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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.

КАБМІН вніс зміни у назву  вузів.  Відтепер
замість  "вищий учбовий заклад "  вузи в Україні
носитимуть назву “Заклад вищої освіти”.

В УКРАЇНІ  заборонено будівництво  багатопо�
верхових будинків  за межами міст.

ЗА  ДАНИМИ  служб охорони навколишнього
середовища,  Україна стала однією з найзабруд�
неніших  країн Європи. На 100 тисяч  населення
від хвороб через погану  екологію помирають 80
чоловік.

ЖИТЕЛІ болівійського міста  Сан�Буенавентур
дуже поважають державну конститутцію. Керую�
чись її положеннями про соціальну справед�
ливість, вони день через день на  кілька годин за�
ковують у колодки свого міського голову  Хавєру
Дельгадо. За його брехню і невиконання своїх
службових  обов’язків.

КЛІЄНТУ одного з британських ресторанів  так
сподобалося обіднє блюдо з куриці каррі, що  він
захотів  одружитися з нею. Власник   ресторану
прийняв бажання клієнта з великим ентузіазмом
і заявив про готовність покрити всі витрати на таке
весілля.

У ПІВДЕННІЙ Кореї у Міжнародному аеропор�
ту двірник виявив  у сміттєвому контейнері  сім
золотих  зливків, вартість яких  дорівнює 327 ти�
сяч доларів.

ГРУПА вчених з Нідерландів виявила в Малайзії
три  досі невідомих види жуків. Один з них назва�
ний на честь  зіркового голлівудського актора
Леонардо Ді  Капріо, а на честь Президента США
Дональда Трампа названо  моль.

ÂÈØÈÂÀÍÊÀ – ÑÈÌÂÎË ÍÀØÎÃÎ ªÄÍÀÍÍß
ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß ÂÑÜÎÃÎ

ÁÀÃÀÒÎÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ!

Вартість підписки залишається не9
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

Øàíîâí³ ìóêà÷³âö³!
17 òðàâíÿ, ó ÷åòâåð, ó íàø³é

êðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ íàðîäíå
ñâÿòî Äåíü âèøèâàíêè. Âîíî
ùå çîâñ³ì ìîëîäå, àëå òàêå, ùî
íàáóëî âåëèêî¿ ïîïóëÿðíîñò³
ñåðåä óñ³õ âåðñòâ óêðà¿íñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà, ÿê ñèìâîë íàøîãî
ºäíàííÿ òà êóëüòóðíîãî â³äðîä-
æåííÿ âñüîãî áàãàòîíàö³îíàëü-
íîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Çàïðîøóþ ìóêà÷³âö³â öüîãî
÷åòâåðãà îäÿãíóòè âèøèâàíêè
òà âèéòè â íèõ íà ðîáîòó òà
íàâ÷àííÿ, ïîêàçàâøè ïðèêëàä
äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî íà-
ðîäíèõ òðàäèö³é ñòâîðåííÿ òà
íîñ³ííÿ åòí³÷íîãî âèøèòîãî
îäÿãó, ñâîº¿ êóëüòóðíî¿ îñâ³÷å-
íîñò³ òà äóõîâíî¿ ñâ³äîìîñò³.

Öüîãî æ äíÿ, î 13.00 âñ³ áà-
æàþ÷³ ìîæóòü ïðèéòè íà öåí-

òðàëüíó ïëîùó ì³ñòà, ùî íî-
ñèòü ãëèáîêîñèìâîë³÷íó íà-
çâó Êèðèëà òà Ìåôîä³ÿ ³ óò-
âîðèòè êîëî ºäíàííÿ íàâêî-
ëî ñêóëüïòóðíî¿ êîìïîçèö³¿
âèäàòíèì ñëîâ’ÿíñüêèì ïðî-
ñâ³òèòåëÿì, ð³âíîàïîñòîëü-
íèì Êèðèëó òà Ìåôîä³þ òà

âçÿòè ó÷àñòü ó ïàòð³îòè÷íîìó
ôëåøìîá³: “Âèøèâàíêà – ñèìâîë
íàøîãî ºäíàííÿ òà êóëüòóðíîãî
â³äðîäæåííÿ âñüîãî áàãàòîíàö³-
îíàëüíîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”

