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     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

ÊÀÁÌ²Í ä³éøîâ äî ³äå¿ çä³éñíèòè ïåðåïèñ
íàñåëåííÿ ÷åðåç äâà ðîêè. Çà äàíèìè îñòàí-
íüîãî ïåðåïèñó (ó 2001 ð.) â Óêðà¿í³ íàë³÷óâà-
ëîñÿ 48457000 îñ³á.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊ² ë³êàð³  çä³éñíèëè ïåðøó
ó ñâ³ò³  ïåðåñàäêó  ÷îëîâ³÷îãî ïåí³ñà ó  â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿ, ïîòåðï³ëîãî â³ä ãðàíàòíîãî âèáó-
õó.

ÀÐÕÅÎËÎÃÈ âèÿâèëè ó ðàéîí³  Âåðõíüîãî
ªãèïòó ñêóëüïòóðíó ãîëîâó  ðèìñüêîãî ³ìïåðà-
òîðà Ìàðêà Àâðåë³ÿ.

Ó 2018 ðîö³ âëàäíà åë³òà Óêðà¿íè  çàäåêëà-
ðóâàëà  1688 îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³  ó âëàñíîñò³
îôøîðíèõ êîìïàí³é.

Ó ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ²  âèïóñòèëè êðîñ³âêè,
ï³äîøâè ÿêèõ âèãîòîâëåí³ ç æóâàëüíî¿ ãóìè,
ç³áðàíî¿ íà òðîòóàðàõ ì³ñòà.

Ó Í²ÌÅ××ÈÍ² íàä³éøëè ó ïðîäàæ  áþð-
ãåðè íà÷èíåí³  ÿêèìèñü ë³êóâàëüíèìè ÷åðâ’ÿ-
êàìè.

Â ²ÍÄ²¯ ââåëè ñìåðòíå  ïîêàðàííÿ  çà ç´âàë-
òóâàííÿ ä³òåé.

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äáóëàñÿ îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ
âðó÷åííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³

Îëåêñàíäðà Äóõíîâè÷à

Вартість підписки залишається не�
змінною –12 грн. на місяць.

Оформити передплату "Мукачева"
можна з будь�якого наступного місяця у
будь�якому поштовому відділенні, або
безпосередньо у редакції.

ÓÂÀÃÀ: ÒÐÈÂÀª ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
ÍÀ 2-ãå Ï²ÂÐ²××ß 2018 ð.

З глибокою повагою  редактор газети
С. ДВОРНИЧЕНКО

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826

26 квітня на початку засідання чергової сесії Мукачівської міської ради
відбулося офіційне відзначення лауреатів Мукачівської міської премії імені
Олександра Духновича 2018 року. Зазначимо, що дана премія, загальний
призовий фонд якої становить 240 000 гривень, була ініційована міським
головою Андрієм Балогою минулого року та підтримана депутатами Мукачі�
вської міської ради.

Цьогорічними лауреатами Мукачівської міської премії ім. О.Духновича у
відповідних номінаціях стали:

� номінація «Художня література» – Валентина Попелюшка (Жук Вален�
тина Іванівна), письменниця – за повість «Отісатко»;

� номінація «Педагогічна діяльність» – Машика Віктор Томашович, вчи�
тель історії та правознавства Мукачівського навчально�виховного комплексу
“Загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” № 6
— за методичний посібник “Усі уроки “Основи правознавства” 9 клас”;

� номінація «Літературознавство та публіцистика» – Дворниченко Віктор
Васильович, письменник, журналіст, редактор газети «Мукачево» за книгу
«Голгофа и воскресение Михая Мункачи»;

� номінація «Музично�виконавське мистецтво» – Піров Іван Васильович,
педагог, композитор, поет, член Національної спілки композиторів України,
відмінник народної освіти України – за навчально�методичний посібник “Зер�
на любові та краси”;

� номінація «Образотворче та декоративно�прикладне мистецтво» � Коп�
рива Аттіла Тиберійович, художник, мистецтвознавець, член Національної
спілки художників України, доцент кафедри живопису Закарпатської академії
мистецтв — за живописний твір “У обіймах любові”;

� номінація «Театральне мистецтво» – Коваленко Петро Дмитрович, ак�
тор, майстер сцени Мукачівського драматичного театру – за втілення образу
головного героя Вареника у водевілі�жарті “По�модньому” Михайла Ста�
рицького.

Переможцям, удостоєним Мукачівської міської премії ім. О.Духновича, вру�
чено Диплом лауреата премії у відповідній номінації та виплачено грошову
частину Премії у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Â²ÒÀÍÍß Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎËÎÂÈ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ
ÀÍÄÐ²ß ÁÀËÎÃÈ Ç ÄÍÅÌ ÌÀÒÅÐ²!

Ìàòåðèíñòâî – öå ùàñòÿ ³
áëàãîñëîâåííÿ, ÿêå Áîã äàº
ëþäÿì. À ùå âåëèêà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ³ âàæêà ïðàöÿ! Âñ³ì
Ìàòåðÿì â³ëüíî¿ ³ íåçàëåæíî¿
Óêðà¿íè áàæàºìî, ùîá Âàñ
ëþáèëè ³ ö³íóâàëè âàø³
ä³òè – íàéêðàù³ íà ñâ³ò³,
äîáð³, ðîçóìí³ òà óñï³øí³!
Íåõàé íå çàðîñòàº ñòåæêà
äî áàòüê³âñüêîãî ïîðîãó, õàé
ä³òè ïðè¿æäæàþòü íà ñâÿòà ³
äàðóþòü Âàì ñâî¿ óñì³øêè,
òåïë³ ³ ëàñêàâ³ ñëîâà òà ñâîþ
â³ääàíó ³ íåãàñèìó ëþáîâ!
Áóäüòå ùàñëèâèìè ³ çäîðîâè-
ìè íà ðàä³ñòü ñâî¿ì ð³äíèì!
Õàé áóäå ìèð ³ ùàñòÿ íà íàø³é
ð³äí³é çåìë³!

Ç ïîâàãîþ  Î. ÏÅÐÅÑÒÀ,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿

ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿
ÂÎ “Áàòüê³âùèíà”

Â²ÒÀÞ Ç ÄÍÅÌ
ÌÀÒÅÐ²!

Äîðîã³ Ìàòåð³!
Ñåðäå÷íî â³òàþ Âàñ ç íàéòåïë³øèì òà íàéõâèëþþ÷èì ñâÿ-

òîì äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè – Äíåì Ìàòåð³!
Âàì, íàøèì ìàòåðÿì, ìè çàâäÿ÷óºìî íàéêðàùîìó, ùî äî-

âåëîñÿ â³ä÷óòè â äèòèíñòâ³. Âàøà ëàñêàâà ïî-
ñì³øêà òà ùèðà ï³äòðèìêà ç³ãð³âàº òà ïðî-

äîâæóº äîïîìàãàòè íàì íà âñüîìó æèòòº-
âîìó øëÿõó.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âñ³õ Ìàì íàøî-
ãî ì³ñòà ç ¿õí³ì ÷óäîâèì ñâÿòîì ³ áàæàþ, ùîá ùàñòÿ, ðàä³ñòü òà

äîáðî, ÿêå Âè äàðóºòå íàì, ä³òÿì, ñòîðèöåþ â³äãóêíóëîñÿ ó Âàøèõ
ñåðöÿõ!

Ç ïîâàãîþ  Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ, ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà
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Ð³äíó çåìëþ ìè ëþáèìî çà òå, ùî ó í³é çàðèòî ñò³ëüêè òàëàíò³â! (NN)Ð³äíó çåìëþ ìè ëþáèìî çà òå, ùî ó í³é çàðèòî ñò³ëüêè òàëàíò³â! (NN)Ð³äíó çåìëþ ìè ëþáèìî çà òå, ùî ó í³é çàðèòî ñò³ëüêè òàëàíò³â! (NN)Ð³äíó çåìëþ ìè ëþáèìî çà òå, ùî ó í³é çàðèòî ñò³ëüêè òàëàíò³â! (NN)Ð³äíó çåìëþ ìè ëþáèìî çà òå, ùî ó í³é çàðèòî ñò³ëüêè òàëàíò³â! (NN)

Òðåòº òðàâíÿ íàçàâæ-
äè çàïàì’ÿòàºòüñÿ
ìåøêàíöÿì ñåëà òà
âñ³ì ïðèñóòí³ì ãîñòÿì
óðî÷èñòèì â³äêðèòòÿì
ïàì’ÿòíîãî çíàêó «Ïî-
ëóì’ÿ ìèðó».

Óòâåðäæóâàëè ³äåþ
ìèðó âèñîêîïîâàæí³
ãîñò³: çàñíîâíèê îäíîé-
ìåííî¿ ì³æíàðîäíî¿
áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ¿¿
Âèñîê³ñòü Ãåðòà Ìàð-
ãàðåò Øàíäîð Ãàáñ-
áóðã-Ëîòð³íãåí, ÿêà ðà-
çîì ç ÷îëîâ³êîì òà äå-
ëåãàö³ºþ ïðèáóëà ç
Àâñòð³¿.

Ïåðåäóâàëà â³äêðèò-
òþ ïàì’ÿòíîãî çíàêó
åêóìåí³÷íà ìåñà, ÿêó
çä³éñíèëè ðèìî-êàòî-
ëèöüêèé ïàñòîð òà ãðå-
êî-êàòîëèöüêèé ñâÿùå-
íèê. Ï³ä ÷àñ ìåñè ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåë³ ìîëè-
ëèñÿ çà ìèð â Óêðà¿í³, çà
ìèð ó êîæí³é ðîäèí³, ó
âñ³õ ñåðöÿõ.

Äî âèñîêîïîâàæíèõ
ãîñòåé òà âñ³õ ïðèñóòí³õ

Ïîñîëüñòâî ìèðó çàâ³òàëî äî ñåëà Ïàâøèíî Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó

ïî çàâåðøåíí³ ìåñè
çâåðíóëàñÿ ãîëîâà ñåëà
Ïàâøèíî Â³êòîð³ÿ
Ê³çìàí, ÿêà çàçíà÷èëà,
ùî äâîº ñâÿùåííîñëó-
æèòåë³â, ÿê³ ñïðàâëÿþòü
ñï³ëüíå áîãîñëóæ³ííÿ –
öå áëàãîäàòíèé ñèìâîë
ìèðó, çíàìåííÿ ºäíîñò³
ó áàãàòîíàö³îíàëüí³é
ãðîìàä³. Â³êòîð³ÿ
Ê³çìàí ïîäÿêóâàëà ¿¿
Âèñîêîñò³ Ãåðò³ Ìàðãà-
ðåò³ Øàíäîð Ãàáñáóðã-
Ëîòð³íãåí çà ³äåþ ìèðó,
ÿêó âîíà ïðîïàãóº ïî
âñüîìó ñâ³òó. Íå ñòàëî
âèêëþ÷åííÿì íåâåëèêå

ñåëî Ìóêà÷³âñüêîãî ðàé-
îíó.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áî-
ãîñëóæ³ííÿ â³äáóëîñÿ
óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïà-
ì’ÿòíîãî çíàêó. Âñ³ ïðè-
ñóòí³ íà ìåñ³ áóëè çàï-
ðîøåí³ äî ïîäâ³ð’ÿ
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, íà ÿêîìó
â³äòåïåð ãîð³òèìå «Ïî-
ëóì’ÿ ìèðó».

Ó ñóïðîâîä³ ïî÷åñíî¿
âàðòè, ïàì’ÿòíèé çíàê
â³äêðèëà ¿¿ Âèñîê³ñòü
Ãåðòà Ìàðãàðåò Ãàáñ-
áóðã-Ëîòð³íãåí òà ãîëî-
âà ñ. Ïàâøèíî Â³êòîð³ÿ
Ê³çìàí.

Â óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè
ó÷àñòü: ãîëîâà Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Ãàé-
äàé, ãîëîâà Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ðàéðàäè ²âàí Ìèõàé-
ëî, íà÷àëüíèê â³ää³ëó
êóëüòóðè Îêñàíà Êðå÷-
êîâñüêà, äóõ³âíèöòâî,
ìåøêàíö³ ñåëà. Äî ñêëà-
äó äåëåãàö³¿ òàêîæ âõî-
äèëè ³ ãîñò³ ç³ ñòîëèö³:
íàðîäíèé äåïóòàò Óê-
ðà¿íè Îëåêñàíäð Äîáðî-
âñüêèé, åêñ-ãëàâà ÑÁÓ à
íèí³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷
²ãîð Ñìåøêî.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî
âèñîêîïîâàæíî¿ äåëå-

ãàö³¿ òà âñ³õ ãîñòåé óðî-
÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ çâåð-
íóâñÿ î÷³ëüíèê ðàéîíó
Ñåðã³é Ãàéäàé:

«ß ðàäèé â³òàòè âèñî-
êîïîâàæíèõ ïîñë³â ìèðó,
¿¿ Âèñîê³ñòü íà Ìóêà÷³-
âùèí³, ÿêà º  ïîë³êîíôå-
ñ³éíèì òà áàãàòîíàö³î-
íàëüíèì êðàºì. Âñ³
ìåøêàíö³ ðàéîíó æèâóòü
ó çëàãîä³, ³äåÿ ìèðó äëÿ
íàñ – ö³íí³ñòü, ÿêó íå
ìîæå çí³âåëþâàòè æîä-
íèé âíóòð³øí³é àáî
çîâí³øí³é ÷èííèê.
Â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíîãî
çíàêó «Ïîëóì’ÿ ìèðó» -

âèñîêà ÷åñòü äëÿ Ìóêà-
÷³âùèíè!»

Íàñàìê³íåöü, ïðè-
ñóòí³ì ïðåäñòàâèëè àâ-
òîðà ñêóëüïòóðíî¿ êîì-
ïîçèö³¿ «Ïîëóì’ÿ ìèðó»
- Âàëåð³ÿ Ôåäóðöþ.

Çàçíà÷èìî, ïàì’ÿòíèé
çíàê äâîêîìïîíåíòíèé,
îñíîâà – öå êàì³íü, ÿêèé
ïîºäíàíèé ç ñêóëüïòó-
ðîþ, âèãîòîâëåíîþ ç ãî-
ð³õîâîãî äåðåâà.

Ïàì’ÿòíèé çíàê «Ïî-
ëóì’ÿ ìèðó», â³äêðèòèé
03 òðàâíÿ 2018 ðîêó. Öå
ñèìâîë ìèðó, äðóæáè
ìóæíîñò³, òåïëà, ñèëè,
êðàñè òà îðèã³íàëüíîñò³,
- éäåòüñÿ ó äîïèñ³ íà ïà-
ì’ÿòíèêó.

Óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ
çàâåðøèëàñÿ âðó÷åííÿì
ì³í³-ñêóëüïòóð «Ïîëó-
ì’ÿ ìèðó» âñ³ì âèñîêî-
ïîâàæíèì ãîñòÿì.

À ãðîìàäà Ïàâøèíà
çàïðîñèëà ãîñòåé íà
òâîð÷èé âå÷³ð, ÿêèé ðîç-
ïî÷àâ ãóðò «Áðåâ³ñ».

У фортеці Сент�Міклош
відкрили пам’ятний знак «Полу�
м’я миру»

4 травня, фортеця
Сент�Міклош приймала
королівську родину
Шандор та Герта Мар�
гарет Габсбург�Лотрін�
ген.

Візит високотитуло�
ваного подружжя був
пов’язаний з відкриттям
пам’ятного знаку «По�
лум’я миру».

За останні дні – це вже
другий символ миру на
Мукачівщині, адже днем
раніше перший пам’ят�
ний знак було урочисто відкрито
у с. Павшино на території
сільської ради.

Зазначимо, Його Імператорсь�
ка Високість, Ерцгерцог Австрії
та Королівській Принц Угорщини
і Чехії, Принц Тоскани Шандор
Габсбурґ�Лотарингський та Її
Імператорська Високість Герта
Маргарет Габсбурґ�Лотарингсь�
ка є засновниками міжнародно�
го благодійного фонду, який та�
кож носить назву «Полум’я миру»
The Flame of Peace.

Королівське подружжя у замку
Сент�Міклош зустрічали: госпо�

дар замку Йосип Бартош з дру�
жиною Тетяною Бартош та лицарі

клубу Святого Мартина, покро�
вителя селища Чинадієва та
фортеці.

Ряд високоповажних гостей
взяли участь у відкритті пам’ят�
ного знаку. Серед таких: гене�
ральний консул Консульства
Угорської Республіки в м. Ужго�
род Йожеф Бугайла, Урядовий
комісар Угорщини Іштван Грежа,
представники Генерального кон�
сульства.

Мукачівську РДА представляв
заступник голови адміністрації
Олександр Богів.

Приймаючу сторону – Чинадії�

вську селищну раду представив
селищний голова Іван Мошак.

Автором пам’ятного
знаку «Полум’я миру» є
господар замку та відо�
мий митець Йосип Бар�
тош.

Звертаючись до їх Висо�
костей та учасників захо�
ду Олександр Богів пере�
дав вітання від голови Му�
качівської РДА Сергія Гай�
дая та зазначив, що За�
карпаття та Австрія мають
столітні культурні зв’язки,
наш край зазнав позитив�
ного впливу за часів вла�
дарювання Ерцгерцогині

Австрії, Королеви Угорщини Марії
Терезії.

«Важливо, що символ миру
встановлено вже на двох локаці�
ях у районі. Це розвиток культур�
них зв’язків та велика честь для
Мукачівщини, – зазначив Олек�
сандр Ярославович».

Під час відкриття її Високість
Грета Маргарет Габсбург – Лот�
рінген нагородила Йосипа Бар�
тоша орденом «Полум’я миру» та
подякувала за можливість вста�
новити символ миру у місці, що
має культурно�історичну
цінність.

Перший заступник голови Мукачівської районної державної
адміністрації Андрій Данканич разом з депутатом Мукачівської
районної ради Георгієм Горватом та головою Зняцівської
сільської ради Діаною Сирохман здійснили комісійний виїзд в
село Зняцьово щодо обстеження шлюзів, ремонт яких відбу�
деться за рахунок коштів резервного фонду Державного бюд�
жету. Проблема водозабору для села є болючою, особливо у
періоду паводку та повені. Річка «Стара» є замуленою і неочище�
ною через що постійно підтоплює ближні дворогосподарства та
сільське футбольне поле.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня
2018 року № 271�р «Про виділення коштів для проведення авар�
ійно�відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситу�
ації, що склалася 15 – 17 грудня 2017 року на території Закар�
патської області» виділено кошти для проведення аварійно�
відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Завдяки вжитим заходам вдалося отримати кошти з резервно�
го фонду Державного бюджету для проведення аварійно�віднов�

них робіт по
відновленню шлю�
зу на руслі річки
«Стара» в селі Зня�
цьово.

На аварійно�
відновлювані ро�
боти по відновлен�
ню водовипуску на
річці «Стара» Зня�
цівської сільської
ради (улаштування
вхідних і вихідних

окрилків монолітного бетону, приготування важкого бетону з
щебеню, встановлення арматури окремими стрижнями із в’я�
занням вузлів в стіни і перегородки, шлюз�регулятор)перед�
бачено 457 300 гривень. Наразі з місцевого бюджету виділено
35 тисяч гривень для розробки проектно�кошторисної доку�
ментації.

