

☺ ☺ ☺

РОБИМО
РЕМОНТИ

будинків, квар�
тир, офісів,

торгівельних
приміщень,

складів, тощо.
Тел.: 095 13 14 432

(Валерій)

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺
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ОВЕН (21.03�20.
04). Вдалою буде ро�
бота на самоті. Інакше
вас будуть відволікати

розмовами та суперечками.
На ваші успіхи може зверну�
ти увагу начальство, імовір�
ний кар'єрний ріст.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
20.05). Є ризик над�
лишкової активності.
Саме по собі це не�

страшно, але безліч планів,
вами побудованих, можуть
сильно стомити. Вибирайте
тільки справді важливе. У
спілкуванні з ріднею необхі�
дно набратися терпіння.

БЛИЗНЮКИ (21.
05� 21.06). Постарай�
теся зосередитися на
важливій меті, тоді

дрібні неприємності не пере�
шкодять здійсненню ваших
планів. Сприятливий момент
для кар'єрного росту та
одержання прибутку.

РАК (22.06�22.07).
Перед вами відкри�
ються нові можли�
вості. Віднесіться з

серйозністю до справ, пов'я�
заних з кар'єрою. Можливо,
прийдеться поговорити з на�
чальством, відразу обго�
воріть хвилюючі вас питання.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Чим менше зусиль ви
будете додавати до
якої�небудь справи,

тім простіше вона буде вирі�
шуватися. Можливі не дуже
приємні зміни на роботі і не�
розуміння з боку начальства.

ДІВА (24.08�23.09).
Кращими ліками від
життєвих розчару�
вань буде повне зану�

рення в улюблену роботу.
Якщо ви знайдете в собі сили
та оптимізм, будні дні прой�
дуть спокійно та розмірено.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Гарний час для
зміни роботи. До того
ж ви заведете нових

друзів. Ваші слова можуть ви�
явити магічну дію на навко�
лишніх. Будьте акуратні та
терплячі в справах.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Наступає
слушна мить для вес�
няного відновлення.

Можете будувати грандіозні
плани. Ви одержите радість
від спілкування і творчої робо�
ти. Вам удасться продемон�
струвати високий професіо�
налізм.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Говорити про
справи не варто, кра�
ще їх просто робити.

Тим більше, що якщо ви при�
кладете певні зусилля, то до�
б'єтеся гарних результатів
практично у всьому.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Постарайтеся
не давати обіцянок, їх
важко буде виконати,

навіть якщо дуже захочеться
допомогти. Однак перш, ніж
рішуче діяти, варто все ре�
тельно продумати.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). Схоже, ви бу�
дете влагоджувати
виникаючі проблеми

на роботі. Вам доведеться
кілька раз повторити навко�
лишнім, що саме ви від них
хочете.

РИБИ (21.02�20.
03). Майте на увазі,
що дуже багато чого з
того, що ви захочете,

може збутися, так що варто
бути обережніше у своїх ба�
жаннях. Або, хоча б, стежити
за чіткістю формулювань.

Визначено лауреатів Мукачівської міської
премії ім. О. Духновича 2018 року

30 березня, у сесійній залі ви�
конавчого комітету Мукачівської
міської ради відбулося останнє
підсумкове засідання комісії по
присудженню Мукачівської
міської премії ім. О. Духновича,
загальний призовий фонд якої
складає 240 000 гривень. Під час
засідання, у якому взяло участь 17
членів комісії із 19, було прове�
дено таємне голосування щодо
визначення переможців у відпов�
ідних номінаціях. Відповідно до
Положення про премію засідан�
ня проводилося у режимі он�лайн
трансляції, яке можна перегляну�
ти за посиланням: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ysyxLjhQA70 У номінації
“Образотворче та декоративно�
прикладне мистецтво”, Коприва
Аттіла Тиберійович, член комісії і,
відповідно, номінант даної
премії, не брав участі у голосу�
ванні.