Ç ïîâàãîþ Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ,
ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà

Ñâ³é ãàðíèé, þâ³ëåé-
íèé äåíü íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷àº ëþáëÿ÷èé
ñèí, ÷îëîâ³ê, áàòüêî ³
ùèðèé äðóã

Ðîìàí
ÎËÅÍÓØÈÍÅÖÜ.
Äîðîãèé íàø Ðîìêó!
Çåëåíèé, ïàõó÷èé òðàâåíü ïðèí³ñ ùàñòÿ

â íàøó ðîäèíó. Íàðîäèâñÿ ñèí, îíóê, ÿêî-
ãî äîâãî ÷åêàëè. Ùèðèé, ùåäðèé, ðîçóì-
íèé, äðóæåëþáíèé ç îðèã³íàëüíèì ïî÷óò-
òÿì ãóìîðó. Ñüîãîäí³ âæå êîõàíèé ÷îëîâ³ê
³ òóðáîòëèâèé áàòüêî äëÿ äâîõ ñâî¿õ ÷óäî-
âèõ ä³òîê Àíäð³éêà òà ²ðèíêè, áåçìåæíà
ðàä³ñòü ³ ãîðä³ñòü òà äîïîìîãà äëÿ ñâîº¿
ìàìè. Ùèðî â³òàºìî ç þâ³ëåºì, áàæàºì
çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ òà áëàãîïîëó÷-
÷ÿ, íåõàé äîëÿ äàðóº ðàä³ñí³, áåçõìàðí³ äí³,
à Âñåâèøí³é îáåð³ãàº ðîäèíó â³ä íåçãîä.
Ñîëîâ’¿ íåõàé ñï³âàþòü ï³ñí³ ïðî êîõàííÿ,
à ÷èñëåíí³, ñïðàâæí³ äðóç³ òà ðîäèíà áàæàº
Òîá³ «Ìíîãàÿ ë³òà».

Ç ëþáîâ’þ, òâîÿ ðîäèíà òà äðóç³.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

ФОП Ключінська Л.Л.
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

Апостиль; Переклади (36 мов
світу); Нострифікація, Допо'
мога при отриманні довідок
про відсутність судимостей.

Наша НОВА  адреса: м.Мукачево, пл. Федорова, 4/6
Т.: 050 545 27 30,  097 714 81 75

ÍÀÒÕÍÅÍÍÎÃÎ ÂÀÌ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Â ÷óäîâó ïîðó âåñíÿíîãî áóéíîöâ³òòÿ â³äçíà-
÷àº ñâ³é  Äåíü íàðîäæåííÿ

Âàñèëü Àíäð³éîâè÷  ÐßÁÈ× –
äîáðå â³äîìà  Ìóêà÷åâó ³ ìóêà÷³âöÿì, à òà-
êîæ äàëåêî çà ìåæàìè  íàøîãî ì³ñòà  ëþäèíà
– ãåíäèðåêòîð ÑÏ «Ô³øåð-Ìóêà÷åâî», ïî÷åñ-
íèé ãðîìàäÿíèí Ìóêà÷åâà.

Âàñèëÿ Àíäð³éîâè÷à ö³íóþòü ³ ãëèáîêî øà-
íóþòü  ó ð³äíîìó ì³ñò³ íå ëèøå ÿê òàëàíîâè-
òîãî, äîñâ³ä÷åíîãî,  òâîð÷îãî ³ ïðîãðåñèâíîãî
ãîñïîäàðíèêà, à é ÿê âèñîêî³íòåë³ãåíòíó, ÷åñ-
íó, ùèðó, äðóæåëþáíó é ó âñ³õ âèì³ðàõ  âèñî-
êîïîðÿäíó ëþäèíó, ÿêà äóæå áàãàòî çðîáèëà ³
ïðîäîâæóº ùîäíÿ ðîáèòè äîáðîãî äëÿ íàøîãî
ì³ñòà. Ìè ãîðäèìîñÿ, ùî âñ³ìà ãðàíÿìè ñâîãî
æèòòÿ, ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Â.À. Ðÿáè÷
ïðèìíîæóº  äîáðó ñëàâó íàøî¿ Ðàäè ïî÷åñíèõ
ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà. Â³òàþ÷è Âàñ, øàíîâíèé
íàø ³ìåííèíèêó,  ç ñâÿòîì, ùèðîñåðäíî áàæàº-
ìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ ùå íà áàãàòî ðîê³â  òâîð-
÷îãî íàòõíåííÿ, îïòèì³çìó ³ íåâòîìíîñò³ ó  âñ³õ
äîáðèõ ñïðàâàõ.