Íà Ìóêà÷³âùèí³ â³äíîâëÿòü
àâàð³éí³ øëþçè ð³÷êè Ñòàðà

Ôîðòåöþ Ñåíò - Ì³êëîø â³äâ³äàëî ³ìïåðàòîðñüêå
ïîäðóææÿ Ãàáñáóðã-Ëîòð³íãåí

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ
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«Îãèíü ³ ìíÿñî»: ïåðåìîæöåì òðåòüîãî ãàñòðîíîì³÷íîãî ôåñòó ñòàâ Â³êòîð ×åá³-Ïîãàíü

Â ì³ñüêðàä³ ïðîâåëè ïðèéîì
ãðîìàäÿí

Â Ìóêà÷åâ³ ïîäàíî 9 ïðîåêò³â â ðàìêàõ
áþäæåòó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ-2019

Éîãî îáðàíî ç ïîì³æ
øåñòè ó÷àñíèê³â òðåòü-
îãî ãàñòðîíîì³÷íîãî
ôåñòèâàëþ «Îãèíü ³
ìíÿñî», ÿêèé â³äáóâñÿ
â ì³ñüêîìó ïàðêó «Ïå-
ðåìîãà». Ïåðåìîãó â³ä
æóð³ â³äîìèé êóõàð ç
Óæãîðîäùèíè îòðè-
ìàâ ó íîì³íàö³¿ «íàéê-
ðàùà ñòðàâà íà âîãí³» .

Éîãî øàøëèê, ðóëüêó
÷ëåíè æóð³ âèçíàëè
íàéêðàùèìè ñòðàâàìè
íà âîãí³.  Ïåðåìîæåöü

Çà ðåçóëüòàòàìè ðåºñòðàö³¿
ïîäàíî 9 çàÿâîê, 5 ìàëèõ (íà
ñóìó â³ä 100 äî 300 òèñ. ãðí.)
òà 4 âåëèêèõ (â³ä 300 äî 800
òèñ. ãðí.)

Â îñíîâíîìó âñ³ ïðîåêòè
³íôðàñòðóêòóðíîãî ñïðÿìó-
âàííÿ ³ ïîâ’ÿçàí³ ç áëàãîóñò-
ðîºì òà ñòâîðåííÿì ïàðê³â,
ñêâåð³â, çîí òà ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â äëÿ â³äïî÷èíêó
òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ìåø-
êàíö³â ì³êðîðàéîí³â ì³ñòà
Ìóêà÷åâà, – ïîâ³äîìëÿº ïåð-
øèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ðîñòèñëàâ Ôåä³â.

Ñåðåä ïîäàíèõ ïðîåêò³â º
òàêîæ ³äå¿ ïî ñòâîðåííþ íîâî¿
òóðèñòè÷íî¿ ëîêàö³¿ â öåíòð³
ì³ñòà, îáëàøòóâàííÿ àâòî-
íîìíî¿ «ðîçóìíî¿ çóïèíêè»
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó îá-
ëàäíàíî¿  ñó÷àñíîþ òåõí³êîþ
ç ìîæëèâ³ñòþ ï³äçàðÿäêè ìî-
á³ëüíèõ ïðèñòðî¿â òà òåëå-
ôîí³â òà îáëàøòóâàííÿ
á³áë³îòåêè äèòÿ÷èõ ìð³é ç³
ñòâîðåííÿì ñó÷àñíîãî ïðî-
ñòîðó äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñ-
òîñò³.

Íàñòóïíèì åòàïîì ó ðåàë³-
çàö³¿ áþäæåòó ãðîìàäñüêèõ
³í³ö³àòèâ áóäå çàãàëüíîì³ñüêå
ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè, çà
ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî áóäå

ñôîðìîâàíî ðåéòèíã ãðî-
ìàäñüêèõ ³äåé, ÿê³ áóäóòü ðå-
àë³çîâàí³ ó 2019 ðîö³. Ãîëî-
ñóâàííÿ ïðîõîäèòèìå ç 1 ïî
15 ÷åðâíÿ. Êîæåí ìåøêàíåöü
ì³ñòà Ìóêà÷åâà, ÿêèé íà ìî-
ìåíò ãîëîñóâàííÿ äîñÿã 14
ð³÷íîãî â³êó ìàòèìå ìîæ-
ëèâ³ñòü ñâî¿ì ãîëîñîì
ï³äòðèìàòè îäèí ìàëèé òà
îäèí âåëèêèé ïðîåêò. Ïðîãî-
ëîñóâàòè çà ïðîåêòè ìîæíà â
åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ó ñèñ-
òåì³ https://mukachevo-
budget.e-dem.in.ua/#/ ï³ñëÿ
ïðîõîäæåííÿ àâòîðèçàö³¿  ÷å-
ðåç Êàðòêó ìóêà÷³âöÿ, ªÖÏ ÷è
áóäü-ÿêî¿  áàíê³âñüêî¿ êàðòêè,
àáî ó ÖÍÀÏ³ ïðåä’ÿâèâøè
ïàñïîðò òà çàïîâíèâøè ïàïå-
ðîâó àíêåòó.

Ç ïîäàíèìè  ïðîåêòàìè ìîæ-
íà îçíàéîìèòèñÿ:

Ìàë³ ïðîåêòè:
1 ¹ 1. «Âñòàíîâëåííÿ âó-

ëè÷íèõ òðåíàæåð³â», àâòîð -
²âàíåíêî Îëåêñàíäð Â³êòîðî-
âè÷);

2 ¹ 3. «Àâòîíîìíà ìîá-
³ëüíà «ðîçóìíà çóïèíêà» ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ç åíåð-
ãîïîñòà÷àííÿì â³ä ñîíÿ÷íèõ
áàòàðåé. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ
âóë. ²ëîíè Çð³í³, çàðàç – çóïèí-

êà Ëüâà Òîëñòîãî», àâòîð –
Ê³ø Òåòÿíà Ïåòð³âíà;

3 ¹ 6. «Ìóëüòèñïîðòèâ-
íèé ìàéäàí÷èê âóë.Âåðä³», àâ-
òîð – Êàìïîâ ²âàí Âîëîäèìè-
ðîâè÷;

4 ¹ 7. «Õóäîæí³é ïðîñò³ð
Ìóêà÷åâà», àâòîð – Ì³êåø
Ä³àíà Þð³¿âíà;

5 ¹ 9. «Òóðèñòè÷íà ëîêà-
ö³ÿ «Ìóêà÷³âñüê³ àðòåôàêòè»
(ïëîùà Ìèðó)», àâòîð – Àëü-
îõ³í Ñåðã³é Þð³éîâè÷.

Âåëèê³ ïðîåêòè
6 ¹ 2. «Ñêâåð «Çàòèø-

íèé», àâòîð – Êðèëîâ Îëåêñ³é
Âîëîäèìèðîâè÷;

7 ¹ 4. «Â³äïî÷èíêîâî-îç-
äîðîâ÷î-ðîçâàæàëüíèé êîìï-
ëåêñ «Êîìôîðò», àâòîð – Êà-
ï³òàí ²ãîð ²âàíîâè÷;

8 ¹ 5. «Á³áë³îòåêà äèòÿ-
÷èõ ìð³é «×²Ç» («×èòàºìî.
²íôîðìóºìî. Çàáàâëÿºìî.»).
Ñó÷àñíèé ïðîñò³ð äëÿ ðîçâèò-
êó îñîáèñòîñò³», àâòîð –
Äüîðäü Îëåíà Âàñèë³âíà);

9 ¹ 8. «Àðò ïðîñò³ð Ìó-
êà÷åâà», àâòîð – Ïðèæåãîä-
ñüêèé Ïàâëî Áîðèñîâè÷.

Â ê³íö³ êîæíîãî ïðîåêòó ïî-
äàíî ïîñèëàííÿ, ïåðåéøîâøè
ïî ÿêîìó âè ìîæåòå á³ëüø äå-
òàëüí³øå îçíàéîìèòèñÿ ³ç
ïðîåêòàìè òà ïåðåãëÿíó ôîòî.

Íàðàç³, âñ³ ïðîåêòè ïåðåäà-
þòüñÿ äî ïðîô³ëüíèõ ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â äëÿ îö³í-
êè ìîæëèâîñò³ ¿õ ðåàë³çàö³¿ òà
óòî÷íåííÿ ç àâòîðàìè ìîæëè-
âèõ òåõí³÷íèõ îñîáëèâîñòåé.

îòðèìàâ ñèìâîë³÷íèé
ïîäàðóíîê òà äèïëîì
ôåñòèâàëþ.

Òàêîæ  íà ôåñòèâàë³

â³äîìèé  ìàéñòåð ç êàð-
â³íãó Îêñàíà Øåãåäà
çìîíòóâàëà ç ì’ÿñíèõ
òà îâî÷åâèõ ïðîäóêò³â

ãàñòðîíîì³÷íó êîìïî-
çèö³þ  “Îãèíü ³ ìíÿñî”.
¯¿ áóëî ïðåçåíòîâàíî
ãîñòÿì ôåñòó òà âðó÷å-

íî õîðåîãðàô³÷íîìó
êîëåêòèâó «Àðò-ëàéí»
çà ïîïóëÿðèçàö³þ Ìó-
êà÷åâà íà ð³çíîìàí³ò-

íèõ ôåñòèâàëÿõ òà çà-
ëó÷åííÿ ìîëîä³ äî õî-
ðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåö-
òâà.

Більше двадцяти містян прийшли на прийом до
міського голови Андрія Балоги. Спектр питань над�
звичайно різноманітний, більшість стосувалося роз�
витку інфраструктури. Пан Євген, котрий представ�
ляє ОСББ «Весна» просив сприяння з приватизацією
земельної ділянки під ОСББ. Наразі «земельна» комі�
сія депутатського корпусу ще не надала згоди на при�
ватизацію. Тому міський голова запропонує народним
обранцям повторно розглянути заяву на черговому за�
сіданні комісії. З пропозицією створення ОСББ до
мешканців багатоповерхівки по вулиці Береша звер�
нувся міський голова. Мешканці на прийомі скаржи�
лися, що обслуговуюча компанія не надає послуг в
повній мірі. Також вони просили й сприяння в ремонті
ліфту, який в їх під’їзді не працює вже рік. Ремонт зап�
лановано коштом міського бюджету вже у липні. Зага�
лом цьогоріч планується ремонт 11 ліфтів у 6 багато�
поверхівках. Коштом міського бюджету у дворі облаш�
товано доріжки, дитячий майданчик. Водночас ство�
ривши в будинку ОСББ, громада може зробити ще
більше, – переконували мешканців представники вла�
ди. Одноразово при створенні структури надається
фінансова допомога з міського бюджету, також ОСББ
зможуть отримати «теплі» кредити з відшкодуванням
до 95%. Ці кошти можна використати на заходи з енер�
гозбереження.

З пропозицією створення програми для дітей з особ�
ливими потребами, які не мають можливості за власні
кошти проходити реабілітацію пропонувала пані Євге�
нія. Наразі таку допомогу містяни можуть отримати в
рамках програми «Додаткового соціально�медичного
захисту мукачівців». Міський голова запропонував на
наступний рік розробити та прийняти таку програми
підтримки дітей з особливими потребами.

Пані Марина, представник благодійної організації
просила сприяння у влаштуванні притулку для тва�
рин, який вони хочуть облаштувати на околицях міста.
Наразі в місті діє подібний комунальний заклад, втім
влада підтримує й ініціативу волонтерів. Організація
потребує допомоги з влаштуванням освітлення на те�
риторії майбутнього притулку.

Більшість питань, з якими на прийом прийшли му�
качівці було вирішено. З інших – дано доручення кері�
вникам структурних підрозділів для їх оперативного
вирішення.



ÁÀÆÀªÌÎ  ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÙÀÑÒß ² ÄÎÁÐÀ!

çâàííÿ: “Â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè Óê-
ðà¿íè”. Âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â Âè ñëó-
æèòå íàéáëàãîðîäí³ø³é ïåäàãîã³÷í³é
ñïðàâ³, çà ùî ìè äóæå âäÿ÷í³ Âàì. Øà-
íóºìî Âàñ ³ ö³íóºìî! Ñåðäå÷íî áàæàº-
ìî Âàì ì³öíîãî – ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, òâîð-
÷î¿ íàñíàãè ³ íàòõíåííÿ, íîâèõ ïðîôåñ-
³éíèõ âèñîò òà ïåðåìîã. Õàé Âàøà æèò-
òºâà äîðîãà ³ íàäàë³ óâ³í÷óºòüñÿ âàãîìè-
ìè óñï³õàìè â ðîáîò³, ïîâàãîþ ëþäåé,
âåëèêèì ñ³ìåéíèì ùàñòÿì! Íåõàé êîæ-
íèé äåíü ïðèíîñèòü Âàì âåëèêó ðàä³ñòü
³ ãîðä³ñòü çà ñâî¿õ ä³òåé òà îíó÷àò.

 Õàé Âàøå æèòòÿ êâ³òóº í³æíèì öâ³òîì
³ ïðèíîñÿòü ò³ëüêè ùàñòÿ ë³òà!
Ó öåé ÷àñ ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ ñâÿòêîâèé,
Ïðîñèìî äëÿ Âàñ áëàãîñëîâåííÿ
Â³ä Âñåâèøíüîãî öüîãî ñâ³òó.
Çäîðîâ'ÿ ì³öíîãî,ùàñòÿ çåìíîãî,
Â äîáð³ ïðîæèòè ìíîãîÿ, áëàãàÿ ë³òà!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ äèðåêö³ÿ,
ïðîôêîì òà ïåäêîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20

³ì.Î. Äóõíîâè÷à.

«Батьківщина» здо�
була перемогу на
місцевих виборах у об�
’єднаних територіаль�
них громадах, що
відбулись 29 квітня, з
результатом 35,4%.

Відповідно до ре�
зультатів, «Батьківщи�
на» з великим відри�
вом випереджає інші
партії за кількістю де�
путатів, обраних від
партій. У регіональному розрізі
результати виборів свідчать, що
«Батьківщина» перемогла у 11 об�
ластях України з 17, де проводи�
лися вибори. Найближчий конку�
рент – президентська БПП «Со�

лідарність» – лише у
трьох.

Політичний експерт
Костянтин Матвієнко
відзначає: Це були
шості такі вибори.
Вони пройшли у 40
громадах, розташова�
них у не досить сприят�
ливих для Ю. Тимошен�
ко областях. Однак її
команда взяла там
35,4% депутатських

мандатів, здобувши перші місця в
11 з 17 областей. Команда прези�
дента – 27,1%. За БПП – перші
місця у трьох областях.

Прес�служба Мукачівської
міської організації партії

ВО «Батьківщина»

«Áàòüê³âùèíà» ïåðåìîãëà íà âèáîðàõ â ÎÒÃ
³ç ðåçóëüòàòîì 35. 4%. Øîñò³ âèáîðè â ÎÒÃ ³  –

øîñòà ïåðåìîãà êîìàíäè Þ.Òèìîøåíêî!

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
8-ãî òðàâíÿ ñâÿòêóâàâ ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ âå-

òåðàí â³éí ³ â³éñüêîâî¿  ñëóæáè ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê
Âàñèëü Àíäð³éîâè÷ ÇÓªÍÊÎ.

Âàñèëü Àíäð³éîâè÷ â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é Äåíü íàðîä-
æåííÿ, ó ÿêèé êàæåìî:

Áàæàºìî áàäüîðîñò³ çàâæäè ³ ëþäñüêîãî ùàñòÿ!
Áàæàºìî æèòè – ³ í³êîëè íå çàì³÷àòè, ùî ðîêè ïðî-
ë³òàþòü. Áàæàºìî ðàäîñò³ äóøåâíî¿, óñï³õ³â â æèòò³,
çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, íå ïàäàòè äóõîì í³êîëè! 88 – öå
çð³ë³ñòü çîëîòà, íåõàé äî ñòà, à ìîæå ³ùå äàë³! Ëå-
òÿòü,  íå îçèðàþ÷è ë³òà! Çäîðîâ’ÿ Âàì â³ä çåìë³ Ñâÿ-
òî¿! Ùîá äîëÿ çàâæäè óñì³õàëàñü ³ ñòàðîñò³ íå ï³ääàâàëàñü.

Ìèõàéëî ÌÀÍ²×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê ãâàðä³¿

ï³äïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³.

Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì
Äíåì íàðîäæåííÿ äóæå ãàðíó, ñó÷àñ-
íó ä³ëîâó æ³íêó, ïåäàãîãà çà ïîêëèêàí-
íÿì, â³äì³ííèêà íàðîäíî¿ îñâ³òè Óêðà¿-
íè, êîõàíó äðóæèíó, ïðåêðàñíó ìàìó,
ëþáëÿ÷ó áàáóñþ, çàñòóïíèêà äèðåêòî-
ðà  Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 20 ³ì. Î. Äóõ-
íîâè÷à

Ìàð³àííó Ëàñë³âíó
ßÐÎÂ

Øàíîâíà, Ìàð³àííî Ëàñë³âíî, Âè
ëþäèíà ç âåëèêî¿ áóêâè òà áàãàòîãðàí-
íèìè òàëàíòàìè, ëþäèíà ñëîâà ³ ä³ëà,
ùåäðî¿ äóø³, ìóäðèé ³ ïîâàæíèé íà-
ñòàâíèê äëÿ ó÷èòåë³â øêîëè, à òàêîæ äëÿ
ñòóäåíò³â, ÿêèì Âè îðãàí³çîâóºòå  ïå-
äàãîã³÷íó ïðàêòèêó.

Âóçëèê äîë³ ìóäðîãî ó÷èòåëÿ  Âè
çàâ'ÿçàëè ó äâàäöÿò³é øêîë³, äå  çðîáè-
ëè ïåðø³ êðîêè â êðà¿í³ Çíàíü, à ïîò³ì
ñì³ëèâ³, ð³øó÷³ êðîêè ïåäàãîãà òà çàñ-
òóïíèêà äèðåêòîðà øêîëè. Âàø æèòòº-
âèé øëÿõ – öå ÿñêðàâèé ïðèêëàä ñàìî-
â³ääàíîñò³ ïåäàãîã³÷í³é ñïðàâ³, ïðèíöè-
ïîâîñò³ òà âèìîãëèâîñò³,  íàäçâè÷àéíî¿

íàïîëåãëèâîñò³ òà ïðàöüîâè-
òîñò³, íåâè÷åðïíî¿ æèòòºâî¿

åíåðã³¿ é îïòèì³çìó, âèñî-
êî¿ ïîðÿäíîñò³ é ñóì-

ë³ííîñò³.
Çà âèñîêèé ïðî-

ôåñ³îíàë³çì ó ðî-
áîò³ Âàì ïðèñâîºíî

Ó ö³ âåñíÿíî-ñîíÿ÷í³ äí³  â³äçíà÷àº ñâ³é
40-ð³÷íèé þâ³ëåé

Âÿ÷åñëàâ  Îìåëÿíîâè÷
ÐÅØÅÒÀÐ –

ãëèáîêî øàíîâàíèé íàìè êîëåãà, ÿêèé ìàº âåëèêó
ïîâàãó ³ øàíó íå ëèøå ó íàøîìó êîëåêòèâ³, à é
äîáðå çíàíèé   ó âñüîìó ì³ñò³ ³ ðàéîí³   êåð³âíèê
ìåäè÷íîãî çàêëàäó, âèñîêîïîðÿäíà  ëþäèíà ç äîá-
ðîçè÷ëèâèì ³ ÷óéíèì õàðàêòåðîì.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîçäîðîâëÿºìî Âàñ, øàíîâíèé Âÿ÷åñëàâ  Îìåëÿíî-
âè÷!