Отож, за підсумками голосу�
вання цьогорічними лауреатами
у відповідних номінаціях є:

Номінація «Художня література»
� Валентина Попелюшка (Жук

Валентина Іванівна), письмен�
ниця, поетеса  – повість «Отісат�
ко».

Номінація «Педагогічна діяль�
ність»

� Машика Віктор Томашович,
вчитель історії та правознавства
Мукачівського навчально�вихов�

ного комплексу “За�
гальноосвітня школа
І�ІІІ ступенів � дошкіль�
ний навчальний зак�
лад” №6 � методич�
ний посібник “Усі уро�
ки “Основи право�
знавства” 9 клас”

Номінація «Літера�
турознавство та пуб�
ліцистика»

� Дворниченко Вік�
тор Васильович,
письменник, журналіст, редак�
тор газети «Мукачево» – книга
«Голгофа и Воскресение Михая
Мункачи».

Номінація «Музично�вико�
навське мистецтво»

� Піров Іван Васильович, пе�
дагог, композитор, поет,
відмінник народної освіти Украї�
ни –  навчально�методичний по�
сібник “Зерна любові та краси”.

Номінація «Образотворче та
декоративно�прикладне мис�
тецтво»

� Коприва Аттіла Тиберійо�
вич, художник, доцент кафедри
живопису Закарпатської ака�
демії мистецтв – живописний
твір “У обіймах любові”.

Номінація «Театральне мис�
тецтво»

� Коваленко Петро Дмитро�
вич, актор, майстер сцени Мука�
чівського драматичного театру �
втілення образу головного героя

Вареника у водевілі�жарті “По�
модньому” Михайла Старицько�
го.

Відповідно до Положення, тер�
міном до 10 днів міський голова
видає розпорядження про зат�
вердження рішення комісії по
присудженню Премії. Перемож�
цям, удостоєним Мукачівської
міської премії ім. О.Духновича,
присвоюється звання лауреа�
та Премії у відповідній номі�
нації, вручається диплом та
виплачується грошова части�
на Премії у розмірі 40 000 (со�
рок тисяч) гривень.

Урочиста церемонія нагород�
ження переможців Мукачівської
міської премії ім. О. Духновича
відбудеться традиційно на почат�
ку засідання сесії Мукачівської
міської ради — 26 квітня.

Відділ культури виконавчого
комітету Мукачівської

міськради

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Çà ðàõóíîê ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ Ïðîãðàìè
ðîçâèòêó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ì³ñòà Ìóêà÷å-
âà íà 2018-2020 ðîêè äëÿ á³áë³îòåê Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿
ñèñòåìè çàêóïëåíî 269 ïðèì³ðíèê³â êíèã íà
çàãàëüíó ñóìó ìàéæå 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Îð³ºíòóþ÷èñü íà çàïèòè ÷èòà÷³â, ïðàö³âíè-
êè á³áë³îòåêè ñôîðìóâàëè ïåðåë³ê íåîáõ³äíèõ
âèäàíü, ÿê³ ïðèäáàíî ó êíèãàðíÿõ ì³ñòà. Ñå-
ðåä çàêóïëåíèõ êíèã - ë³òåðàòóðà ð³çíèõ òå-
ìàòè÷íèõ óïîäîáàíü, ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü
ñêëàäàº õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà (êíèãè óêðà¿íñü-
êèõ êëàñèê³â òà ñó÷àñíèõ àâòîð³â), ë³òåðàòó-
ðà ïî ïñèõîëîã³¿, ïðîãðàìíà ë³òåðàòóðà äëÿ
ñåðåäíüîãî òà ñòàðøîãî øê³ëüíîãî â³êó, äè-
òÿ÷à ë³òåðàòóðà äëÿ íàâ÷àííÿ, äîçâ³ëëÿ ³ ðîç-
âèòêó ìàëåíüêèõ ÷èòàéëèê³â.