ª.ÔÅÄ²Â – çà äîðó÷åííÿì êîëåã, ãîëîâà
ì³ñüêî¿ ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà,

äî ÿêèõ ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ  ãëèáîêî øàíó-
þ÷à Â.À.ÐßÁÈ×À ãàçåòà «Ìóêà÷åâî»
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Äÿêóºìî Àëôàâ³òó çà ëþá’ÿçíî íàäàí³ áóêâè (NN).Äÿêóºìî Àëôàâ³òó çà ëþá’ÿçíî íàäàí³ áóêâè (NN).Äÿêóºìî Àëôàâ³òó çà ëþá’ÿçíî íàäàí³ áóêâè (NN).Äÿêóºìî Àëôàâ³òó çà ëþá’ÿçíî íàäàí³ áóêâè (NN).Äÿêóºìî Àëôàâ³òó çà ëþá’ÿçíî íàäàí³ áóêâè (NN).

Ïèòàííÿ çñóâó ´ðóíòó â ñìò. Êîëü÷èíî ðîçãëÿíóëè
íà ïîçà÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ç ÒÅÁ òà ÍÑ

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Мешканці Мукачівщини дбають про утеплення сво�
го житла влітку і в цьому їм сприяє районна програма
«Власний дім».

Відтак, районна комісія  по підтримці  індивідуаль�
ного житлового будівництва на селі розглянула дві
заяви. Засідання під керівництвом першого заступ�
ника голови Мукачівської РДА Андрія Данканича,
відбулося  14 травня.

Комісія вивчила матеріали двох звернень, відпові�
дно до яких родини отримають можливість отриман�
ня пільгового кредиту. Загальна сума коштів, які меш�
канці  Мукачівщини спрямують на облаштування жит�
ла, становить 180 тис. грн. Один заявник планує
здійснити капітальний ремонт даху будинку, інший –
провести заміну вікон та дверей на металопласти�
кові.

Зазначимо, в Мукачівському району діє цільова рай�
онна програма «Власний дім» на 2016 – 2020 роки.

Основне завдання програми полягає в наданні
пільгових кредитів індивідуальним забудовникам у
обсягах зазначених відповідно до Програми.

Заходами Програми передбачено кредитування на
добудову або реконструкцію житла, придбання жит�
ла та облаштування інженерними мережами, в тому
числі газифікація власних житлових будинків та ме�
реж електро�газо�водопостачання, заміна газових
котлів на твердопаливні, утеплення фасада будинку,
заміна дерев’яних вікон та дверей на металопласти�
кові.

Ïèòàííÿ «òåïëèõ» êðåäèò³â
ðîçãëÿäàëè ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ

ІНФОРМАЦІЯ
Мукачівської  районної державної адміністрації про оголошення
конкурсу з визначення суб’єкта оціночної діяльності для прове(

дення експертної грошової  оцінки земельної ділянки
Конкурс оголошується на такий об’єкт:
( Назва об’єкта: Земельна ділянка площею 3,0147 га.
( Місцезнаходження об’єкта: урочище Няроші, будинок, 6, на те�

риторії Кольчинської селищної ради, за межами населеного пункту,
Мукачівського району Закарпатської області.

� Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної,
машинобудівної та іншої промисловості.

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечата�
ному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в кон�
верті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб’єктів
оціночної діяльності, належать: 1) заява на участь в конкурсі за вста�
новленою формою; 2) копія установчого документа претендента; 3) зас�
відчена у встановленому порядку копія ліцензії та сертифікату на право
здійснення оціночної діяльності; 4) копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки; 5) конкурсні про�
позиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції вит�
рат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з
експертної оцінки земельної ділянки.

У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, а
також у разі подання неповного пакету документів, заява на участь у
конкурсі не розглядається.

Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність
поданої ним інформації та документів.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу рай�
держадміністрації за адресою: м. Мукачево, вул. Штефана Августина,
21, каб. 311, тел. (03131) 5�51�04, 2�15�38.