Þâ³ëåé – öå íå ïðîñòî ñâÿòî,
Çäîáóòêè  âñ³õ ðîê³â â æèòò³,
Òî æ õàé  ó Âàñ ¿õ áóäå ùå áàãàòî,
Ùîá çä³éñíèëèñÿ  çàäóìè âñ³!
Ùàñòÿ õàé ùîìèò³  ñïðèÿº.
Ìàòè óñï³õ, äîñòàòîê é äîáðî,
Ñåðöå ðàä³ñòü ³ ëþáîâ ç³ãð³âàº,
Äðóç³ é ð³äí³ äàðóþòü òåïëî!

Øàíóþ÷èé òà ëþáëÿ÷èé Âàñ
êîëåêòèâ Æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Íàñíàãà  ³ ùåäð³ñòü ó ñåðö³ õàé êâ³òíóòü,
Íåõàé ï³ñí³ âñ³ ìèëîçâó÷í³ ëóíàþòü çíîâ ³ çíîâ,
Õàé áóäóòü  ó ñåðö³  íåðîçëó÷í³ íàä³ÿ, â³ðà  ³ ëþáîâ.
Õàé  âñå çàäóìàíå çáóâàºòüñÿ,

 õàé ðàä³ñòþ äí³ ïî÷èíàþòüñÿ,
Ñîíöÿ áëàãîäàòíîãî íà çåìë³  ³ îáð³¿ äîë³

íåçðàäëèâî¿ ùåäðî¿ äîáðî¿.
Ö³ ñëîâà  àäðåñóºìî ïðàö³âíèö³ íàøî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

Ìàðèí³ Þð³¿âí³ ÌÓ×È×Ö² ç íàãîäè ¿¿ çîëîòîãî
þâ³ëåþ, ÿêèé âîíà ñâÿòêóâàòèìå öèìè äíÿìè.

 Ç ãëèáîêîþ øàíîþ êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿  øâåéíî¿ ôàáðèêè.

 Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
13 òðàâíÿ ñâÿòêóº ñâ³é  þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ  çàâ³äóâà÷  Ìóêà-

÷³âñüêî¿ æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿
ÐÅØÅÒÀÐ  Âÿ÷åñëàâ  Îìåëÿíîâè÷ –

âèñîêîïðîôåñ³îíàëüíèé, ñóìë³ííèé  ôàõ³âåöü, ùèðà ³ òîâàðèñüêà, ãëèáîêî
øàíîâíà  íàìè ëþäèíà.

Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, íåâòîìíîñò³  ó Âàø³é áëàãîðîäí³é  ðîáîò³.
Âåëèêîãî îñîáèñòîãî ³ ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Õàé Ãîñïîäü Âàñ áëàãîñëîâëÿº íà äîâã³ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ñ³ì’¿ Õèìèíö³â ³ Êåíüþ.

 Â²ÒÀªÌÎ ÂÀÑ, ÞÂ²ËßÐÊÎ!
Êðàñèâó,  íàä³éíó, ïîðÿäíó,ïðàöüîâèòó, ùèðîñåðäíó,

òîâàðèñüêó ìîëîäó ä³â÷èíó, âåëèêî¿ ñâ³òëî¿ äóø³
Âëàäèñëàâó Âÿ÷åñëàâ³âíó ÏÀËËÀÃ,

³íñïåêòîðà êàäð³â, â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç ÷óäîâèì,
ïàì’ÿòíèì þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ! Áà-
æàºìî Âàì, þâ³ëÿðêî, ³ íàäàë³ çáåðåãòè çàâ-
çÿòó âäà÷ó â ðîáîò³ òà â æèòò³. Ùîá ñåðöå
ðàä³ñòþ ïàëàëî, ùîá ñîíöå çàâæäè ç³ãð³âà-

ëî ³ ñâ³òëèé øëÿõ Âàø îñÿâàëî. Õàé Ãîñïîäü ùåäðî çàñ³âàº
Âàø øëÿõ çäîðîâ’ÿì.

Êîëåêòèâ ÄÏ “Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð”

ÙÀÑÒß ² ÄÎÁÐÀ  ÁÀÆÀªÌÎ!
Íà æèòòºâîìó êàëåíäàð³  ïðàö³âíèêà Ìóêà÷³âñüêî¿

øâåéíî¿ ôàáðèêè Â³òàë³ÿ Âàñèëüîâè÷à Ê²ÑÀ çàñÿÿëà
ç³ðêà 35-ð³÷÷ÿ. Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ, øàíîâíèé íàø
þâ³ëÿðå, ç Âàøèì ñâ³òëèì ñâÿòîì. Ïðèéì³òü  íàø³ íàé-
ùèð³ø³  ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ðîê³â æèò-
òÿ, óñï³õ³â ó ïðàö³.  Ùàñòÿ ³ äîáðà Âàì, êîëåãî!

Êîëåêòèâ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 10 òðàâíÿ 2018 ð.

¹ 18 (1222)¹ 18 (1222)¹ 18 (1222)¹ 18 (1222)¹ 18 (1222)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .
Îáñòàâèíè êåðóþòü ëþäüìè, à íå ëþäè îáñòàâèíàìè. (Ãåðîäîò)Îáñòàâèíè êåðóþòü ëþäüìè, à íå ëþäè îáñòàâèíàìè. (Ãåðîäîò)Îáñòàâèíè êåðóþòü ëþäüìè, à íå ëþäè îáñòàâèíàìè. (Ãåðîäîò)Îáñòàâèíè êåðóþòü ëþäüìè, à íå ëþäè îáñòàâèíàìè. (Ãåðîäîò)Îáñòàâèíè êåðóþòü ëþäüìè, à íå ëþäè îáñòàâèíàìè. (Ãåðîäîò)



Äå áàãàòî ñâ³òëà, òàì ò³íü ãóñò³øà. (Ãüîòå).Äå áàãàòî ñâ³òëà, òàì ò³íü ãóñò³øà. (Ãüîòå).Äå áàãàòî ñâ³òëà, òàì ò³íü ãóñò³øà. (Ãüîòå).Äå áàãàòî ñâ³òëà, òàì ò³íü ãóñò³øà. (Ãüîòå).Äå áàãàòî ñâ³òëà, òàì ò³íü ãóñò³øà. (Ãüîòå).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555510  òðàâíÿ 2018 ð.
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ÏÅÐØÀ  óêðà¿íñüêà àëü-
ï³í³ñòêà  ²ðèíà Ãàëàé –
ïåðøà ç íàøèõ ñï³ââ³ò÷èç-
íèöü, ÿêà ï³äêîðèëà  íàé-
âèùó  âåðøèíó ñâ³òó –
âèðóøèëà íà íîâèé ðå-
êîðä. 7 êâ³òíÿ âîíà  âèðó-
øèëà ó Íåïàë, äå ïëàíóº
ï³äíÿòèñÿ  íà äðóãó  ïî âå-
ëè÷èí³  ï³ñëÿ Äæîìîëóí-
ãè  âåðøèíó Ã³ìàëà¿â –
ãîðó Ëõîöçå, âèñîòà  ÿêî¿
8516 ìåòð³â. Ïðè÷îìó
çðîáèòè öå ²ðèíà  çáè-
ðàºòüñÿ  â åêñòðèìàëüíèõ
äëÿ æèòòÿ  óìîâàõ – áåç
êèñíåâîãî áàëîíó. ßêùî
¿é óäàñòüñÿ  çàäóìàíå,
âîíà ñòàíå ïåðøîþ óêðà¿-
íêîþ,  ÿêà çä³éñíèòü ñõîä-
æåííÿ  ó ã³ðñüêó «Çîíó
ñìåðò³», ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ
ï³ñëÿ 8000 ìåòð³â.  Íàïå-
ðåäîäí³  ñâîãî â³ä¿çäó àëü-
ï³í³ñòêà äàëà åêñêëþçèâ-
íå ³íòåðâ’þ «Ôàêòàì»,
ïåðåêëàä ÿêîãî ìè ïðîïî-
íóºìî âàø³é óâàç³.

– ß ¿äó ó ñêëàä³ óêðà¿-
íñüêî¿ êîìàíäè àëüï³í³ñò³â
«Åâåðåñò  ïëþñ Ëõîäçå»,
– ðîçïîâ³äàº  ²ðèíà Ãàëàé.
– Òðîº íàøèõ õëîïö³â íà
Åâåðåñò, à ÿ – ò³ëüêè íà
Ëõîöçå.

×àñòèíó øëÿõó ìè
çä³éñíèìî ðàçîì, îñê³ëü-
êè äîðîãà äî âåðøèíè
Ëõîöçå ïðîõîäèòü  ÷åðåç
âñ³ áàçîâ³ òàáîðè Åâåðåñ-
òà. Òîê ùî, âèõîäèòü, ÿ

«Ã²ÐÑÜÊÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ Ó ÌÅÍÅ ÍÅÌÀª, À ÎÑÜ ÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ ª,
ÁÅÇ Ï²ÄÊÎÐÅÍÍß  ÍÎÂÈÕ ÂÅÐØÈÍ ÄÎÂÃÎ ÍÅ ÌÎÆÓ»

Наша землячка�мукачівка,  перша в Україні жінка, яка побувала на Евересті, ви рушила
 в Непал, щоб поставити  експеримент в «зоні смерті» і у Гімалаях.

çíîâó áóäó ï³ä³éìàòèñÿ  íà
âåðøèíó ñâ³òó, ò³ëüêè  ó
2016 ðîö³ ðîáèëà öå ç³ ñòî-
ðîíè Ò³áåòà, à òåïåð  çàé-
äó ç áîêó Íåïàëà.

«ÏÐÈ Ï²ÄÊÎÐÅÍÍ²
ÅÂÅÐÅÑÒÀ  ÍÀ ÂÈ-
ÑÎÒ² 7800 ÌÅÒÐ²Â

ß ÁÓËÀ  ÁÅÇ
ÊÈÑÍÅÂÎ¯ ÌÀÑÊÈ»
– ×îìó  âèð³øèëà  éòè

áåç êèñíåâî¿ ìàñêè? Àäæå
ï³äéîì íà òàêó âåðøèíó –
³ òàê äóæå íåáåçïå÷íà
ñïðàâà, à áåç êèñíþ – öå
ïðÿìà çàãðîçà æèòòþ.

– Ñïîðòèâíèé ³íòåðåñ.
Ùå êîëè ï³äêîðþâàëà
Åâåðåñò, áàãàòî äóìàëà
íàä  ³äåºþ òàêîãî ñõîä-
æåííÿ.  Öå íåáåçïå÷íî,
àëå äóæå çàõîïëþþ÷å!
Àäæå êîëè òè ó ãîðàõ,
íàéâàæ÷å  âèïðîáóâàííÿ –
íå ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ,
à ñàìå ã³ïîêñ³ÿ, íåñòà÷à
êèñíþ. Õî÷à, ÿêùî ÷åñ-
íî,  70 â³äñîòê³â  ëþäåé ³
ç áàëîíàìè íå ìîæóòü
ï³äíÿòèñÿ  íà òàêó âèñîòó.
Ïðîñòî íå âèòðèìóþòü.
Àëå öå  óæå ³íäèâ³äóàëüí³
îñîáëèâîñò³ îðãàí³çìó.  ß
îñü òàêîæ âèð³øèëà ñåáå
ïåðåâ³ðèòè.

– ßê ãîòóºøñÿ äî ñõîä-
æåííÿ?

– Ï³äãîòîâêà íå äóæå
â³äð³çíÿºòüñÿ  â³ä ò³º¿, ÿêà
áóëà ïåðåä Åâåðåñòîì.

Ïîñèëåí³ ùîäåíí³ çàíÿò-
òÿ  ñïîðòîì, ïðàâèëüíà
ä³ºòà…  Çâè÷àéíî, ô³çè÷-
íó âèòðèìêó öèì ìîæíà
ðîçâèíóòè,  àëå íàâè÷êè
àëüï³í³ñòà ó çâè÷íèõ óìî-
âàõ íàòðåíóâàòè íåìîæëè-
âî. Ò³ëüêè ëèø ó ãîðàõ.
Óñï³øíå ñõîäæåííÿ  íà-
ïðÿìó çàëåæèòü  â³ä ìî-
ðàëüíîãî íàñòðîþ, çäàò-
íîñò³ îðãàí³çìó  ïåðåíî-
ñèòè êë³ìàò, íàÿâí³ñòü  ÷è
â³äñóòí³ñòü ã³ðñüêî¿ õâî-
ðîáè.

–  Ïàì’ÿòàºòüñÿ,  òè
ÿêîñü ãîâîðèëà, ùî òîá³
òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê ã³ð-
ñüêà õâîðîáà, íåçíàéî-
ìå.

Ïðè ñõîäæåíí³ íà Äæî-
ìîëóíãìó, êîëè òâî¿ ñó-
ïóòíèêè  âòðà÷àëè ïî 15
ê³ëîìåòð³â âàãè  ³ áóëè ó
íàï³âñâ³äîìîìó ñòàí³, òè
æ ç íåàáèÿêèì àïåòèòîì
¿ëà, ñïàëà ³ ïî÷óâàëàñÿ

ïðåêðàñíî.
– Öå ïðàâäà. Ïðè ï³äêî-

ðåíí³  Åâåðåñòà ó òàáîð³ íà
âèñîò³  7800 ìåòð³â  ÿ òà-
êîæ áóëà áåç êèñíåâî¿
ìàñêè. Òà é òîé ôàêò, ùî
ÿ ïðîâåëà íà  âèñîò³ 6400
ìåòð³â  á³ëüøå òèæíÿ, ãî-
âîðèòü áàãàòî ïðî ùî.

Íà òàê³é â³äì³òö³ ëþäè
âèòðèìóþòü  íå á³ëüøå
îäíîãî-äâîõ äí³â, ïîò³ì
ñïóñêàþòüñÿ ó áàçîâèé
òàá³ð. Òîìó ùî ïîäàëüøå
ïåðåáóâàííÿ  òàì  óæå
ïðîñòî íåáåçïå÷íå äëÿ
æèòòÿ.

Ó äîêóìåíòàëüíîìó
ô³ëüì³  «Ãåí âèñîòè» àáî
ÿê ïðîéòè íà Åâåðåñò»
ÿêèé çí³ìàëè ó 2016 ðîö³,
º êàäðè, êîëè êåð³âíèê
ãðóïè Îëåêñàíäð Àáðà-
ìîâ ãîâîðèòü ìåí³: «ßêùî
çàëèøèøñÿ  íà 6400
ìåòð³â ùå íà äåíü, òî íà-
çàä  âæå íå ïîâåðíåøñÿ.»

Öå áóëà ï’ÿòà  äîáà ìîãî
ïåðåáóâàííÿ íà ò³é âèñîò³.
Àëå ÿ íå ñïóñòèëàñÿ, à
ïðîáóëà  òàì ùå ÷îòèðè
äí³. ² ïðè öüîìó â³äì³ííî
ñåáå ïî÷óâàëà.

Ñàìå òîìó òåïåð ï³øëà
íà åêñïåðèìåíò  íà Ëõîö-
çå. Ìîæå ÿ âõîæó  â òå
íåâåëèêå ÷èñëî  ëþäåé ó
ñâ³ò³, äëÿ ÿêèõ  ïîä³áíå ï³ä
ñèëó. Ïðàâäà, ìåí³  íàâ³òü
í³ ç êèì ÿê ñë³ä ïîðàäèòè-
ñÿ – çíàéîì³ àëüï³í³ñòè  íå
õîäèëè  â «çîíó ñìåðò³»
áåç ìàñêè.  Öå ââàæàºòü-
ñÿ íàéíåáåçïå÷í³øèì
âèïðîáóâàííÿì  ó ñâ³ò³.
Ã³ðñüêî¿ õâîðîáè  ó ìåíå
íåìàº, à  îñü  ã³ðñüêà çà-
ëåæí³ñòü º. Áåç ï³äêîðåí-
íÿ íîâèõ âåðøèí äîâãî íå
ìîæó.

«ß Ï²ÄÓ ÍÀ ËÕÎÖÇÅ
ÁÅÇ Ã²ÄÀ, Ò²ËÜÊÈ Ç

ÍÎÑÈËÜÍÈÊÎÌ»
– Àëå æ òè âæèëà  ÿêè-

õîñü çàõîä³â áåçïåêè? Ùå
é äîñ³ çãàäóºòüñÿ  òâîþ
ðîçïîâ³äü  ïðî òå, ùî ïðè
ñõîäæåíí³ íà Äæîìîëóí-
ãìó  ó «çîí³ ñìåðò³» òè
ñïîñòåð³ãàëà  ï’ÿòü ò³ë çà-
ãèáëèõ àëüï³í³ñò³â. ² öå
ïðè òîìó, ùî âîíè
ï³äí³ìàëèñÿ  òóäè ç êèñ-
íåì!

– ß ï³äó  íà Ëõîöçå  áåç
ã³äà, ò³ëüêè  ç øåðïîì

(ì³ñöåâèì íîñèëüíèêîì).
Â³í, çâè÷àéíî æ â³çüìå
ñîá³ êèñíåâèé  áàëîí.
Øåðï  ïîâèíåí êîíòðîëþ-
âàòè ñèòóàö³þ, â÷àñíî
ìåíå çóïèíèòè, íå äàòè
çàãèíóòè. Êð³ì òîãî, íà
âñÿêèé âèïàäîê ó íüîãî
áóäå çàïàñíèé áàëîí äëÿ
ìåíå, îñê³ëüêè  âåëèêà
íåáåçïåêà òîãî, ùî íà âè-
ñîò³  ó ìåíå ìîæóòü  ïî-
÷àòàèñÿ ãàëëþö³íàö³¿ â³ä
ã³ïîêñ³¿. Êèñíþ ó íüîìó
âèñòà÷èòü íà ÷îòèðè ãîäè-
íè. ßêùî ç³ ìíîþ ùîñü
ñòàíåòüñÿ, øåðï óñòèãíå
ñïóñòèòè ìåíå âíèç.

– Ùî ãîâîðÿòü áàòüêè
ïðî òâî¿ ñìåðòåëüíî ðè-
çèêîâàí³  ïëàíè?

– Ñòàâëÿòüñÿ äî öüîãî
çíà÷íî ñïîê³éí³øå, í³æ
ïåðåä ìî¿ì ñõîäæåííÿì
íà  Åâåðåñò. Âîíè ðîçóì³-
þòü, ùî   ÿ óæå äîñòàòíüî
äîñâ³ä÷åíà ³ äîâ³ðÿþòü
ìåí³. À ùå, ÿ áåçóìíî ðà-
ä³þ, ùîà çíàéøëà íàðåøò³
ñïîíñîðà.  Â³äîìà  íàôòî-
âà êîìïàí³ÿ òåïåð  ïîêðè-
âàº âñ³  âèòðàòè  íà  ìî¿
åêñïåäèö³¿. Ðàí³øå äîâî-
äèëîñÿ  çà âñå ïëàòèòè
ñàì³é. Öå, ïîâ³ðòå,  äóæå
íàêëàäíî.  Íàïðèêëàä, åê-
ñïåäèö³ÿ  íà Äæîìîëóíã-
ìó  îá³éøëàñÿ  â 50òèñÿ÷
äîëàð³â. Ñëàâà Áîãó, ùî
òåïåð  íå ïîòð³áíî äóìàòè
ïðî ãðîø³…

Відповідний документ уже за�
реєстрований в Мін’юсті та роз�
міщений на сайті освітнього
міністерства. Згідно з ним,
вступникам доведеться склада�
ти тести з іноземної мови  та пра�
ва у формі ЗНО. Але це стосуєть�
ся не усіх спеціальностей.