Ð³øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî çàòâåðäæåííÿ âàð-
òîñò³ ïëàòíèõ ïîñëóã ïî Ìó-
êà÷³âñüêîìó ³ñòîðè÷íîìó ìó-
çåþ»  ðîçãëÿíóëè íà çàñ³äàíí³
âèêîíêîìó.

Ïðîïîíóºòüñÿ äîäàòè äî
ïåðåë³êó ïëàòíèõ ïîñëóã Ìóêà÷³âñüêîãî ³ñòîðè÷íîãî
ìóçåþ ç 1 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ïîñëóãó “øëþá çà äîáó”
âàðò³ñòþ 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Íàãàäàºìî, ùî ç ñ³÷íÿ â ³ñòîðè÷íîìó ìóçåþ çàìêó
“Ïàëàíîê”, ñòàðòóâàâ ï³ëîòíèé ïðîåêò Ì³í³ñòåðñòâà
þñòèö³¿ Óêðà¿íè “øëþá çà äîáó”, â õîä³ ÿêîãî, âñ³ ïàðè,
ÿê³ ìàþòü áàæàííÿ îäðóæèòèñÿ ïðîòÿãîì äîáè, ìî-
æóòü çä³éñíèòè öþ ìð³þ.

Ùîäî ö³íîâî¿ ïîë³òèêè, òî â Ìóêà÷åâ³ ïîñëóãà çà
âàðò³ñòþ áóäå íèæ÷îþ, í³æ â ñåðåäíüîìó ïî êðà¿í³.

Êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæåòó
äëÿ á³áë³îòåê Ìóêà÷åâà
çàêóïëåíî íîâ³ êíèãè

Ó Ìóêà÷åâ³ âèçíà÷èëè ó ñê³ëüêè
îá³éäåòüñÿ ïîñëóãà «øëþá çà äîáó»

Ïðèõîäèò äåâóøêà ê
ãàäàëêå è ïðîñèò ïî ôî-
òîãðàôèè îïðåäåëèòü,
÷åì çàíèìàåòñÿ åå æå-
íèõ. Ìîë, ñâàäüáà ñêîðî,
à îíà äî ñèõ ïîð íå â êóð-
ñå, ÷åì òîò çàðàáàòû-
âàåò.

Ãàäàëêà ñ óâåðåííîñ-
òüþ:

– Áàíäèò îí! Äåâóøêà:
– Ñëàâà áîãó, à òî îí

ìíå âñå "èíæåíåð  ÿ", "èí-
æåíåð"!..

– ×òî òàêîå òåõíèêà
áåçîïàñíîñòè – ýòî íà-
óêà èëè èñêóññòâî?

– Ýòî ðåëèãèÿ, â êîòî-
ðóþ ìîæíî íå âåðèòü, íî
îáðÿäû íóæíî ñîáëþ-
äàòü.

– Ïðàâäà, ÷òî æåíùè-
íû ëþáÿò óøàìè?

– Äà, èì íðàâèòñÿ
õðóñò äåíåã.

Ìàëü÷èê-ãåíèé îêîí÷èë
øêîëó â 13, óíèâåðñèòåò
– â 16, àñïèðàíòóðó – â
17, à ïîòîì 10 ëåò ñêðû-
âàëñÿ îò àðìèè â ëåñó.

Äåâóøêà èç Ïóòèâëÿ
â÷åðà âûèãðàëà â ïðåçè-
äåíòñêîé ëîòåðåå íîâûé
àñôàëüò äëÿ âñåãî ãîðî-
äà.

Êàòàÿñü íà àìåðèêàí-
ñêèõ ãîðêàõ ñ ó÷èòåëüíè-
öåé ðóññêîãî ÿçûêà, äåòè
óçíàëè ìíîãî èñêëþ÷åíèé
èç ïðàâèë.

Â Óðþïèíñêîì ðîääîìå
ââåëè íîâóþ óñëóãó. Òå-
ïåðü âî âðåìÿ ðîäîâ ìî-
ãóò ïðèñóòñòâîâàòü êàê
ìóæ, òàê è îòåö ðåáåíêà.