Бланки документів для участі в конкурсі можна отримати у загально�
му відділі апарату райдержадміністрації.

Термін подачі документів з 18 травня 2018 року по 31 травня 2018
року.

Дата проведення конкурсу 7 червня 2018 року
об 11 годині 00 хв., к.ч., в приміщенні малого залу

 Мукачівської районної державної адміністрації, за адресою:
м. Мукачево, вул. Штефана Августина, 21.

Ñîö³àëüíà ³í³ö³àòèâà ñòàðòóâàëà íà Ìóêà÷³âùèí³
Ó Ìóêà÷³âñüêîìó ðàé-

îí³ ñòàðòóâàëà ñîö³àëü-
íà àêö³ÿ, â ðàìêàõ ÿêî¿
îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ îò-
ðèìóþòü â³çêè.

Äîïîìîãòè òèì, õòî
öüîãî íàéá³ëüø ïîòðå-
áóº, âäàëîñÿ çàâäÿêè
ñï³âïðàö³ Ìóêà÷³âñüêî¿
ÐÄÀ òà áëàãîä³éíîãî
ôîíäó «Íåòâîðê îô
êåð³íã» ç Êèºâà.

Ïðî áëàãîä³éíèé ôîíä
ðîçïîâ³â îäèí ç ïðàö³â-
íèê³â êóëüòóðè Ìóêà÷³â-
ùèíè Àíàòîë³é Çàºöü.
Ñï³âïðàöþ, çà ³í³ö³àòèâè
î÷³ëüíèêà ðàéîíó Ñåðã³ÿ
Ãàéäàÿ,  âäàëîñÿ çàïî-
÷àòêóâàòè íà õîðîøîìó
ð³âí³. Çàäëÿ ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó áàãàòî çóñèëü
äîêëàäåíî íà÷àëüíèêîì
óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó
Îëåêñàíäðîì Íåìéî òà
ôàõ³âöÿìè ñòðóêòóðíîãî
ï³äðîçä³ëó, ÿê³ îï³êóþòü-
ñÿ îñîáàìè ç ³íâàë³äí³-
ñòþ.

Â³äòàê, ñó÷àñí³ òà
ôóíêö³îíàë³ â³çêè ñòà-
íóòü ó íàãîä³ ìåøêàí-

öÿì ðàéîíó, ÿê³ ìàþòü
ïðîáëåìè ç îïîðíî-ðóõî-
âèì àïàðàòîì.

Êîæíó òàêó ðîäèíó
â³äâ³äàâ îñîáèñòî ãîëî-
âà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ
Ñåðã³é Ãàéäàé:

«Ñï³ëüíî ç Îëåêñàíä-
ðîì Íåéìî â³äâåçëè
â³çêè ïîàäðåñíî, –  ³  ÿê
çàçíà÷àº Ñåðã³é Âîëîäè-
ìèðîâè÷, – ðåàë³çàö³ÿ
ïðîåêòó òàêîæ äîçâîëÿº
áåçïîñåðåäíüî ïîñï³ëêó-
âàòèñÿ ç îñîáàìè, ÿê³
îáìåæåí³ ó ïåðåñóâàíí³,
òî æ ¿ì âàæêî íàâ³äóâà-
òèñÿ äî ÐÄÀ òà ³íøèõ
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-
äè.

Çàçíà÷ó, é íàäàë³ àê-
òèâíî áóäåìî ñï³âïðà-
öþâàòè ç áëàãîä³éíèìè
ôîíäàìè, ìåöåíàòàìè,
ùîá ìàòè ÿêîìîãà

á³ëüøå ìîæëèâîñòåé
äîïîìîãòè ñîö³àëüíî
âðàçëèâèì âåðñòâàì íà-
ñåëåííÿ ðàéîíó».

Â³äòàê, ìåøêàíö³ ðàé-
îíó ç îñîáëèâèìè ïîòðå-
áàìè ñåëèùà Êîëü÷èíî,
ñ³ë Â.Ëó÷êè, Æíÿòèíî,
Â³ëüõîâèöÿ, òà ³íøèõ îò-
ðèìàëè áåçêîøòîâí³
³íâàë³äí³ â³çêè.