—  Цього року  Міносвіти розши�
рило перелік спеціальностей, для
вступу на які потрібно складати
єдиний вступний іспит з іноземної
мови. Йдеться про спеціальності
галузей знань “Гуманітарні науки”
(крім спеціальності “Філологія”),
“Соціальні та поведінкові науки”,
“Журналістика”, “Сфера обслуго�
вування” та “Міжнародні відноси�
ни”, — розповідає Юрій Рашкевич,
заступник міністра освіти і науки.
— Напрями “Право” та “Міжнарод�
не право” передбачають іспит з іно�
земної мови, а також єдине фахове
вступне випробування з права та
загальних навчальних правничих
компетентностей.

—  Що входить у ці екзамени?
—  Іспит з іноземної мови, а це на

ЗНО для вищої освіти
У Міносвіти визначили цьогорічний порядок вступу в магістратуру

вибір — англійська, німецька, фран�
цузька або іспанська — матиме дві
частини: “Читання” та “Викорис�
тання мови”. Згодом МОН планує
додати ще два компоненти до цьо�
го іспиту: “Писання” та “Прослухо�
вування”. Іспит відбудеться 11 лип�
ня.

А 13 липня складатимуть єдине
фахове вступне випробування з
права та загальних навчальних
правничих компетентностей. Час�
тина “право” — це тест з 8 дис�
циплін. Шість з них правничі — кон�
ституційне, адміністративне, цив�
ільне, цивільне процесуальне, кри�
мінальне, кримінальне процесуаль�
не право України, ще дві — міжна�
родне публічне право та міжнарод�
ний захист прав людини.

Другий блок іспиту — оцінка на�
вчальних компетентностей – вміння
аналітично, критично, логічно мис�
лити тощо. Ми розглядаємо мож�
ливість передати проведення
іспитів з права та компетентностей
Міністерству юстиції.

– Іспити проводять у формі
ЗНО?

— Так. Реєстрація на них стартує
14 травня і триватиме до 18 години
5 червня. її проводитиме приймаль�
на комісія вишу, у якому вступник
бажає брати участь у конкурсному
відборі на магістратуру. Він особи�
сто подає документ, що посвідчує
особу, ідентифікаційний код (за на�
явності), документ про здобутий
освітньо�кваліфікаційний рівень (чи
довідку з місця навчання), медич�
ний висновок (якщо потребує ство�
рення спецумов). Вступник вва�
жається зареєстрованим після
одержання екзаменаційного лист�
ка.

Після цього на сайті Українсько�
го центру оцінювання якості освіти
створюється кабінет учасника, до�
ступ до якого здійснюється за но�
мером цього листка та пінкодом,
зазначеним у ньому. У цьому кабі�
неті міститиметься уся інформація,
зокрема і запрошення�перепустка
зі зазначеною адресою пункту тес�
тування, згодом там будуть розмі�
щені результати тестів.

Олена КОВАЛЬСЬКА

×ëåí ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÇÎØ ¹ 2 Ãðó-
á³íêà Òåòÿíà îðãàí³çóâàëà òà ïðîâåëà êîíêóðñ ç íàé-
øâèäøîãî çáèðàííÿ êóáèêà-ðóáèêà.

Ó÷àñòü â êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷í³ 5 – 8 êëàñ³â.
Êîíêóðñ ïðîõîäèâ â òðè åòàïè. Âñ³ ó÷àñíèêè áóëè

äîáðå ï³äãîòîâëåí³.
Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó âèÿâëåíî íàéñïðèòí³-

øèõ ñêëàäàëüíèê³â êóáèêà-ðóáèêà:
²²² ì³ñöå – ó÷åíü 7 – Â êëàñó Ïîïîâè÷ Áîãäàí
²²² ì³ñöå – ó÷åíü 8 – Á êëàñó Ëóòàê Â³êòîð
² ì³ñöå – ó÷åíü 7 – Á êëàñó Êîãóò Äìèòðî
À òàêîæ âèçíà÷åíî íàéêðàùîãî ñï³òêóáåðà øêî-

ëè – ó÷åíü 7 – Á êëàñó Ãîðîïêî Îëåêñàíäð.

Змагання з швидкісного
складання кубика�рубіка
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Шановний Петро  Петрович!

 Вітаючи Вас з Днем народження,
відзначаємо, що Ваші прекрасні
людські  якості гармонійно поєдну�
ються із свідомим почуттям обов'яз�
ку, відповідальністю, працьовитістю з
високим покликанням бути по�
трібним  людям.

Матій Петро Петрович народився
28 квітня 1943 року в селі Сасово, Ви�
ноградівського району. Народився у
бідній, багатодітній сім'ї , яких у Са�
сові було набагато більше ніж за�
можніх. Навчався в Сасівській се�
мирічці та Чорнотисівській середній
школі. Перший трудовий крок зробив
на Донбасі відчіплювачем вагонеток.
У Криматорському ремесляному
училищі здобув професію електро�
зварювальника. По закінченню учили�
ще, був направлений до Маріуполя на
будівництво всесоюзної комсо�
мольської побудови "Степ 1700", де
пропрацював аж до призову до лав
Радянської Армії. Служив в м. Ал�
чевську та в групі радянських військ у
Німеччині. Після демобілізації влаш�
тувався на роботу у Виноградові на
завод по виготовленню пластмасо�
вих виробів. На вищезгаданих моло�
дих етапах життя Петро Матій був ак�
тивним учасником художньої само�
діяльності. Подальшу музпрофесію
кував в Ужгородському музучилищі та
Львівській консерваторії. В 1977 році
став оперним співаком Ужгородської
філармонії, де 7 травня цього року
відзначив 50�ти річчя творчої діяль�
ності.

Автор цих рядків вдячний Долі,

ÏÅÐÅÁÓÂÀÞ×È Ï²Ä ÂÐÀÆÅÍÍßÌ…

Â îá³éìàõ âåñíÿíî-ñîíÿ÷íèõ äí³â  â³äçíà÷èâ
Äåíü íàðîäæåííÿ òà  50-ð³÷÷ÿ òðóäîâîãî øëÿ-
õó  çíàíà  Ëþäèíà íàøîãî êðàþ – íàðîäíèé
àðòèñò Óêðà¿íè, ñîë³ñò Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ ô³ëàðìîí³¿ ³ çàñëóæåíîãî àêàäåì³÷íîãî Çà-
êàðïàòñüêîãî   íàðîäíîãî õîðó,  ÿêèé  ñâîº
ä³éñòâî ïðîâîäèòü ï³ä ãàñëîì –  Ðîçóìó, ×åñò³
³  Ã³äíîñò³

Ïåòðî Ïåòðîâè÷ ÌÀÒ²É

Богу, колишній і теперішній Держав�
ності, що життєве дійство Петра Ма�
тія співпадає з моїм дитинством, юн�
істю та віковими шляхами. Правда, ми
два береги у одної річки, яка нази�
вається Життя.

Тому русло цієї Ріки я знову повер�
таю до Петра Матія. До люблячого чо�
ловіка, турботливого батька, дідуся. В
якого на озброєнні не замінима, лю�
бима дружина Маргарита, три донь�
ки – три берізки і сім чудових онуків,
які були всі на ювілейному концерті
Петра цементуючи емоційні враження
для присутніх в залі філармонії.

Ми, вікові товариші "соборники"
"Ужанської Долини",  аплодували, ба�
жали нашому Товаришу  на многії і
благії літа. Дай Боже!

Шановний Петро Петрович!
Пам'ятайте, що 75 – не кількість про�

житих років, а сума накопичених вра�
жень, корисно зроблених справ…

Народна мудрість наголошує, що
людині після 70 років кожен день
дається від  Бога. Отже,  Ви вже під
крилом Божим  1825 днів. Життя про�
довжується.  Дай Вам Боже так діяти і
надалі.

Ви народний Талант ! Ви легенда на�
шого краю!

Нехай нагорода Всевишнього дов�
го і довго збувається при хорошому
здоров'ї…

Нехай Вас,  Вашу родину  Бог і на�
далі оберігає від всіх негараздів.

 З повагою, найкращими побажання�
ми, за дорученням друзів Товариства
«Ужанська долина»,  голова «Ради ста�
рійшин» м.Мукачево В.МАРКУЛІН

Вивчення історії
рідного краю та ви�
датних людей, що за�
лишили для майбутніх
поколінь багату науко�
ву та художньо�творчу
спадщину, сприяють
духовному, естетич�
ному та культурному
розвитку молоді че�
рез пізнання багат�
ства слов’янських культур та традицій,
виховують любов до рідної землі.

2 квітня 2018 року відбувся міський
конкурс на кращий твір, присвячений
пам’яті Юрія Гуци�Венеліна — відомо�
го українського історика, етнографа,
славіста, мовознавця, фольклориста.

З метою популяризації творчої
діяльності відомого вченого було
оголошено конкурс, у якому брала
участь учениця 11 класу  Анна Феда�
ка.

Для написання твору відповідної те�
матики « Написав не на папері, а в
серцях цілого народу, що відрод�
жується» ученицею опрацьовано
різноманітні книги, Інтернет�джерела,
статтю Дмитра Данилюка «Наукова
спадщина Юрія Венеліна у світлі но�
вих досліджень», спогади тощо.

Незабутніми є слова В.Гнатюка, на
які акцентувала увагу Анна у своїй ро�

×åñòü ³ õâàëà ñëàâíîìó ñèíó
Êàðïàòñüêîãî êðàþ!

боті: « Годиться нам згадати славного
земляка, якого обставини понесли на
службу іншим слов’янським наро�
дам». Цей заклик був почутий у 1989
та 2002 роках, коли  в Ужгородському
університеті були проведені міжна�
родні наукові конференції, присвячені
його пам’яті. Добру справу зробили
свалявці, які у центрі міста у 1991році
встановили пам’ятник своєму славно�
му земляку.

Незважаючи на те, що вже промай�
нуло понад 179 років з того часу, як
Юрій Гуца�Венелін покинув цей світ, па�
м’ять про нього завжди житиме в на�
ших серцях та думках. Саме він є на�
шим зразком для наслідування.

Приємно відзначити, що за підсум�
ками журі міського етапу конкурсу
Федака Анна посіла I місце. Вітаємо!

Н.ДИЧКА, вчитель української
мови та літератури,

зарубіжної літератури ЗОШ № 2.

Партію вакцин від кору,
паротиту, краснухи
(КПК) та від поліомієліту
отримало Закарпаття.
Закупка вакцин здійсне�
на централізовано за
рахунок Державних
коштів  в рамках відпов�
ідних програм. В об�
ласть надійшло  72 508
доз бельгійської вакци�
ни Пріорикс (КПК) та
18 070 доз французсь�
кої поліовакцини Імо�
вакс. Ці імунобіологічні
препарати зарекомен�
дували себе як  ефек�
тивні і безпечні, нада�
ються державою безоп�
латно і мають  багаторі�
чний досвід використан�
ня як в Україні, так і в
Європі.

На сьогодні, як повідо�
мив головний лікар За�
карпатської обласної
клінічної інфекційної
лікарні Михайло Поляк,
кількість дітей що отри�
мали щеплення КПК кри�
тично низька: із дітей
віком до 1 року щеплені
тільки 25 відсотків
(3 613), від 2 років і стар�

ЗАКАРПАТТЯ ВЖЕ З ВАКЦИНАМИ!
ше – 37 %
(4210 ), 6�річні
діти – 19 %
(3462), а від 7
років і старше
– щеплена
тільки кожна
п’ята дитина
(3620). З по�
чатку року в
області зафік�
совано 2081
випадків зах�
ворювання на кір.
Близько 80 відсотків
хворих � це діти. Лікар
переконаний що з над�
ходженням в область
вакцини, активізується
щеплювальна кампанія,
відтак зменшиться
кількість інфікованих та
буде зупинено зростан�
ня захворюваності. За�
раз щотижня в Закар�
патті захворіває на кір
70�80 чоловік.

Л і к а р � е п і д е м і о л о г
ОКІЛ Лариса Зарембо,
нагадала що першу
партію вакцин КПК у
кількості 9 010 доз,  за�
куплених за кошти Дер�
жавного бюджету, об�

ласть отримала у люто�
му цього року. Додатко�
во, ще дві тисячі доз,
надійшло по перероз�
поділу із Дніпропет�
ровської області. Однак,
ці вакцини покривали
потребу області тільки
на 14,4 відсотки. Зараз
же, з надходженням цієї
партії імунобіологічних
препаратів, Закарпаття
повністю забезпечено
вакциною від кору.

Вже здійснюється
розподіл імунобіологіч�
них препаратів по райо�
нах і до кінця тижня у всіх
щеплювальних кабінетах
області можна буде от�
римати захист від небез�
печних хвороб.

Цьогоріч  коштом міського бюджету планують про�
вести капітальний ремонт ліфтів у шести багатопо�
верхівках. Зокрема, ремонтуватимуть ліфти за адре�
сами будинків №2 по вул. Береша, під’їзди 1,2;

� будинку №7Г по вул. Університетська, під’їзди 1,2;
будинку №26 по вул. Митрополита Володимира
під’їзд 2;

� будинку №18 по вул. Росвигівська, під’їзди 1,2,3;
� будинку №20 по вул. Росвигівська, під’їзд 1;
� будинку №6 по вул. Ю.Гойди, під’їзди 1,2.

Â Ìóêà÷åâ³ â³äðåìîíòóþòü ë³ôòè â øåñòè áàãàòîïîâåðõ³âêàõ

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради  оголошує

конкурс  на  заміщення  вакантної  посади:
4 головного спеціаліста відділу комунальної власності управління комунальної влас�

ності та архітектури.
� Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння українською мо�

вою, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо�кваліфі�
каційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах
місцевого  самоврядування  або державній службі  не менше 1 року, або стаж роботи
за фахом в інших сферах не менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
�заяву про участь у конкурсі ;
�особову картку форми П�2 ДС з відповідними додатками, автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вче�

ного звання, присудження наукового ступеня;
�копію документа, який посвідчує особу;
4копію військового квитка (для військовослужбовців або військвозобов’яза4

них);
�електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування, за минулий рік (згідно Закону України “Про запобігання
корупції”), за встановленою формою, що визначається Національним агентством з
питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб�
сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб�сайту у
паперовому вигляді. Е�декларація заповнюється власноруч за допомогою власного
електронного цифрового підпису (ЕЦП).

4довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
�дві фотокартки розміром 4 Х 6 см.
Особи  можуть  подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєї освіти,  досвіду

роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові
публікації тощо).

  Документи для участі у конкурсному відборі приймаються   протягом 30
календарних днів з дня опублікування в газеті “Мукачево”  за адресою:

м.Мукачево,  пл. Духновича, 2,  каб.№ 34.

Ñëàâà Áîãó Âè â äîðîç³,
Ñëàâà Áîãó Âè â ïóò³
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З квітня цього року за�
яви для вступу на кон�
курсній основі до мис�
тецьких шкіл міста прий�
маються у ЦНАПі (центрі
надання адміністратив�
них послуг) м. Мукаче�
ва, за адресою: пл. Дух�
новича, 2. Станом на
сьогоднішній день над�
ійшло 56 заяв.

Звертаємо увагу, що
прийом заяв триватиме
до 23 травня (Мукачівсь�
ка хорова школа хлоп�
чиків та юнаків) та 27
травня (Мукачівська ди�
тяча школа мистецтв №
1 ім. С. Мартона, Мукач�
івська дитяча школа ми�
стецтв №2, Мукачівська
дитяча художня школа
ім. М. Мункачі) включно.
Тож якщо у Вас творча та
талановита дитина і Ви
хочете, щоб вона про�
фесійно займалася му�
зикою, співом, танцями,
образотворчим чи теат�
ральним мистецтвом,
оберіть навчальний ми�
стецький заклад, який
допоможе розвинути її
творчі здібності та роз�
крити творчий потенці�
ал. Набір учнів прово�
диться на конкурсній ос�
нові.

До Вашої уваги пе�
релік початкових мис�
тецьких закладів міста з
відповідними мистець�
кими напрямками, дата�
ми терміну подачі заяв
та вступних іспитів:

Мукачівська дитяча
школа мистецтв № 1
ім. С. Мартона

Адреса: м. Мукачево,
вул. Штефана Августина,
2; вул. Недецеї, 32.

При школі діють
відділи:

� фортепіанний
� відділ струнно�смич�

кових інструментів
� відділ народних

інструментів
� відділ духових та

ударних інструментів
� музично�теоретич�

ний
� вокально�хоровий
� хореографічний.
Термін навчання 6�8

років.
Прийом заяв до 27

травня включно.
30 травня з 10.00 год.

– вступні іспити на му�
зичний відділ Мукачі�
вської дитячої школи
мистецтв №1 ім.С.Мар�
тона

31 травня з 10.00 год.
� вступні іспити на хоре�
ографічний відділ Мука�
чівської дитячої школи
мистецтв №1 ім.С. Мар�
тона

Мукачівська дитяча

Ó Ìóêà÷åâ³ òðèâàº ïðèéîì çàÿâ äëÿ âñòóïó
íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ äî ìèñòåöüêèõ øê³ë

ì³ñòà Ìóêà÷åâà
школа мистецтв №2

Адреса: м. Мукачево,
вул. Грушевського, 10

При школі діють
відділи:

� фортепіанний
� народних інстру�

ментів
� оркестровий
� музично�теоретич�

ний
� вокального співу
� відділ музичного те�

атру.
Термін навчання: 6�8

років.
31 травня з 10.00 год.

� вступні іспити до Мука�
чівської дитячої школи
мистецтв № 2

Мукачівська хорова
школа хлопчиків та
юнаків

Адреса: м. Мукачево,
вул. Волошина, 18

При школі діють
відділи:

� хоровий
� хоровий і загальне

фортепіано
� хоровий і спеціальне

фортепіано.
Термін навчання: 8

років.
Прийом заяв до 23

травня включно.
26 травня з 10.00 год.

� вступні іспити до Мука�
чівської хорової школи
хлопчиків та юнаків

Мукачівська дитяча ху�
дожня школа ім. М. Мун�
качі

Адреса: м. Мукачево,
пл. Кирила і Мефодія, 16

Вивчаються предме�
ти:

� рисунок
� живопис
� композиція
� скульптура
� історія мистецтва.
Прийом заяв до 27

травня включно.
30 травня з 10.00 год.

� вступні іспити до Мука�
чівської дитячої худож�
ньої школи ім. М.Мункачі

Для зарахування дити�
ни до 1�го класу мис�
тецького навчального
закладу:

� необхідно подати за�
яву від одного з батьків
дитини або особи, що їх
замінює на ім’я директо�
ра мистецького на�
вчального закладу ра�
зом із копією свідоцтва
про народження дитини
та підтверджуючими до�
кументами про на�
явність пільг (відповідно
до Положення про пла�
ту за навчання в почат�
кових спеціалізованих
мистецьких навчальних
закладах міста Мукаче�
ва) до Центру надання
адміністративних послуг

м. Мукачева (далі �
ЦНАП).

Наявність в Реєстрі
інформації про дітей, які
навчатимуться в 1�му
класі є обов’язковою
умовою зарахування ди�
тини до початкових
спеціалізованих мис�
тецьких навчальних зак�
ладів міста Мукачева.
Заявник несе персо�
нальну відповідальність
за недостовірно надану
реєстраторові інформа�
цію.

� Терміни подачі заяв
для зарахування дитини
до 1�го класу мистець�
ких навчальних закладів
міста Мукачева � з 01
квітня відповідного ка�
лендарного року та не
пізніше, як за три дні до
початку конкурсного
відбору (вступних
іспитів, прослуховувань,
співбесіди), які прохо�
дитимуть на базі зак�
ладів.

� Прийом дітей до 1�го
класу початкового спец�
іалізованого мистець�
кого навчального закла�
ду міста Мукачева
здійснюється керівни�
ком закладу відповідно
до списків, сформова�
них згідно бази даних та
заяв, переданих від дер�
жателя Реєстру та
Інструкції про порядок
конкурсного приймання
дітей (учнів, вихованців)
до початкових спеціалі�
зованих мистецьких на�
вчальних закладів на
конкурсній основі (вступ�
них іспитів, прослухову�
вань, співбесіди) у
червні.

� Результати вступних
іспитів (прослухову�
вань, співбесіди) оголо�
шуються не пізніше 5 ка�
лендарних днів після їх
проведення. Зарахуван�
ня на навчання прово�
диться наказом керівни�
ка закладу до початку
відповідного навчаль�
ного року.

� На основі сформова�
них списків за результа�
тами конкурсного відбо�
ру (вступних іспитів,
прослуховувань, співбе�
сіди) заявнику необхід�
но представити до адм�
іністрацій мистецьких
навчальних закладів ме�
дичну довідку про стан
здоров’я дитини вста�
новленого зразка.

� У випадку наявності у
закладі вакантного
місця, приймання учнів
може здійснюватися і
протягом навчального
року на безконкурсній
основі.

16 ТРАВНЯ, СЕРЕДА
� 15.00 год. – Відкриття виставки «Мамо,

ввімкни світло» від авторської художньої
студії AzaNiziMaza (Харків) 16�28 травня /
Дитяча художня школа ім. Міхая Мункачі/

� 16.00 год. � Семінар�гра для сімей, де є
діти з особливими потребами від Яніни
Зеленської – театральної режисерки, ініціа�
торки проекту «Лікарняні клоуни», матері
особливої дитини /Центр реабілітації дітей
з органічними ураженнями нервової систе�
ми «Росинка», вул. Івана Франка, 39/

� 17.00 год. � Відкриття виставки «Лесь
Курбас у Харкові» 16�28 травня /Мукачівсь�
кий драматичний театр/

� 19.00 год. � Концерт «Радіо «Афродита»
за участі Місько Барбара, Юрко Єфремов
Площа Кирила і Мефодія/

17 травня, четвер
� 13.30 год. � Вистава�мандрівка «Казки

Джулії. Равлик і Кит» Платформа Театраль�
них Ініціатив, Харків. Вік: 2�102. /Мукачівсь�
кий драматичний театр/

� 16.00 год. � Відкриття виставки «Політи�
ка тіла. Харківська школа фотографії з ко�
лекції родини Гриньових» 17�28 травня /
Виставкові зали замку Паланок/

� 18.00 год. � “Україна. Схід/Захід”
Спільний показ колекцій студентів кафедри
дизайну тканин та одягу ХДАДМ (Харків) та
кафедри легкої промисловості МДУ (Мука�
чево)Біля цетрального корпусу Мукачівсь�
кого державного університету

18 ТРАВНЯ, П’ЯТНИЦЯ
� 15.00 год. � Розмова «Як ми навчаємо

дітей мистецтва» з засновником студії
AzaNiziMaza Миколою Коломійцем Дитяча
художня школа ім. Міхая Мункачі/

� 17.00 год. � «Модна розмова» із Зоєю
Звиняцьківською «Купуй українське: найк�
ращі кейси сучасних вітчизняних дизай�
нерів» Кафе «Cava»

19 ТРАВНЯ, СУБОТА
� 16.00 год. � Студентський театральний

маркет. Вистава «На дні» за п’єсою Макси�
ма Горького Трагікомедія на 2 дії. Тривалість
2 години 30 хвилин з антрактом. Навчаль�
ний театр Харківського національного уні�
верситету мистецтв імені І.Котляревського
Мукачівський драматичний театр/

� 21.00 год. � Кінопоказ. Сучасний корот�
кий метр. Підбірка короткометражних
фільмів різних жанрів і напрямків молодих
українських режисерів Двір дитячої худож�
ньої школи ім. Міхая Мункачі/

20 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ
� 15.00 год. � «Модна розмова для підлітків»

із Зоєю Звиняцьківською. Вік 13+ /Кафе
«Сava»/

� 21.00 год. � Кінопоказ «Школа №3» Зустріч
зі знімальною групою /Двір дитячої худож�
ньої школи ім. Міхая Мункачі/

22 травня, вівторок
� 21.00 год. � Кінопоказ документального

фільму «Аліса в країні війни». Зустріч із ре�
жисеркою Любою Дураковою (Харків) /Двір
дитячої художньої школи ім. Міхая Мункачі/

24 травня, четвер
� 17.00 год. � Модні легенди Харківщини

та Закарпаття. Наші жінки в світі моди. «Мод�
на розмова» із Зоєю Звиняцьківською Кафе
«Cava»/

� 21.00 год. � Кінопоказ документального
фільму «Живі». Зустріч із режисером
Сергієм Буковським Двір дитячої художьої
школи ім. Міхая Мункачі/

28 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК
� 13.30 год. � Театральна вистава за участі

дітей із Мукачева. Режисери: Юлія Таранен�
ко, Ярослав Подшивалов (Харків) Мукачівсь�
кий драматичний театр/

Локації:
� Дитяча художня школа ім. Міхая Мункачі

/площа Кирила і Мефодія, 16/
� Мукачівський драматичний театр /пло�

ща Кирила і Мефодія, 1/
� Мукачівський замок Паланок провулок

Куруців/
� Центральний корпус Мукачівського дер�

жавного університету / вулиця Ужгородсь�
ка,26/

� Кафе «Cava» /вулиця Миру, 27/
� Площа Кирила і Мефодія /центр міста/
У програмі можуть відбуватися зміни і

доповнення, з якими обов’язково знайоми�
тимемо!

Приходьте! Беріть участь!
Вхід на всі культурно'мистецькі акції

“СлободиКульт” вільний!

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради  оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантних  посад:

� Головного спеціаліста загального відділу управління праці та соціального захис�
ту населення.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою,
повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо�кваліфікац�
ійним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи  в органах місцевого самовряду�
вання, державній службі не менше 1 року, або стаж роботи у сфері інформаційно�
аналітичної діяльності не менше 3 років.

' Спеціаліста II категорії програміста сектору комп’ютерного та програмного об�
слуговування управління праці та соціального захисту населення виконавчого комі�
тету Мукачівської міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння українською
мовою, базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо�
кваліфікаційним рівнем бакалавра, без вимог до стажу роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
� заяву про участь у конкурсі ;
� особову картку форми П�2 ДС, автобіографію;
� копії документів: про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
� копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
' копію військового квитка (для військовослужбовців або військвозобов’я'

заних)
� електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування, за минулий рік (згідно Закону України “Про запобі�
гання корупції”), за встановленою формою, що визначається Національним агент�
ством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційно�
му веб�сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб�
сайту у паперовому вигляді. Е�декларація заповнюється власноруч за допомогою
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  стосовно  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 адресою:

м.Мукачево пл. Духновича, 2,  каб.№ 43, тел. 2'14'17.

Â Ìóêà÷åâ³ ïðîõîòèòèìå ñîö³îêóëüòóðíèé
ôîðóì “ÑëîáîäàÊóëüò”



велика діляночка. Ст.ціна 14900
Можливий торг, обмін, або продаж в
кредит.  Т. 0509425800, 0990260315.
 Продаеться будівля на Шипці , 2

поверха, площа 280 м.кв., чиста
цегла, стан задовільний, вода елек#
трика каналізація, під реконструкцію,
ст. 15500 ум.од, т.  Можливий торг,
обмін, або продаж в кредит.  Т
0509425800
 Продається земельна ділянка 4

сотки (по факту більше,) під забудо#
ву, по дорозі на Лавки, участок ши#
рокий, зручний під'їзд, асфальтова
дорога, поруч жилі будинки ст. ціна
5300   Можливий торг, обмін, або
продаж в кредит.  Т. 0509425800,
0990260315.
 Продається земельна ділянка 4

сотки (по факту більше,) під забудо#
ву, на Чернечій горі, участок широ#
кий, зручний під*їзд, , поруч жилі бу#
динки,поруч газ та електрика ст. ціна
3300   Можливий торг, обмін, або
продаж в кредит.  Т. 0509425800,
0990260315.
 На вул. Недецеї, продається не#

жиле напівпідвальне приміщення
пл.50 м.кв, є всі комунікації, вода
каналізація єлектрика, 2кімнати, без
ремонта, 12500 можливий торг, т.
0509425800.
 Продається 1#но кімнатна квар#

тира, на Шипці (вул.Космонавтів)
площею 30 м.кв, 4 поверх 5#ти по#
верхового цегляного будинку,жила
але без  ремонта. Ст.ціна 7900 ум .од.
Можливий торг обмін та продаж з
розстрочкою. Т.0509425800

 Грошові позики під заставу,
без довідки про доходи.

Тел. 0509425800

     Здається в оренду мета�
левий  гараж в автокоопера�
тиві «Жигулі»  з підвалом. Су�
хий. 450грн на місяць. Звер�
татися: 0669042311.
     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
     ЗДАЮТЬСЯ У МУКАЧЕВІ

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

88888
ñò.
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 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. Тел. :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.

 Продається  огороджена
земельна ділянка (6 сотин) в
Мукачеві на вул. Пивоварній,
21 під забудову житлового
будинку . Підведені всі кому�
нальні  комунікації  (3�фаз�
ний електрострум) з лічиль�
ником. На території є мета�
левий будиночок  для буді�
вельників та інструменту. Всі
документи.

Тел.: 050�539�96�28.

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

10 сот в с. Павшино біля АЗС "Мар#
кет" поруч траса, ст. ціна 8500 у.од.
Можливий торг, обмін, або продаж в
кредит.   тел. 0509425800,
0990260315
 Продається будинок, по вул.

Франка пл.55 м.кв,з ремонтом,
нова криша,окна, двери, на  зе#
мельній ділянці 10 сот.(є можливість
доприватизаціі ще 8 сот,), дві сква#
жени з водою, єлектрика, поруч газ,
гарне розташування, поруч ліс, Мож#
ливий торг, обмін. Ст. ціна 24000
ум.од
 Продаються дві земельні ділян#

ки, в Лісарні, біля річки,више комп#
лексу Белле Рояль, в котеджному
містечку, по 8.5 сотки,+природоохо#
ронна зона не менше 15 соток, ціна
по домовленості. Можливий торг,
обмін. Т.  0509425800
 В центрі, по вул. Недецеї, про#

дається земельна ділянка площею
2 сот. Придатна як під комерційне ви#
користання так і для будівництва
житла. Ст. ціна 25000 ум.од.  можли#
вий торг. Т. 0509425800
 Продається 2#х кімнатна квар#

тира по вул. Пушкіна , пл. 50м. кв, під
реконструкцію,окремо стояча буді#
вля, 3 квартири у дворі, всі комуні#
каціі площа забудови, 75 м.кв, є не#

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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ПРОДАЄТЬСЯ:
 гостинна меблева

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

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 Продаються саджанці не#
колючої обліпихи у необме#
женій кількості. А також –об#
ліпиховий джем у півлітро#
вих скляних  банках. Звер�
татися  по тел.
0964695785.
 ПРОДАЄТЬСЯ Дитя�

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

плюс чотири головки.; зер#
кало  у ванну кімнату, настінна
полиця з тумбою,  настінна
инталевпа кована лам па на
кронштейні, книжкова шафа
горіхова, і шафа одежна.

Дзвонити: 066#5912383
 Метал кутик різного

профіля, труби різного діа#
метра і довжини, плита га#
зова 2#камфорна у хорошо#
му стані, бляха цинкова, ши#
фер, бочка дубова. Ціна до#
говірна.

Дзвонити 066#8927407
 Продаються будмате�

ріали  і побутові речі:  Про#
дається шіфер 115х175 см
(30 шт.); Прес для давки ви#
нограда; бляха цинкова 1х2
м, 0,8 мм; труби водогазрві
різної довжини діаметром:
60 мм х9мх3 мм # 5 шт.; 50
ммх9 мх3мм # 5 шт, 40 ммх4
мх3 мм # 3 шт.; Цемент мар#
ки 500 # 2 тонни; пиломатер#
іали, обрізна дошка різної
довжини і ширини; пісок
сірий 4 куб.м.; "коцка" # 1 куб.
м.; балона газовий великий
# 2 шт; телевізор "Фотон" ко#
льоровий діагональ 60 см;
Плита 2#х камфорна газова
в хорошому стані; бочка для
вина дубова # 150 л, б/к; опа#
лювальний котел для нагріву
води на твердому паливі
К.Ч.М # 2 (вугілля, дрова).
Ціна договірна.

Тел.:  066#822#74#07.
 ПРОДАЄТЬСЯ 1#спальне

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

1973 року випуску, двоцилін#
дровий Насос  з етапною
продуктивніцстю (Двигун 4
квт). Млин господарський.

Дзвонити 066#8328498     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).

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.

     ПРОДАЄТЬСЯ дача – 6 со�
тин з 2�поверховим будин�
ком з можливістю підключи�
тися до електромережі. Є
всі документи.
Тел.: 0660891605; 5�76�90

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.

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

ПОРТІБНІ НА РОБОТУ ПЕКАРІ ТА ПРАЦІВНИКИ
в ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПРОДУКТОВИХ НА�
ПІВФАБРИКАТІВ,  Звертатися: 0506158300.

1. Таран Зінаїда Степанівна – 1921 р.н.
2. Жак Єлізавета Юрківна  –1936  р.н
3. Фіткулова Ряхімя Жемаллідінівна  – 1937  р.н
4. Кисельов Іван Іванович  – 1951  р.н
5. Біров Войтех Шамуеловичт  – 1930  р.н
6. Горват Вероніка Людвигівна  – 1954  р.н
7. Шлезак Стефан Людвикович  – 1944  р.н
8. Вінар Тетяна Вікторівна – 1961  р.н
9. Варга Золтан Адальбертович – 1961  р.н
10. Давидич Микола Миколайович – 1979  р.н

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

з 7.04.2018 р.  по  13.05.2018 р.

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

ПОТРІБЕН на постійну роботу
досвідчений бухгалтер.

Тел. 0955787028.

ПОТРІБЕН НА  роботу ПРОДАВЕЦЬ
у магазин продовольчих товарів по вул.
Тімірязєва, (Паланок)  Тел. 0509188349.

     Втрачений СЕРТИФІКАТ серії ЗК № 0118257, вида#
ний  на ім’я  померлої Напуда Варвари Олексіївни Мука#
чівською райдержадміністрацією згідно її рішення  №99
від 25 березня 1998 року, вважати не дійсним
     Втрачений Диплом про закінчення Мукачівського

ПТУ#3, виданий ПОЦКО Віктору Володимровичу
25.06.1992 р. Д № 662193, вважати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В ПЕКАРНЮ
формувальниця, пекар,

прибиральниця
м. Мукачево, вул. Верді, 1. Тел. 0505386141

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

ПОТРІБНІ  НА  РОБОТУ
водії, вантажники, прибиральниці,

охоронці.  Тел.: 066 342 64 74
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ñò.

У соцмережі одна з мам
скаржиться на слово “негр”
у підручнику для третього
класу “Літературне читан�
ня” авторства Віри Наунен�
ко. “Досить, що з нас ра�
дянська школа виховала
расистів”, – пише жінка. її
допис дав привід для ак�
тивного обговорення –
хтось вважає, що в такому
слові немає нічого погано�
го, а хтось палко підтримав
маму третьокласника, на�
зиваючи це поняття таким,
що належить до мови во�
рожнечі.

— Нині у мовленні досить ча�
сто використовують так звані
дисфемізми, коли замість
емоційно і стилістично нейт�
рального слова навмисно
вживають грубе, вульгарне,
образливе, — пояснює Іван
Ціхоцький, мовознавець, до�
цент кафедри української
мови ЛНУ ім. Івана Франка. —
У блогосфері це називають
“гейтспічем”, “мовою нена�
висті (ворожнечі)”.

Згідно із чинними євро�

СЛОВНИК, ЯКИЙ РОЗПАЛЮЄ ГНІВ
Що таке мова ворожнечі та чи можна назвати гейтспікером

Шевченка – бо часто вживав слово “москаль”?
пейськими нормами, гейтсп�
ічем називають будь�які фор�
ми поширення, підбурення
або виправдовування ксено�
фобії, антисемітизму, ради�
кального націоналізму та ет�
ноцентризму, дискримінації
на основі сексуальної орієн�
тації та тендерної ідентич�
ності.

—  Які слова належать до
так званої мови ворожнечі?

—  Назву найпоширеніші у
нас слова ненависті на по�
значення націй. Наприклад,
жид, маланець – варто каза�
ти єврей. Москаль, кацап –
це росіянин, лях – поляк, хо�
хол – українець, хач  –  кавка�
зець, ара — вірменин, азер
— азербайджанець, латинос
— латиноамериканець, нігер
—  афроамериканець або
африканець... Етнонім “цига�
ни” також вживати недореч�
но. Народ більшості євро�
пейських груп сам себе нази�
ває ромами. Слово “циган”
роми вважають образливим.
До речі, у перекладі мови
цього народу ром означає
“людина”.

–  У творах Шевченка ми
часто натрапляємо на сло�
во “москаль”...

— Етнонім “москаль” має
тривалу історію побутування
в українській мові XVII�XX
століть. Його вживали пара�
лельно із словами “москвини”
і “московити”. Тепер це сло�
во має яскраво виражене зне�
важливо�негативне забарв�
лення. Однак ще до початку
XX століття (а на Галичині до
1939 року) його використан�
ня вважалося нормою. Тоді
слово “москаль” було нейт�
ральним етнонімом для по�
значення російського етносу.
Нейтральним у мові Шевчен�
ка було й слово “жид”. А тра�
диційно негативне забарв�
лення у поета мало слово
“лях”.

Кожне із цих слів має свою
власну історію змін значень та
трансформацій. Тому найкра�
ще, аби нікого не образити,
вживати загальноприйняті,
нейтральні слова на позна�
чення націй.

Вікторія СЕРЕДА

Ãîñïîäàð âèðîùóº ëèìîíè
çàâá³ëüøêè ÿê ë³òðîâà áàíêà!

У теплиці на подвір’ї Романа Гладкого росте з півсотні ли�
монних дерев. Заввишки вони всього півтора метра. А пло�
ди на них – величееезні. Нині лимони ще зеленкуваті. Тож
господар їх не зриває, чекає, коли достигнуть.

“Îäíå òðèð³÷íå äåðåâî äàº 15
— 20 âåëèêèõ ïëîä³â âàãîþ â³ä
300 äî 700 ãðàì³â, – õèçóºòüñÿ
Ðîìàí ²âàíîâè÷ óðîæàºì ëè-
ìî-í³â. — À â äîãëÿä³ íåâèáàã-
ëèâ³. Ãîëîâíå, àáè òåìïåðàòó-
ðà ïîâ³òðÿ ó ïðèì³ùåíí³, äå ðî-
ñòóòü, íå î÷óñêàëàñÿ íèæ÷å çà
ïîçíà÷êó ïëþñ ø³ñòü ãðàäóñ³â.
À ïîëèâàòè ðîñëèíè ïîòð³áíî ó
ì³ðó âèñèõàííÿ ãðóíòó”.