Ñîö³àëüíà àêö³ÿ ïðî-
äîâæóºòüñÿ, àäæå â ðàé-
îí³ º ìåøêàíö³, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ï³äòðèìêè òà
äîïîìîãè.

На позачерговому засіданні
районної комісії з ТЕБ на НС
прийнято важливі рішення сто�
совно ліквідації наслідків зсу�
ву ґрунту, що стався в смт.
Кольчино, та фінансової ком�
пенсації постраждалим.

Нагадаємо: близько 9 годи�
ни 10 травня, потік земляної
маси зруйнував два будинки,
пошкодив третій. Надзвичайна
ситуація трапилася в смт.
Кольчино, по вул. Фрідє�
шівській. Якщо в одному з бу�
динків ніхто не проживав, то в
двох інших мешкали люди.

На щастя, внаслідок інци�
денту, постраждалих немає.

Про рішення, затверджені на
комісії з ТЕБ та НС розповів оч�
ільник району Сергій Гайдай
під час короткого брифінгу з
журналістами:

«Комісія прийняла важливі
рішення, які дозволять вжити
заходів, щоб допомогти пост�
раждалим мешканцям Кольчи�
на,� зазначає Сергій Гайдай, –
по перше,комісія визнала по�
шкоджене житло (вул. Фрідє�
шівська, № 117А) непридатним
до проживання. В обох випад�
ках зруйнованого та пошкод�
женого будинку прийнято

рішення про відселення людей.
По�друге, обраховано суму

збитків, яка в загальному скла�
ла 1 750,000 грн.

По третє, продовжується по�
стійний моніторинг місця подій
щодо ймовірності повторного
зсуву ґрунту та проводяться
додаткові консультації зі спец�
іалізованими підприємствами
щодо подальших заходів, які
попередять повторення інци�
денту».

Голова адміністрації зазна�
чив, що фінансування грошо�
вої компенсації очікується з
обласного бюджету. Цьому пе�
редуватиме клопотання на
відповідні служби та постійну
депутатську комісію, а відтак,
питання розглянуть крайові
обранці.

«Про заходи, спрямовані на
усунення наслідків зсуву ґрун�
ту та попередження нового
проінформований голова За�
карпатської ОДА Геннадій Мос�
каль, який сприятиме якнайш�
видшому вирішенню питання
про виділення грошової ком�
пенсації, – наголосив Сергій
Володимирович».

Наразі постраждалі меш�
канці вулиці Фрідєшівської
проживають у родичів.

«Найголовніше в цій ситуації
– допомогти людям, які втра�
тили все своє майно та дах над
головою, – наголошує Сергій
Гайдай, – тому спільно з керів�
ництвом області та за підтрим�
ки депутатського корпусу об�
лради зробимо все, щоб по�
вернути життя родин у нор�
мальне русло».
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Â Ìóêà÷åâ³ â³äáóëàñÿ îáëàñíà îë³ìï³àäà
ç ìåíòàëüíî¿ àðèôìåòèêè

ÏÀÌ’ßÒÀÉÌÎ!

8 òðàâíÿ, â íàø³é
êðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ
Äåíü ïàì’ÿò³ òà ïðè-
ìèðåííÿ, ÿêèé  çàïî-
÷àòêîâàíèé 22 ëèñòî-
ïàäà 2004 ðîêó, êîëè
Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ
ÎÎÍ ïðèéíÿëà Ðåçî-
ëþö³þ, ïðèóðî÷åíó äî
60-¿ ð³÷íèö³  çàê³í÷åí-
íÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè â ªâðîï³. Ó
íàø³é êðà¿í³ â³í â³äçíà-
÷àºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó
ð³âí³ ç 2015 ðîêó íà
âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî
çàõîäè ç â³äçíà÷åííÿ ó
2015 ðîö³ 70-¿ ð³÷íèö³
Ïåðåìîãè íàä íàöèç-
ìîì ó ªâðîï³ òà 70-
¿ ð³÷íèö³ çàâåðøåííÿ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè»
â³ä 24 áåðåçíÿ 2015
ðîêó.

Ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè íàéá³ëüøå óê-
ðà¿íö³â ñëóæèëè â ×åð-
âîí³é Àðì³¿: 6 ìëí.