Ïëîäîíîñÿòü äåðåâà àæ 50 ðîê³â! Ìîëîäåíüêèì äåðåâöÿì, çà-
óâàæóº ÷îëîâ³ê, íå äàþòü â³äðàçó ïëîäîíîñèòè, áî êîð³ííÿ ìîæå
íå âèòðèìàòè âàæêèõ ëèìîí³â. Êðàùå çà÷åêàòè íà äðó-ãèé àáî é
òðåò³é ð³ê.

“ß âèðîùóþ ëèìîíè âæå ï’ÿòü ðîê³â, àëå ïëîäè íå ïðîäàþ.
Ðîáëþ ç íèõ ñèðîïè, äîäàþ äî âñ³õ êîìïîò³â, — êàæå ïàí Ãëàä-
êèé.

—  Òàêîæ ãîòóþ ñâ³é ô³ðìîâèé ëèìîííèé íàï³é! Äëÿ öüîãî
âè-òÿãàþ ³ç ïëîäó çåðíÿòêà, à òîä³ ìåëþ ðàçîì ç³ øê³ðêîþ, àäæå
â í³é äóæå áàãàòî â³òàì³í³â. Çàëèâàþ ñóì³ø âîäîþ, äîäàþ ìåäó

—  ³ âæèâàþ ùîäíÿ. Òàêèé íàï³é ñïðèÿº î÷èùåííþ ñóäèí. À
òèì, õòî õî÷å ñêèíóòè íàäì³ðíó âàãó, ðàäæó äîäàòè ùå ³ìáèðó”.

À îò ùåïè ëèìîí³â ó ãîñïîäàðÿ êóïèòè ìîæíà — çà 80 - 200
ãðèâåíü. “Ïîêóïö³ ÷àñòî õî÷óòü ïîäèâèòèñü íà ìî¿ äåðåâà, ùîáè
ïåðåñâ³ä÷èëèñü ó ðåàëüíèõ ðîçì³ðàõ ëèìîí³â. À êîëè áà÷àòü, òî
íå â³ðÿòü î÷àì!” — ñì³ºòüñÿ ïàí Ðîìàí.

Â³êòîð³ÿ ÄÅÌÍÈÊ

Жив у селі Залуж відомий на
усю осільну Мукачівщину
вроджений казкар Василь
Лендєрик. Мало похрамував
на ліву ногу, але ходив нівроч�
ку хвацько. І косити бирував, і
в ліс по гриби і ягоди ходив, і
оберемок тичок чи дубове
поліно до обійстя приніс. Умів
орати, сіяти і хліб ціпом мо�
лотити. Ґаздував, як і всі од�
носельці. Таке воно несолод�
ке повоєнне життя було. І ми,
передшкільні дітлахи, бешке�
тували на сільській вулиці, чи
доглядали в цуравих штанцях
і конопляних сорочках на то�
лоці домашню худобу – корів,
теличок, баранів, кіз ... Ми —
це Мішо Мелник, ФеркоТурян�
ківський, Міша Меленинець,
Василь Когутич, Іван Лендє�
рик та і я межи ними. Усі ми
чекали не дочекалися того
часу, коли сяде за узгір’я со�
нечко, аби пригнати з паші
додому худобу і з дозволу
батьків піти до діда Лендєри�
ка на казку.

Жив добрий казкар по сусі�
дству, на другому боці вулиці,
тож повертатися додому в
потемку було не страшно. Бо
в ті, далекі за переказами
літніх людей часи, ночами
вешталася усяка нечиста сила
— босоркані, чорти й бісеня�
та, межники й ворожбілі — що
тільки не бродило межами,
тинами й перелазами... Коли
ми у призначений час зібра�
лися на вулиці, біля солом,я�

НЕ ХОДІТЬ�НО,   ДІТКИ,  В ЛІС...
Ã³ðêà áóâàëüùèíà

ної хатинки, в якій жив з дру�
жиною казкар, і зайшли до
сіняшнього приміщення дідо
Василь вже чатував на нас. Він
всівся на висо�
кий, витесаний з
дуба стілець по�
середині сіней, а
ми колом по�
сідали довкола
нього на земля�
ну підлогу і ста�
рий чаклун повів
нас у непрохід�
ний ліс, де хо�
д и т ь � л і т а є
страшне чудо�
висько, краде
малих дітей і за�
микає в темній
барлозі. Нам
вже звідти чувся плач малечі і
регіт від задоволення того
страшилища.

Коли казка вдало закінчила�
ся (добрий лісівник визволив
дітей з барлоги), всі ми полег�
шено видихнули і попросили
доброго казкаря оповісти ще
щось страшне, але вже справ�
жню історію. На нашу радість
старий Лендєрик цього разу
погодився виконати наше
прохання, хоча таке ставало�
ся рідко. Слухаємо:

— Жили�поживали в одно�
му горянському селі Ферко і
Поланя. Молода пара жила
душа в душу. Разом були і в
полі, і в церкві на службі. Мали
двох донечок. Старшу назва�
ли як і маму Поланькою, а

меншеньку Василиною. У
добросердечних батьків
діточки росли як гриби. Гар�
ненькі, привітні до всіх і слух�

няні. Прокидалися з розсві�
том дня і були в поміч бать�
кам: чи то на городі, чи на до�
машньому господарстві. Од�
ним словом, росли на втіху
усьому горянському селу, що
налічувало з десяток хатин, які
дотично приліпилися до го�
ристого лісу. Дівчатка добре
зналися на хащових стежках,
часто ходили з батьками по
гриби і малину. Та цього теп�
лого травневого вихідного
подружжя Ферко і Поланя
зпорядилися до райцентру,
аби щось до Великодня купи�
ти. Та коли повернулися, біля
закритої на затикач хвіртки їх
зустріла одна Василинка. Ма�
теринське серце Полані одра�
зу відчуло щось недобре. Ва�

силинка швидкомовно пояс�
нила, що Поланька вчула від
сусіда, що в лісі появилися
перші майські гриби й пішла

по них, аби віддя�
чити батькам за по�
купки смачною
грибною вече�
рею...

У нестерпному
чеканні швидко
промайнула годи�
на�друга. Аж тут
вже почало й темн�
іти, а донечки все
немає та й немає.
Ферко�батько вир�
ішив сам іти на по�
шуки. Але за впер�
тим плачевним на�
поляганням змуше�

ний був взяти з собою і дру�
жину Поланю. Вдома залиши�
лася одна Василинка. Шукали
цілу ніч, обійшли в темряві, за
якої очі виколеш, усі знайомі
стежини. Та так нічого й не на�
трапили. Аж уже вдосвіта,
коли стало видко, на одній мо�
лодій лісовій галявині, на ще
зовсім ніжній травичці упе�
реміш з рястом, лежали роз�
кидані два закривавлених чо�
бітки. У них були взуті ніжень�
ки Поланьки...

В ті далекі голодні часи у
гірських лісах розмножилося
багато вовків. Вони до того
знахабніли, що нападали і на
людей, і на дітей. Аби вберег�
тися від хижаків, горяни ходи�
ли групами із зарядженими

рушницями чи сапами. Та
цього смуткового дня в ска�
листі зуби хижаків потрапило
безвинне дитяче тіло, яке так
сонячно посміхалося життю.

Ферко з дружиною Поланею
здалека впізнали чобітки
своєї милої дитинки. А, коли
наблизилися і взяли їх до рук
(кожен по одному чобітку), то
побачили взуті в них ніженьки
своєї милої доченьки. Всю
решту стая вовків згризла, не
залишивши ані кісточки.
Батьки обережно підняли з
трав’янистої галявини два
чобітки, загорнули їх у розір�
ване вовками дитяче платтяч�
ко й принесли додому. Того ж
дня купили різьблену з беріз�
ки труну, німо, з градом сліз
на очах, відправили панахиду,
на яку зібралася вся горянсь�
ка челядь, і навічно загребли
в сиру землицю чи то два чо�
бітки, а чи саму Поланьку?..

Всією дитячою юрбою ми
щиро подякували сільському
Залузькому казкарю Василю
Лендєрику за добру казку і
сумну бувальщину, яку йому
ще в дитячі  роки оповів його
батько. Отже, бувальщина
була переказана двічі. Для
того, як мовив на завершен�
ня нам оповідач, щоб малі
діточки самі без батьків у ліс
не ходили. Бо там страшно й
небезпечно.

ІВАН КОПЧА,
 журналіст з Мукачева
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×èì á³ëüøå ìè ï³êëóºìîñÿ ïðî òâàðèí, òèì âîíè ñòàþòü ñìà÷í³øèìè. (NN)×èì á³ëüøå ìè ï³êëóºìîñÿ ïðî òâàðèí, òèì âîíè ñòàþòü ñìà÷í³øèìè. (NN)×èì á³ëüøå ìè ï³êëóºìîñÿ ïðî òâàðèí, òèì âîíè ñòàþòü ñìà÷í³øèìè. (NN)×èì á³ëüøå ìè ï³êëóºìîñÿ ïðî òâàðèí, òèì âîíè ñòàþòü ñìà÷í³øèìè. (NN)×èì á³ëüøå ìè ï³êëóºìîñÿ ïðî òâàðèí, òèì âîíè ñòàþòü ñìà÷í³øèìè. (NN)

17.40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ ÑÓÑÏ²ËÜ-
ÍÅ. 18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà
ãîäèíà. 19.00 Ä/ô "Äåøåâèé
â³äïî÷èíîê".  20.25,  3.40
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 21.30 Ùî-
äåííèê ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã.
21.50 Ò/ñ "²ñïàíñüêà ëåãåí-
äà" (16+). 23.15 Ä/ô "Äèâî-
âèæí³ ì³ñòà ñâ³òó". 1.09, 1.10
Ñâ³òëî. 2.05 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³ ¿" .  3.30 ÒÀÊÀØÎ-
ÒÀÌ4.10 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòî-
ð³ÿ. 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, 5.35
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.45 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
12.20, 13.45, 15.05 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 20.15 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30, 21.30
Ò/ñ "Õîðîøèé õëîïåöü". 22.30
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï" 4". 0.25,
4.15 Ìåëîäðàìà " ²äåàëüí³
íåçíàéîìö³".

IÍÒÅÐ
5.55 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".
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàðà-
äè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!" 13.00
Õ/ô "²íñïåêòîð êàðíîãî ðîç-
øóêó". 14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 0.30
Õ/ô "Óáèòè Ã³íöÿ" (16+). 2.45
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 4.45
"Top Shop".

ICTV
5.35,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.10, 17.30, 21.25 Ò/ñ
"Ïåñ-3" (16+). 12.05, 13.20 Õ/
ô "Ìàêñèìàëüíèé ðèçèê"
(16+).  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.45, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.30, 22.40 Ò/ñ "Êîïè
íà ðîáîò³" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 23.45 Õ/ô "Ñë³ïà
ëþòü" (16+). 1.25 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
4.10 Ñêàðá íàö³¿. 4.20 Åâðè-
êà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+).

ÑÒÁ
7.00, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.30 Âñå áóäå ñìà÷íî! 9.30
ÌàñòåðØåô (12+). 12.20 Õàòà
íà òàòà (12+). 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55,
22.40 ÌàñòåðØåô. Êóë³íàðíèé
âèïóñêíèé (12+). 23.55 Îäèí çà
âñ³õ (16+). 0.55 Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè (16+).

 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 Ñüîãîäí³. 9.30 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí. 10.30
Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí. 13.30,
15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð - 4"
(12+). 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî-
÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç
ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ïîäîðîæ äî öåíòðó äóø³" 5, 6
ñ. (12+). 23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI:
Íüþ-Éîðê" (16+). 1.30 Òåëåìà-
ãàçèí. 3.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ðóñà-
ëîíüêà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00
Ðÿò³âíèêè. 15.00, 3.20 Â³òàëü-
êà. 16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³.
19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 20.30 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 22.00 Çíàé íàøèõ! 0.00 Òå-
îð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 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
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ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
 10 .40  Òåëåïðîäàæ (íà  ê î -
ìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/
ô "Ñòîëèêà ßïîí³ÿ". 11.40 Ä/
ô "Äâîêîë ³ñí ³  õðîí ³ êè " .
12.00 Ñìà÷í³  ³ñòîð³ ¿ .  13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì) .  13 .10  Ðàä ³îÄåíü .
13.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
13.55 Ïåðøà øïàëüòà. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.15 Ì/ñ "Ãîí".
16.30 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.
17.00 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
18 .00 ,  0 .15  ²íôîðìàö ³éíà
ãîäèíà .  19 .00  #@) [ ]?$0  ç
Ìàéêëîì Ùóðîì.  19 .40  Äî
ñïðàâè.  20.15,  1 .15 Â ³éíà ³
ìèð .  21 .30 ,  3 .25  Íîâèíè .
Ñïîðò.  21.50 Ò/ñ " ²ñïàíñüêà
ëåãåíäà"  (16+ ) .  23 .15  Ä /ô
"Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó". 1.55
ÒÀÊÀØÎÒÀÌ ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ.
2 .05  Ä /ô "Ñìà÷í ³  ³ ñ òîð ³ ¿ " .
3.40 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 4.05
"Àâãóñòèí Âîëîøèí.  Ìåòåî-
ðèò  íåçàëåæíîñò ³  -  íàä
Ñð³áíîþ çåìëåþ".  5.00 Ä/ô
"Îðåãîíñüêèé ïóò ³âíèê" .

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 7.45, 8.00,
9.00,  12.00,  16.45,  19.30,
0.15, 5.35 ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ".  10.50 "Îäðóæåííÿ
íàîñë³ï". 12.20, 13.55, 15.15
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ìåëîä-
ðàìà "Êîõàííÿ Ìåð`ºì". 20.15
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30,
21.30 Ò/ñ "Õîðîøèé õëîïåöü".
22.30 "Ãðîø³  2018" .  23.45,
0.25 Êîìåä³ÿ " ²íñòðóêö³ ¿  íå
äîäàþòüñÿ". 4.15 Äðàìà "Çå-
ëåí³ Ãîðè".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10,  23.55
"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 Õ/ô
"Ñîëîäêà æ³íêà". 12.00 "Íîâè-
íè". 12.25 Ò/ñ "Æåðåá äîë³".
16.00 "×åêàé íà ìåíå". 18.00,
19.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 5.15 "Ïîäðî-
áèö³".  20.40 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!" 1.40 Õ/ô
"Äåíü ïåðøèé, äåíü îñ-
òàíí³é". 2.50 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã" .  4.00 "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 4.45 "Top Shop"

 ICTV
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòè-
çîìá³. 12.10, 13.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  14.35,
16.20 Õ/ô "Òàêñ³-3". 16.55 Õ/
ô "Òàêñ³-4". 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà.  21.25 Ò/ñ  "Ïåñ-3"
(16+). 22.40 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.50 Õ/ô "Ïîë³ò çîëîòî¿ ìóø-
êè" (16+). 2.35 Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ. 2.50 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
4.15 Ñêàðá íàö³¿. 4.25 Åâðè-
êà! .  4 .30 Ôàêòè.  4 .50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
7.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.50 Õ/ô "Ïîä³ëèñü ùàñòÿì
ñâî¿ì". 13.30 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â (16+).  17.30,  22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55,
22.40 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 23.40 Îäèí çà
âñ³õ (16+).

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 ñåçîí.
13.30, 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð - 4" (12+). 16.00 ²ñòîð³ÿ
îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Ïîäîðîæ äî öåíòðó
äóø³" 1, 2 ñ. (12+). 23.30 Õ/ô
"Êîä äîñòóïó "Êåéïòàóí" (16+).
1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ïðî
ðèáàëêó òà éîãî äðóæèíó".
11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00 Ðÿò³âíèêè.
15.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00,
23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00, 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 18.00 Îäíîãî
ðàçó â Îäåñ³. 19.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.30 Òàíüêà ³

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà êîìóíàëüíà óñòàíîâà
«²íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð»

ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ïåäàãîã³÷íèõ

ïðàö³âíèê³â:
- â÷èòåëÿ-äåôåêòîëîãà çà ñïåö³àë³çàö³ºþ «îë³ãîô-

ðåíîïåäàãîã»;
- â÷èòåëÿ-äåôåêòîëîãà çà ñïåö³àë³çàö³ºþ «òèôëîïå-

äàã»;
- â÷èòåëÿ-äåôåêòîëîãà çà ñïåö³àë³çàö³ºþ «ñóðäîïå-

äàãîã»
- â÷èòåëÿ-ëîãîïåäà;
- ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà;
- â÷èòåëÿ ë³êóâàëüíî¿ ô³çêóëüòóðè;
Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:
- âèùà îñâ³òà íå íèæ÷å ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà àáî îñâ³ò-

íüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ñïåö³àë³ñòà çà ñïåö³àëüí³-
ñòþ «Ñïåö³àëüíà îñâ³òà», «Êîðåêö³éíà îñâ³òà», «Äåôåê-
òîëîã³ÿ», «Ïñèõîëîã³ÿ», «Ë³êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà».

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íå ìåíøå 3-õ ðîê³â.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî ïîäàòè:
- çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
- îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â;
- àâòîá³îãðàô³þ;
- 2 ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3/4;
- êñåðîêîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó;
- êñåðîêîï³¿ àòåñòàö³éíîãî ëèñòà (çà íàÿâí³ñòþ);
- êñåðîêîï³¿ ïîñâ³ä÷åíü ïðî êóðñîâó ïåðåï³äãîòîâêó;
- êñåðîêîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè;
- ïèñüìîâó çãîäó íà çá³ð òà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ

äàíèõ;
Êîíêóðñ ïåðåäáà÷àº ñêëàäàííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî ³ñïè-

òó òà ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè.
Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó

â³äáîð³ - 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ
îãîëîøåííÿ.

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñü
 çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî,

ïë.Äóõíîâè÷à Îëåêñàíäðà 2, êàá.12, òåë. 3-15-21

Âîëîäüêà. 22.00 Çíàé íàøèõ!.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè 1.00 17+.
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. 4.55 Àá-
çàö. 6.49, 9.14 Kids Time. 6.50
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 7.45 Ì/ô "Âàðòîâèé
Ì³ñÿöÿ". 9.15 Ò/ñ "Á³áë³îòå-
êàð³" (16+). 13.00 Õ/ô "Ðîçï-
ëàòà" (16+). 15.00 Õ/ô "Êðóò³
çàõîäè" (16+). 16.55 Õ/ô "Êî-
ëîìá³àíà" (16+). 19.00 Ðåâ³-
çîð. Êðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.10 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.00 Õ/ô "Ïî¿çäêà â
Àìåðèêó". 2.10 Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ. 2.25 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 15 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.00 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.27, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 9.25, 21.00, 3.00 Íîâè-
íè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîá-
ðîãî ðàíêó,  Êðà¿íî!  9 .40,
19.25 Ä/ô "Øàìâàð³: òåðèòî-
ð³ÿ äèêèõ òâàðèí". 10.35 Òå-
ëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.00 Ä/ô "Ñòîëèêà
ßïîí³ÿ" .  11.40 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³ õðîí³êè". 12.00 Ä/ô
"Ñìàê Äçÿííàíÿ" .  13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.40 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
13.55, 3.40 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.15 Ì/ñ
"Ãîí". 16.30 Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë. 17.00 Ñâ³òëî. 18.00,
0.15 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 Ïåðøèé íà ñåë³. 20.25
Íàø³ ãðîø³. 21.30, 3.25 Íîâè-
íè.  Ñïîðò.  21.50 Ò/ñ
"²ñïàíñüêà ëåãåíäà" (16+).
23.10 Ä/ô "Äèâîâèæí³ ì³ñòà
ñâ³òó". 1.09, 1.10, 4.05 Ðîçñåê-
ðå÷åíà ³ñòîð³ÿ .  2 .05 Ä/ô
"Ñìà÷í³  ³ñòîð³ ¿ " .  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, 5.35
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.45 "Îäðóæåííÿ . íàîñë³ï".
12.20, 13.45, 15.05 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 20.15 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30, 21.30
Ò/ñ "Õîðîøèé õëîïåöü". 22.30
"Ïîâåðí³òü ìåí³ êðàñó - 3".
23.50, 0.25, 2.00 Êîìåä³ÿ "Ëþ-
áîâ ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ".

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.15,  23.50
"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".
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàðà-
äè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!" 13.00
Õ/ô "Ãàéâîðîíè".  14.50,
15.45, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 4.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 5.15
"Ïîäðîáèö³". 1.40 Õ/ô "Ïðî
íüîãî" (16+). 2.45 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Øîï³íã". 4.45 "Top Shop".

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.10, 17.30, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3"

(16+). 12.10, 13.20 Õ/ô "Åïîõà
ãåðî¿â" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.45, 16.20 "Íà
òðüîõ" (16+). 16.30, 22.40 Ò/ñ
"Êîïè íà ðîáîò³" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.45 Õ/ô
"Ìàêñèìàëüíèé ðèçèê" (16+).
1.40 Õ/ô "Ïîë³ò çîëîòî¿ ìóøêè"
(16+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
6.30, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
7.50 Õ/ô "Ñóºòà ñóºò". 9.30
ÌàñòåðØåô (12+). 13.00 Õàòà
íà òàòà (12+). 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55
ÅêñïåðèìåíÒÈ (16+). 22.45
Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ
(16+). 0.35 Îäèí çà âñ³õ (16+).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00 Ñüîãîäí³. 9.30
Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí.
10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30, 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð - 4" (12+). 16.00 ²ñòîð³ÿ
îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/
ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Ïîäîðîæ äî
öåíòðó äóø³" 3, 4 ñ. (12+). 23.30
Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.00 Ò/ñ
"CSI: Íüþ-Éîðê" (16+). 3.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9 .45 Õ/ô
"Ä³â÷èíêà ç ñ³ðíèêàìè". 11.00
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00 Êàçêè
Ó Ê³íî. 14.00 Ðÿò³âíèêè. 15.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00, 23.00
Êðà¿íà Ó. 17.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó
â Îäåñ³. 19.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.30 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 22.00 Çíàé íàøèõ!
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 17+.
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, 1.45 Çîíà íî÷³. 4.50 Àá-
çàö. 6.49, 8.04 Kids Time. 6.50
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 8.05 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 12.45 Õ/ô "Òèñÿ÷à ñë³â"
(16+). 14.40 Õ/ô "Ïî¿çäêà â
Àìåðèêó". 17.00, 19.00 Çàðîá-
³ò÷àíè. 21.00 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ (16+). 21.45 Â³ä ïàöàí-
êè äî ïàíÿíêè (16+).

ÑÅÐÅÄÀ, 16 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.00 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.27, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 9.25, 21.00, 3.00 Íîâè-
íè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîá-
ðîãî ðàíêó,  Êðà¿íî! .  9.40,
19.25 Ä/ô "Øàìâàð³: òåðèòî-
ð³ÿ äèêèõ òâàðèí". 10.35 Òå-
ëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.00 Ä/ô "Ñòîëèêà
ßïîí³ÿ". 11.40 Ä/ô "Äâîêîë³ñí³
õðîí³êè".  12.00 Ä/ô "Ñìàê
Äçÿííàíÿ". 13.00, 15.00 Íîâè-
íè ( ³ç  ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 15.15
Ì/ñ "Ãîí". 16.30 Äîêóìåíòàëü-
íèé öèêë. 17.00 Â³éíà ³ ìèð.

Çà ïîâ³äîìëåííÿì Óæãîðîäñüêî¿ äèðåêö³¿ çàë³ç-
íè÷íèõ ïåðåâåçåíü, ó çâ’ÿçêó ç íàäàííÿì òðèâà-
ëîãî “â³êíà», ç  08.00ãîä. 20 òðàâíÿ äî 11.30ãîä.
25 òðàâíÿ áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ ðîáîòè ïî ïåðå-
êëþ÷åííþ ñòàíö³¿ Áåñêèä â íîâèé òóíåëü ç çàê-
ðèòòÿì äëÿ ðóõó ïî¿çä³â íà ïåðåãîí³ Ëàâî÷íå –Áåñ-
êèä-Ñêîòàðñüêå.

Íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ  ðîá³ò ïàñàæèðñüê³ ïî-
¿çäè ¹45/46 ñïîëó÷åííÿì Óæãîðîä-Ëèñè÷àíñüê-
Óæãîðîä,  ¹81/82 Êè¿â-Óæãîðîä-Êè¿â, ¹107/108
Îäåñà-Óæãîðîä-Îäåñà ïðîñë³äóþòü çì³íåíèì ìàð-
øðóòîì ÷åðåç Ëüâ³â-Ñÿíêè-Óæãîðîä;

-ðåã³îíàëüíèé  ïî¿çä ¹829/830 Ëüâ³â-Óæãîðîä-
Ëüâ³â â³äïðàâëåííÿì ³ç Ëüâîâà 19,20,21,22,23,24
òðàâíÿ  òà ç Óæãîðîäà 20,21,22,23,24,25 òðàâíÿ –
â õîäó íå áóäóòü.

Òàêîæ â³äì³íÿºòüñÿ êóðñóâàííÿ  ïðèì³ñüêèõ
ïî¿çä³â ¹6019/6020, ¹6023/6024 ñïîëó÷åííÿì
Ëüâ³â-Ñÿíêè-Ëüâ³â, ï.6519/6549 ñïîëó÷åííÿì Ìó-
êà÷åâî-Ñÿíêè-Ìóêà÷åâî ïðîñë³äóº äî ñòàíö³¿ Óæ-
ãîðîä;

-ïðèì³ñüê³ ïî¿çäè, ÿê³ â³äïðàâëÿþòüñÿ  ³ç Ëüâîâà
äî Ìóêà÷åâà, Óæãîðîäà ïðîñë³äóþòü äî ñòàíö³¿
Ëàâî÷íå òà çâîðîòíüî;

- ïðèì³ñüê³ ïî¿çäè, ÿê³ â³äïðàâëÿþòüñÿ ³ç Ìóêà-
÷åâà, Óæãîðîäà äî Ëüâîâà, ïðîñë³äóþòü äî ñòàíö³¿
Âîëîâåöü ³ çâîðîòíüî.

Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ
êîìïëåêñ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ!
çì³íà ðóõó ïîòÿã³â

ïî ñòàíö³¿ Ìóêà÷åâî
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ñò.

(14.05.2018 - 20.05.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ÏÅÐØÀ: ç 4 ïî 20 ×ÅÐÂÍß  ö.ð. 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"), Ìóðîì³, Âîëîäèìèði,
Ïñêîâ³, Íîâãîðîä³, Âàëäà¿, Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³  (áëæ. Êñå-
í³ÿ 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. Ñåðàôèì Ñà-
ðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï. Ñåðãié Ðàäî-
íåçüêèé), 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

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

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÈÕ
ÏÎ¯ÇÄÎÊ

òâàðèí". 2.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ
ÊÀÍÀËÓ 2.00-14.00.

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

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-
õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.45 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 10.15 "Ïîâåðí³òü ìåí³
êðàñó - 3". 11.45 "Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 9". 13.05, 14.05 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò: Êàìáîäæà". 15.05 Ò/
ñ "Õîðîøèé õëîïåöü". 19.30,
5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
Ìåëîäðàìà "Ä³â÷èíà ç ïåðñè-
êàìè". 0.40 Òðèëëåð "Ïðèøåñ-
òÿ äèÿâîëà". 2.20 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ 2018".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.30 Õ/ô "Áåðåæè
ìåíå, ì³é òàë³ñìàíå". 8.00
"Óäà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóº-
ìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³ ðåø-
êà. Ìîðñüêèé ñåçîí". 11.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ. Àìåðèêà". 12.10 Õ/ô
"Øîê" (16+). 14.10 Õ/ô "Íåïðè-
áîðêàíèé" (16+). 16.40, 20.30
Ò/ñ "Äðóãå æèòòÿ" (12+). 20.00,
1.30 "Ïîäðîáèö³". 23.20 Õ/ô
"Ì³íëèâîñò³ äîë³" (12+).

 ICTV
5.05 Ñêàðá íàö³¿. 5.10 Åâðèêà!.
5.25 Ôàêòè. 5.50 ²íñàéäåð. 6.40
Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî" (16+). 8.45 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 11.20, 13.00
Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà" (16+).
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-3" (16+).
16.05 Õ/ô "Ìèññèÿ íåâûïîëíè-
ìà-4. Ïðîòîêîë Ôàíòîì" (16+).
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
20.35 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-
5. Íàö³ÿ ³çãî¿â" (16+). 23.10 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-2" (16+).
1.40 Õ/ô "Í³÷íå ÷åðãóâàííÿ"
(18+). 3.15 Ïðîâîêàòîð.

ÑÒÁ
6.45 Õ/ô "Òàºìíèöÿ "×îðíèõ
äðîçä³â". 8.10 ßê âèéòè çàì³æ
(12+). 9.15 Âñå áóäå ñìà÷íî!
11.15 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³.
12.15 ÅêñïåðèìåíÒÈ (16+).
14.15 Õ/ô "Åê³ïàæ".  17.00,
23.35 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà
(16+). 19.00 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â (16+). 21.20 Îäèí çà
âñ³õ (16+). 22.35 Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè (16+). 23.50
ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (18+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Ò/ñ "Ëèñò
ïîìèëêîâî". 13.00 Ò/ñ "Ìóçèêà
äëÿ äâîõ" (12+). 17.00 Ò/ñ
"Ñåðöå ñë³ä÷îãî" 1, 2 ñ. 19.00,
2.40 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ãîëîâíà òåìà.
21.00 Ò/ñ "Ñåðöå ñë³ä÷îãî".
23.00 Ò/ñ "×àñ ëþáèòè". 3.30
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
5.00 Ïðîô³ëàêòèêà
ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.30 Õ/ô "Òîì
Ñîéºð". 12.15 Õ/ô "Çåìëÿ â
îáëîç³". 14.00 Õ/ô "Ä³â÷èíêà ç
ñ³ðíèêàìè". 15.00 Õ/ô "Ïðî
ðèáàëêó òà éîãî äðóæèíó".
16.00 Ì/ô "Çàìáåç³ÿ". 17.30 Õ/
ô "Âåëèêèé äðóæí³é âåëåòåíü".
19.30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàíå êîðîë³-
âñòâî". 0.30, 2.00 ÁàðÄàê. 1.00
17+. 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè.

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.15 Ñòåíäàï-
øîó. 6.04, 7.24 Kids Time. 6.05
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 7.25 Ì/ô "Â³äâàæ-
íà". 9.15 Õ/ô "Äæàìïåð" (16+).
11.00 Õ/ô "×àñ" (16+). 13.15 Õ/
ô "Ðåàëüíà ñòàëü" (16+). 16.00
Õ/ô "²íòåðñòåëëàð" (16+).
19.20 Õ/ô "Ïðèìàðíèé âåðø-
íèê" (16+). 22.00 Õ/ô "Ñêàæåí³
ïåðåãîíè" (18+). 0.00 Õ/ô
"Ïëåòåíà ëþäèíà" (16+).

"Àðèôìåòèêà ï³äëîñò³" (16+).
0.55 Õ/ô "Íàðå÷åíà íà çàìîâ-
ëåííÿ" (16+). 3.15 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 4.45
"Top Shop". 5.15 Ä/ï "Íàòàëÿ
Ãóíäàðºâà. Çàïàì'ÿòàéòå ìåíå
òàêîþ".

ICTV
5.05 Ñêàðá íàö³¿. 5.15 Åâðè-
êà!. 5.25 Ôàêòè. 5.45 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 7.35 ß çíÿâ! 9.25
Äèçåëü-øîó (12+). 10.50, 11.45
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ" (16+). 13.30
Õ/ô "Òîé, õòî á³æèòü ïî ëåçó -
2049" (16+). 16.30 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ
íåçä³éñíåííà" (16+). 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.05
Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-4:
Ïðîòîêîë Ôàíòîì" (16+).
22.45 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåí-
íà-3" (16+). 1.00 Õ/ô "×åðâî-
íèé" (16+). 2.55 Õ/ô "Ñåêðåò-
íèé åøåëîí".

ÑÒÁ
6.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³. 7.05,
19.00 Õàòà íà òàòà (12+). 9.00
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 10.30 Ìàñ-
òåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñê-
íèé (12+). 13.35 Õîëîñòÿê
(12+). 16.20 Õ/ô "Åê³ïàæ".
21.55 Âå÷³ð ç Íàòàëåþ Ãàð³ïî-
âîþ. Íàñòÿ Êàìåíñüêèõ (16+).
23.05 Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè
(12+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 4.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 4.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.20 Ò/ñ "Ïîäîðîæ äî öåíòðó
äóø³" 1, 6 ñ. (12+). 15.20 Ò/ñ
"Ïîäîðîæ äî öåíòðó äóø³" 7, 8
ñ. (12+). 17.40 Ò/ñ "Ëèñò ïî-
ìèëêîâî" 1, 2 ñ. 19.40 Ò/ñ
"Ëèñò ïîìèëêîâî". 22.00 Õ/ô
"Ç ÷èñòîãî àðêóøà". 0.10 Ò/ñ
"CSI: Íüþ-Éîðê" (16+). 1.50 Òå-
ëåìàãàçèí. 2.20 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.45 Ì/ô
"Ïðèíöåñà Ë³ëë³ô³". 12.00 Õ/
ô "Êîðîëü ïîâ³òðÿ: Ë³ãà ÷åì-
ï³îí³â". 13.30 Õ/ô "Ðóñàëîíü-
êà". 14.30 Ðÿò³âíèêè. 20.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  22.00
Êðà¿íà Ó.  0 .00 Ùîäåííèêè
Òåìíîãî. 1.00 Õ/ô "Áîãäàí-
Çèíîâ³é Õìåëüíèöüêèé". 3.10
Õ/ô "×îðíà ðàäà". 5.40 Êî-
ðèñí³ 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
3.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.20, 2.25 Çîíà íî÷³. 5.55 Ì/ñ
"Ëóíòèê ³ éîãî äðóç³". 6.39, 7.59
Kids Time. 6.40 Ì/ñ "Äðàêîíè.
Ïåðåãîíè áåññòðàøûõ". 8.00
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 10.00 Òàº-
ìíèé àãåíò. 11.15 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 13.00 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³" (16+). 16.40 Ì/
ô "Â³äâàæíà". 18.30 Õ/ô "Ðå-
àëüíà ñòàëü" (16+). 21.00 Õ/ô
"²íòåðñòåëëàð" (16+). 0.25 Õ/
ô "Åï³äåì³ÿ" (16+).

ÍÅÄ²Ëß, 20 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 12.40 Õ/ô "Éîñèï ïðåêðàñ-
íèé.  Íàì³ñíèê ôàðàîíà" .
15.50 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ). 16.10, 23.30
Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðèðîäà".
17.05 Ò/ñ "²ñïàíñüêà ëåãåí-
äà" (16+). 19.50 Ä/ô "ßê ïðà-
öþþòü ì³ñòà" .  21.00,  0 .15
Íîâèíè. 21.35 "Òàºìíèé ³çî-
ëÿòîð ÑÁÓ". 22.15, 1.30 Áóêî-
ãîë³êè. 22.40 Ä/ô "Âàãàñ³ -
ÿïîíñüê³  ñìàêîëèêè".  0.45,
1.09,  1.10 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè

Òðèëåð "Åêñïåäèö³ÿ "Íî¿â êîâ-
÷åã". 0.50, 1.45, 4.30 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà". 5.15 "Ìàøà ³
âåäì³äü".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.15, 22.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10,
9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.10,
12.25 Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ
âñå çìîæó!" 12.50 Õ/ô "Õîëîä-
íå ë³òî 53-ãî". 14.50, 15.45,
16.45, 2.05 "Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".

20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
23.45 Õ/ô "Ñë³ïèé îáð³é". 1.40
"Ñêåïòèê 3". 4.10 Ä/ï "Õðîí³-
êà ïîãðàáóâàíü". 4.50 "Top
Shop". 5.20 Ä/ï "Îëåã ßí-
êîâñüêèé. ß, ñîá³ íà ëèõî, áåç-
ñìåðòíèé".

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.30,  16.30 Ò/ñ
"Ïåñ-3" (16+).  12.45,  15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.25, 16.20 Õ/
ô "×îðíà êíèãà" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³. 21.25 Õ/ô "Òîé, õòî
á³æèòü ïî ëåçó - 2049" (16+).
0.35 Õ/ô "Í³÷íå ÷åðãóâàííÿ"
(18+).  2.25 Ôàêòè. 2.45 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+).

ÑÒÁ
5.35 Ìîÿ ïðàâäà. Àëüîíà Êóðèëî-
âà. Ì³ñ³ÿ çä³éñíåííà. 6.35 Ìîÿ
ïðàâäà. Õàÿë Àëåêïåðîâ. Êàâêàçü-
êèé ïîëîíåíèé. 7.25 Õ/ô "Òàºìíè-
öÿ ×îðíèõ äðîçä³â". 9.25 Õ/ô "Ñïî-
êóòà". 11.15 Õ/ô "×åðâîíi áðàñëå-
òè". 17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè.
18.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè (16+). 20.00, 22.40 Õîëîñòÿê
(12+). 23.35 ßê âèéòè çàì³æ (12+).

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, 2.25 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.30, 4.35 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.30 Ò/ñ "Â³äêðèòå â³êíî"
1, 2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "Â³äêðè-
òå â³êíî" (12+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00, 0.00 Ò/ñ "Ìóçèêà äëÿ
äâîõ" (12+). 23.20 Ïî ñë³äàõ.
1.55 Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ò/ñ
"CSI: Íüþ-Éîðê" (16+). 5.20
Çîðÿíèé øëÿõ.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô "Òîì
Ñîéºð". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 13.30 Ò/ñ "Çà÷àðîâà-
íå êîðîë³âñòâî". 18.30 Ì/ô
"Çàìáåç³ÿ". 20.00 Õ/ô "Âåëè-
êèé äðóæí³é âåëåòåíü". 22.15
Õ/ô "Çåìëÿ â îáëîç³". 0.00 Òå-
îð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 2.00 Áàð-
Äàê. 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
3.20 Â³òàëüêà. 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 - 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

ãî ò³ëà (18+). 0.00 Îäèí çà âñ³õ
(16+).