ñîëäàò³â òà îô³öåð³â, ç
ÿêèõ 7 ôðîíòîâèõ òà
àðì³éñüêèõ êîìàíäèð³â,
200 ãåíåðàë³â. ²ç 7 ìëí.
îðäåí³â ³ ìåäàëåé, âðó-
÷åíèõ ñîëäàòàì ³ îô³öå-
ðàì àðì³¿ êîëèøíüîãî
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ,
2,5 ìëí. îäåðæàëè ìåø-
êàíö³ Óêðà¿íè.

Ó ñêëàä³ ÓÏÀ âîþâà-
ëè 100 òèñ. óêðà¿íö³â,
ó ñêëàä³ Ïîëüñüêî¿ àðì³¿
120 òèñ.(1939 ð³ê), ó
ñêëàä³ àðì³¿ ÑØÀ-80
òèñÿ÷, â àðì³¿ Âåëèêîá-
ðèòàí³¿ – 45 òèñÿ÷, 6
òèñÿ÷ – ó àðì³¿ Ôðàíö³¿.

Ó õîä³ ö³º¿ æàõëèâî¿
â³éíè â Óêðà¿í³ áóëî
çðóéíîâàíî 714 ì³ñò,
28 òèñÿ÷ ñ³ë, ïîíàä 15
òèñÿ÷ ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ, 28 òèñÿ÷
êîëãîñï³â, 900 ðàä-
ãîñï³â, 5600 ìîñò³â, 33
òèñÿ÷³ øê³ë,òåõí³êóì³â,
18000 ìåäè÷íèõ óñòà-
íîâ. ²ç ìóçå¿â áóëî âè-

âåçåíî áëèçüêî  40 òèñ.
êàðòèí, åêñïîíàò³â,
³íøèõ õóäîæí³õ ö³ííî-
ñòåé.

Íàéòðàã³÷í³øèìè òà
íàéñòðàøí³øèìè áóëè
ëþäñüê³ âòðàòè óê-
ðà¿íö³â, ÿê³ çà ï³äðàõóí-
êàìè â÷åíèõ ñòàíîâè-
ëè 9 ìëí îñ³á (22% íà-
ñåëåííÿ).

9 òðàâíÿ ìóêà÷³âö³
ðàçîì ç³ âñ³ºþ êðà¿íîþ

â³äçíà÷èëè Äåíü ïåðå-
ìîãè íàä íàöèçìîì ó
Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.
Öåé äåíü º äåðæàâíèì
ñâÿòîì ³ âèõ³äíèì
äíåì, ÿêèé îô³ö³éíî
â³äçíà÷àþòü ç 2016
ðîêó, â³äïîâ³äíî äî Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî óâ³-
÷íåííÿ ïåðåìîãè íàä
íàöèçìîì ó Äðóã³é
ñâ³òîâ³é â³éí³ 1939-
1945 ðîê³â».

Îô³ö³éíèì ñèìâî-
ëîì â³äçíà÷åííÿ Äíÿ
ïåðåìîãè íàä íàöèç-
ìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é
â³éí³, ÿê ³ Äíÿ ïàì’ÿò³
òà ïðèìèðåííÿ, º
êâ³òêà ÷åðâîíîãî
ìàêó  – çàãàëüíîï-
ðèéíÿòèé ó ñâ³ò³ ñèì-
âîë â³äçíà÷åííÿ ïàì-
‘ÿòíèõ äí³â Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè.

 Çà ³í³ö³àòèâè âåòå-
ðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é
íàøîãî ì³ñòà, êåð³â-
íèöòâî ì³ñòà òà ïðåä-
ñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é Ìóêà÷åâà
âøàíóâàëè ïàì‘ÿòü
âî¿í³â, ÿê³ ç³ çáðîºþ â
ðóêàõ áîðîíèëè ñâîþ
çåìëþ, ñâî¿ äîì³âêè òà
ð³äíèõ â³ä íàöèñòñüêèõ
â³éñüê, âîþâàëè ó
ñêëàä³ çáðîéíèõ ñèë

àíòèã³òëåð³âñüêî¿ êî-
àë³ö³¿, ó ñêëàä³ ïàðòè-
çàíñüêèõ òà ïîâñòàíñü-
êèõ çàãîí³â, ïðàöþâà-
ëè ó òèëó çàäëÿ Ïåðå-
ìîãè.