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, 3.00 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñå-
çîí. 13.30, 15.30 Ò/ñ "×åðãî-
âèé ë³êàð - 4" (12+). 16.00 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ïîäîðîæ
äî öåíòðó äóø³" 7, 8 ñ. (12+).
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00 Ä/ô
"Ä³ì "Ñëîâî" (12+). 1.45 Òå-
ëåìàãàçèí. 2.15 Ò/ñ "CSI: Íüþ-
Éîðê" (16+).  3.45 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Äèÿ-
âîë ñ òðüîìà çîëîòèìè âîëî-
ñèíàìè". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³-
ëëÿ. 13.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.00
Ðÿò³âíèêè. 15.00 Â³òàëüêà.
16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 18.00 Îä-
íîãî ðàçó â Îäåñ³. 19.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
20.30 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
22.00 Çíàé íàøèõ! 0.00 Ùî-
äåííèêè Òåìíîãî. 1.00 Õ/ô
"Ñîí". 2.45 Õ/ô "Ãåòüìàíñüê³
êëåéíîäè".  5.40 Êîðèñí³
ï ³äêàçêè.

«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, 2.50 Çîíà íî÷³. 5.05 Àá-
çàö. 6.59, 8.15 Kids Time. 7.00
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 8.20 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 11.00 Õ/ô "Âèáóõ ³ç
ìèíóëîãî". 13.10 Õ/ô "Äæîðäæ
ç äæóíãë³â". 15.00 Ñóïåð³íòó¿-
ö³ÿ. 17.00, 19.00 Õòî çâåðõó
(12+). 21.00 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ (16+). 22.00 Âàðüÿòû.
0.00 Õ/ô "Íîìåð 44" (16+).
2.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

Ï’ßÒÍÈÖß, 18 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 15.20 "Õðèñòèíà.
Êðèìñüêå ñîëî". 6.27, 6.30,
7.00, 8.00, 9.25, 21.00, 3.00
Íîâèíè. 7.05, 8.05 Äåíü ïàì'-
ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêî-
òàòàðñüêîãî íàðîäó òà Äåíü
áîðîòüáè çà ïðàâà êðèìñüêî-
òàòàðñüêîãî íàðîäó. Ñïåöïëà-
íóâàííÿ. 9.00 "Êðèì. Íåñêîðå-
íèé". 9.40 "Ìåæà î÷³êóâàííÿ".
10.35 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 12.00 Ïåð-
ôîðìàíñ "Devam-Ïðîäîâæåí-
íÿ". 12.05 Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè. Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55 Ñõåìè. Êîðóï-
ö³ÿ â äåòàëÿõ. 14.30 Ðàä³î.
Äåíü. 17.00 "Ãåí³÷åñüê". 17.30
"Êðèì. Ñïðîòèâ". 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 18.50
VoxCheck. 19.00 Äåíü ïàì'ÿò³
æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêîòà-
òàðñüêîãî íàðîäó òà Äåíü áî-
ðîòüáè çà ïðàâà êðèìñüêîòà-
òàðñüêîãî íàðîäó. Ñïåöïðî-
åêò. 19.25, 21.50, 4.15 Ðîçñåê-
ðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 20.25 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.30, 3.25 Íîâèíè.
Ñïîðò. 23.20 Ä/ô "Äèâîâèæí³
ì³ñòà ñâ³òó". 1.09, 1.10 Ñêëàä-
íà ðîçìîâà. 1.35 Äî ñïðàâè.
2.00 "Óêðà¿íñüêà Ãåëüñ³íñüêà
ñï³ëêà-âåêòîð âèçíà÷åíî". 3.40
"Óêðà¿íñüêà ðàïñîä³ÿ".

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,
10.45, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 12.55, 14.20, 15.40
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Êîõàííÿ Ìåð`ºì". 20.15
Äðàìà "×óæà ìîëèòâà". 22.10

"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:05
- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -

ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.05 Àáçàö.
6.59, 8.44 Kids Time. 7.00 Ì/ô
"Âàðòîâèé Ì³ñÿöÿ". 8.45 Õ/ô
"Ëàá³ðèíò" (16+). 12.40 Õ/ô
"Äåíü Òðèôôèä³â" (16+). 16.40,
1.00 Õ/ô "Êîñìîñ ì³æ íàìè"
(12+). 19.00 Õ/ô "×àñ" (16+).
21.10 Õ/ô "Äæàìïåð" (16+).
23.00 Õ/ô "Âòîðãíåííÿ: Áèòâà
çà ðàé" (16+).

ÑÓÁÎÒÀ, 19 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.27,
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî! 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 0.15 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ
"Ãîí". 10.05 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
10.30 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
11.05 Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿõè".
12.00 Õ/ô "Îá³òíèöÿ ëþáîâ³".
13.35 Êîíöåðòíà ïðîãðàììà.
14.30 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë. 15.25 Ä/
ô "Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³
ñìàêîëèêè". 16.15 Òåëåïðîäàæ
(íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 16.35
Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðèðîäà".
17.05 Ò/ñ "²ñïàíñüêà ëåãåíäà"
(16+). 20.00, 1.10, 4.15
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.30 ßê
äèâèòèñÿ ê³íî. 21.55 Õ/ô
"Ôðàíö" (16+). 0.40 "Ëåâêî
Ëóê"ÿíåíêî. Éòè çà ñîâ³ñòþ".
2.05 "×åñíî æèòè ³ ÷åñíî
ïîìåðòè. ²ãóìåíÿ Éîñèôà
Â³òåð". 2.50 "Êåíã³ð. Ñîðîê äí³â
ñâîáîäè". 5.05 "Îëåñü
Øåâ÷åíêî. ßê íà ñïîâ³ä³". 5.30
"Ìèêîëà Ðóäåíêî. Ôîðìóëó
æèòòÿ çíàéäåíî".

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Æèòòÿ áåç îáìà-
íó". 11.10, 23.20 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018". 12.10 Ò/ñ "Õîðîøèé
õëîïåöü". 16.20, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2018". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018".
20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
0.00 Äðàìà "×óæà ìîëèòâà".
1.55 Òðèëåð "Åêñïåäèö³ÿ "Íî¿â
êîâ÷åã".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.30 "×åêàé íà
ìåíå". 8.00 Õ/ô "Óáèòè äðà-
êîíà". 10.30 Õ/ô "Ì³é ëàã³ä-
íèé ³ í³æíèé çâ³ð". 12.40 Õ/ô
"Çàêîõàíèé çà âëàñíèì áàæàí-
íÿì". 14.30 Ò/ñ "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü" (16+). 18.10, 20.30 Ò/ñ
"Äðóãå æèòòÿ" (12+). 20.00,
2.45 "Ïîäðîáèö³". 23.00 Õ/ô

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.55 Çîíà íî÷³. 5.05 Àá-
çàö. 6.59, 8.19 Kids Time. 7.00
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåñ-
ñòðàøûõ". 8.20 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 13.00 Õ/ô "Á³çíåñ çà-
ðàäè êîõàííÿ". 14.50 Õ/ô "Ïåð-
øà äîíüêà". 17.00, 19.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè . (16+).
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+).  22.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
1.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

×ÅÒÂÅÐ, 17 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.30 Ùîäåííèê
ªâðîáà÷åííÿ- 2018 ã. 9.40,
19.25 Ä/ô "Øàìâàð³: òåðèòî-
ð³ÿ äèêèõ òâàðèí". 10.40 Òå-
ëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ) .11.00 Ä/ô "Ñòîëèêà
ßïîí³ÿ". 11.40 Ä/ô "Äâîêîë³ñí³
õðîí³êè".  12.00 Ä/ô "Ñìàê
Äçÿííàíÿ". 13.00, 15.00 Íîâè-
íè ( ³ç  ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Äî
ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.15 Ì/ñ "Ãîí". 16.30 Äîêó-
ìåíòàëüíèé öèêë. 17.00,
19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í². 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 20.25
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
21.30, 3.25 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "²ñïàíñüêà ëåãåí-
äà" (16+). 23.15 Ä/ô "Äèâî-
âèæí³ ì³ñòà ñâ³òó". 1.09, 1.10,
4.10 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
1.55, 5.00 "Êðèìñüê³ òàòàðè:
"Êðèì - íàø!" 2.50 Ïåðôîð-
ìàíñ "Devam-Ïðîäîâæåííÿ".
3.40 "Åñå ïðî Êðèì".

     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, 0.15, 5.35 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.50
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 12.20,
13.45, 15.05 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 20.15 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 20.30, 21.30 Ò/ñ "Õî-
ðîøèé õëîïåöü". 22.30 "Ïðàâî
íà âëàäó 2018". 0.25, 4.15 Òðè-
ëåð "Ðåêâ³ºì çà âáèâöåþ".

IÍÒÅÐ
5.55 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".
10.15,  12.25,  20.40 Ò/ñ "Çà-
ðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìîæó!".
13.00 Õ/ô "Í³÷íà ïîä³ÿ" .
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4 .05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
5.20 "Ïîäðîáèö³" .  0 .25 Õ/ô
"Ôðàíöóçüêèé òðàíçèò" (16+).
2.55 "Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã".
4.50 "Top Shop".

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.10,
17.30, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+).
12.10, 13.20 Õ/ô "Ñë³ïà ëþòü"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.25, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.30, 22.40 Ò/ñ "Êîïè
íà ðîáîò³" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.45 Õ/ô "×îðíà êíèãà" (16+).
2.15 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 4.05 Ñêàðá
íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
6.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
8.15 Âñå áóäå ñìà÷íî! 9.15
ÌàñòåðØåô (12+). 12.30 Õàòà
íà òàòà (12+). 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55,
22.40 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà
(16+). 22.55 ß ñîðîìëþñü ñâî-
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 16
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

14 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�
20.04). Зайвий поспіх
та непотрібна емо�
ційність можуть приве�
сти до серйозних

фінансових втрат і сваркам з
близькими людьми. Акурат�
но ведіть свої справи, часті�
ше радьтеся з довіреними
людьми й фахівцями.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�20.
05). Важливо не вита�
ти в хмарах, а тверезо
дивитися на свої мож�

ливості. Філософське розум�
іння життя й холоднок�
ровність у всіх ситуаціях, доз�
волить вам досягти блиску�
чих результатів.

БЛИЗНЮКИ (21.
05� 21.06). Сприятли�
вий час для реалізації
творчих ідей, саме за�
раз вони будуть затре�

бувані в роботі й можуть при�
нести прибуток. Але вам зна�
добиться вся ваша енергія,
ініціативність і рішучість.

РАК (22.06�22.07).
Оптимізм допоможе
вам вирішити будь�
яке завдання й  забез�
печить необхідну до�

помогу, залучаючи одно�
думців. Від начальства  три�
матися краще подалі, тому
що йому доведеться не до
смаку ваша  ініціативність.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Вам прийдеться ба�
гато працювати, тому
краще не  розпоро�
шуватися на дрібниці,

візьміться за одну справу та
зробіть її якісно.  Постарай�
теся уникати непотрібних,
порожніх зустрічей. Бажано
бути як можна непомітніше й
скромніше в очах началь�
ства.

ДІВА (24.08�23.09).
Бажано уникати сує�
ти. Не варто робити
ризикованих угод,
шанс на успіх прак�

тично дорівнює нулю. Важ�
ливо впорядкувати свій
спосіб життя, не втягуйтеся в
круговорот чужих проблем.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Усе пройде
більш�менш добре,
залежно від того, як ви
будете реагувати на

виникаючі труднощі. Поста�
райтеся не паникувати і спо�
кійно у всьому розібратися.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Фортуна буде
вам посміхатися. На
роботі, та й взагалі у

ділових відносинах, можливі
перспективні пропозиції від
надійних  партнерів, а також
довгоочікуваний прибуток
від довгострокових кон�
трактів.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вас, схоже,
може відвідати гостре
бажання щось  зміни�

ти – зовнішній вигляд,
роботу, родиний стан. Що ж,
дерзайте! Постарайтеся
тримати свої ділові папери
подалі від цікавих поглядів.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Ви на гребені
хвилі, навіть плітки
роблять вам карко�

ломну рекламу. Ви зараз
товариські й чарівні, вихор
нових зустрічей і  знайомств
закрутить вас.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). На перший
план вийде робота.
Чекайте безліч важ�
ливих справ і неспод�

іваних завдань, причому
навіть у вихідні. Від вас буде
потрібно маса зусиль, щоб
упоратися з ними, при цьому
начальство може так і не оц�
інити вашої запопадливості.

РИБИ (21.02�
20.03). Вам, схоже,
прийдеться скориста�
тися внутрішніми ре�

зервами, вони виявляться
дуже до речі для рішення пе�
кучих питань. Прийдеться
досить активно працювати.

Çâîíîê â äâåðü. Ðàáè-
íîâè÷ îòêðûâàåò – íà
ïîðîãå ãîñòè.

– Âû õîòü áû ïðåäóï-
ðåäèëè...

– Äà õîòåëîñü âàñ
äîìà çàñòàòü, – îïðàâ-
äûâàþòñÿ ãîñòè.

Íàø ãóáåðíàòîð îáúÿ-
âèë, ÷òî îáëàñòü ê 9 ìàÿ
ãîòîâà! Ñêàæó ÷åñòíî, ÿ
ñ íèì ïîëíîñòüþ ñîãëà-
ñåí! Ôðîíòîâûå äîðîãè
ïîñòðîåíû, ïðîòèâîòàí-
êîâûå ÿìû ðàâíîìåðíî
ðàñïðåäåëåíû, îáîðîíè-
òåëüíûå òðàíøåè ïî
òðîòóàðàì âûêàïûâà-
þòñÿ! Âðàã íå ïðîéäåò!

Óâåëè÷åíèå ãðóäè...
ãóá... ÿãîäèö... è äðóãèõ
÷àñòåé òåëà. Áåç îïåðà-
öèè! Îáðàùàòüñÿ ê ïàñå÷-
íèêó Èâàí Èâàíû÷ó!

Êóïèëà ìóæó êîñòþì-
òðîéêó – òðóñû è äâà
íîñêà. Ëþáëþ åãî, áà-
ëóþ...

Äèåòà.
Âíà÷àëå 3 äíÿ åøü îäíè

îâîùíûå ñàëàòû, ïîòîì
4 äíÿ ñèäèøü íà îäíîì
êåôèðå, ïîòîì 5 äíåé
ïüåøü îäèí òðàâÿíîé
÷àé, ïîòîì 7 äíåé ïüåøü
òîëüêî âîäó..

Ïîòîì äåâÿòü äíåé...
Ïîòîì ñîðîê äíåé...

☺ ☺ ☺

ТОВ “АВЕ
Мукачево”

ПРОВОДИТЬ
НАБІР  НА РОБОТУ

ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспор)
тних засобів категорії
С, Е.
2.Вантажники для
збору твердих побу)
тових відходів.
3.Тракторист.
4 . П р и б и р а л ь н и к
службових примі)
щень.
5.Прибиральник тери)
торії.
6.Касир

За детальною
інформацією
звертатися:

м. Мукачево,
вул. Тімірязєва, 78,
Тел.: 0503378371.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Закарпатье. Необычайная и уди�
вительно красивая природа, пре�
красные люди, замечательные ста�
ринные замки в Мукачево и Чина�
диево. Всё это поднимало настро�
ение и повышало позитив в душе.
Мы любовались природой синих
гор, красотой карпатской весны,
цветением сакур и переливами чи�
стого весеннего неба. Быстрыми
реками и  гостеприимными добры�
ми людьми, живущими в этом зага�
дочном и чудесном крае.

Случайно мы попали на отчетный
концерт творческих коллективов
города Мукачево в драмтеатре. От�
личная программа, такое множе�
ство талантов и исполнителей. На�
стоящая оранжерея прекрасных
цветов Карпат в облике талантли�
вых певцов, танцоров, артистов
цирка.

Но больше всех нам понравился
хореографический коллектив "Ва�
лери", который поразил нас до глу�
бины души и всколыхнул массу доб�
рых чувств и эмоций. Мы увидели
танцы "А у нас на полонине", ма�
леньких танцовщиц детского кол�
лектива "Оленка".  А когда стали ис�
полнять танец "Тетя Соня", то нео�
бычайный колорит и мастерское
исполнение перебросили нас на
Одесские улицы и бульвары, пове�
яло Привозом и Пересыпью, и не�
забываемой Дерибасовской, по ко�
торой гуляли Мишка Япончик и
Гришка Кот. В этом удивительном
танце участвовали люди разных
возрастов от школьниц до пенсио�
неров. Казалось, что среди этих
красавиц вот�вот появится леген�
дарная Мурка и уложит одиннад�
цать человек одним выстрелом. По
бурным аплодисментам и овациям,
можно было понять, что этот кол�
лектив – любимец публики, особен�
но молодёжи.

Объединить представителей раз�
ных поколений в хореографической
композиции это настоящее чудо,
настоящее искусство и упорный
труд талантливых руководителей.
Нам всегда казалось и мы верили
этому стереотипу, что в танце уча�
ствуют обычно люди одной возрас�
тной категории. А в коллективе "Ва�
лери" все возрасты дышат настоя�
щей молодостью. Когда мы ближе
познакомились с коллективом и ру�
ководителями, мы увидели, что все
танцоры увлечены своим призвани�
ем и любовью к танцу, независимо
от возраста и, как привыкли они го�
ворить: "Танцу все возрасты покор�
ны". Атмосфера дружбы и взаимо�
понимания наполняет этот коллек�
тив, в котором маленькие дети,
папы и мамы, дедушки и бабушки
чувствуют себя молодыми и полны�

ÆÅËÀÅÌ ÓÑÏÅÕÀ È ÍÎÂÛÕ ÎÂÀÖÈÉ
ми творческих
сил. Все чувству�
ют себя равными
и молодыми, все
между собой на
"ты", потому что
все занимаются
одним делом и
считают хореог�
рафический кол�
лектив своей се�
мьёй.

Эти милые, та�
лантливые тан�
цоры – бизнес�
мены, чиновники
и домохозяйки,
служащие и вра�
чи. Мы были сча�
стливы встретив
этих людей и по�
общавшись с
ними, заряди�
лись доброй
энергией надол�
го и надёжно.

Это хорошее
начинание мы хотим привезти к
нам в Киев, где есть множество
танцевальных школ и коллективов,
но такого фейерверка возрастов
не встретишь нигде. Создать не�
что подобное в Киеве – наше же�
лание, мечта, ставшая, под неиз�
гладимым впечатлением увиден�
ных чудес хореографии, нашей
главной целью. Пример "Валери"
заставил нас пересмотреть свои
взгляды на хореографическое ис�
кусство и следовать благородно�
му и прекрасному девизу: "Танцу
все возрасты подвластны".

Потом мы поехали на выступле�
ние "Валери" в чинадиевский за�
мок. Там мы увидели настоящий
средневековый королевский бал.
В стенах древнего замка мы по�
грузились в прошлое, когда вели�
колепным средневековым танцем
начали бал танцоры из коллекти�
ва "Валери". Оформление, костю�
мы, сама атмосфера и главное

исполнение танцев напоминали ко�
ролевский бал далёкого прошлого.

Выражаем глубокую благодар�
ность народному хореографичес�
кому коллективу "Валери" и образ�
цовому детскому коллективу
"Оленка", их руководителям Татья�
не и Валерии Черненко, за дпода�
ренное нам незабываемое удоволь�
ствие, прекрасно проведенное вре�
мя, массу положительных эмоций
и счастливых минут, за их талант,
умение и трудолюбие, за их твор�
ческие начинания. Пожелаем им
успеха и оваций, множество выс�
туплений на сцене, новых творчес�
ких починов и бурной фантазии. Не�
сите радость, счастье, позитив,
удовольствие и свет своих вечно
юных, вечно молодых душ людям.
Будьте счастливы и благополучны.

От имени благодарных
 зрителей,

семья ПРОХОРОВЫХ. г. Киев.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi
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