Êâ³òè òà êîðçèíè
áóëè ïîêëàäåí³ äî
ì³ñöü ïîõîâàíü âî¿í³â
ó öåíòð³ ì³ñòà, ì³êðî-
ðàéîí³  Ðîñâèãîâî òà
öåíòðàëüíîìó êëàäî-
âèù³, áóëà òàêîæ
â³äñëóæåíà ïàíàõèäà
çà âî¿íàìè Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ó÷àñ-
íèêàìè ÀÒÎ, ÿê³ çàãè-
íóëè îáîðîíÿþ÷è
ñâîþ çåìëþ â³ä ïóò³-
íñüêî¿ Ðîñ³¿.

Â³éíà – öå íàéá³ëü-
øå çëî, ÿêå òâîðèòüñÿ
ëþäüìè ïðîòè ëþäåé
³ ñüîãîäí³, â Äåíü ïå-
ðåìîãè, ÿê ³ â áóä-
ÿêèé ³íøèé äåíü, ìè
ïîâèíí³ ïàì‘ÿòàòè
ïðî öå, øàíóâàòè
áîðö³â ç ïàë³ÿìè
â³éíè òà âñ³õ æåðòâ
â³éíè, à òàêîæ ðîáè-
òè âñå çàëåæíå â³ä
êîæíîãî ç íàñ äëÿ óò-
âåðäæåííÿ ìèðó.

Ïàì’ÿòàéìî!
Â³ää³ë ³íôîðìàö³é-

íî-àíàë³òè÷íèõ êîì-
ïëåêñ³â âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Вихідними в Мукачеві пройшла перша обласна олімпіада з ментальної ариф�
метики. За призові місця змагалися діти віком від 5 до 15 років з різних
куточків Закарпаття. Олімпіада пройшла під гаслом “Розкрити потенціал кож�
ної дитини”, – повідомила організатор олімпіади Тетяна Шутко. Почалася ол�
імпіада із загальної розминки – далі змагання.  Батьки та гості олімпіади
мали змогу побачити відкритий урок з ментальної арифметики. Фіналісти
обласної  олімпіади  28 травня представлятимуть Закарпаття на всеук�
раїнській олімпіаді.

Ð³øåííÿ «Ïðî ñêàñóâàííÿ ïàñïîðòó â³äêðèòîãî ìàéäàí÷èêó (òåðàñè)» ïðèéíÿòî
íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó.  ¯¿ âëàñíèê ïðîãðàâ ó ñóäàõ âñ³
ïðàâà íà îðåíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà ÷àñòèíè ïåðøîãî ïîâåðõó òåàòðó, òàêîæ â³í
ìàº çâ³ëüíèòè é ïëîùó á³ëÿ òåàòðó.

Â çâ’ÿçêó ç ðîç³ðâàííÿì äîãîâîðó îðåíäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³, íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ  Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îá-
ëàñò³ âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ì³ñüêî¿ ðàäè  âèð³øèâ: ñêàñóâàòè  ïàñïîðò ¹3-15 â³ä
19.05.2015 âñòàíîâëåííÿ â³äêðèòîãî ìàéäàí÷èêà çà àäðåñîþ  ì.Ìóêà÷åâî,  ïë.
Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ,1À, ïëîùåþ 11. êâ.ì. á³ëÿ “²íòåðíåò- êàôå”.

Â³äïîâ³äíî  äî Ïîðÿäêó îòðèìàí-
íÿ ïàñïîðò³â â³äêðèòèõ ìàéäàí-
÷èê³â á³ëÿ ñòàö³îíàðíèõ çàêëàä³â
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà íà òå-
ðèòîð³¿ ì³ñòà Ìóêà÷åâà ñóá’ºêò
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çîáîâ-
’ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè äåìîíòàæ òå-
ðàñè ïðîòÿãîì 5 êàëåíäàðíèõ äí³â
âëàñíèìè ñèëàìè.

ÌÌÊÏ “Ìóí³öèïàëüíà ì³ë³ö³ÿ”
äîðó÷åíî çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà
äåìîíòóâàííÿì ìàéäàí÷èêà ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

ÄÅÌÎÍÒÓÞÒÜ Ë²ÒÍÞ ÒÅÐÀÑÓ Á²Ëß ÒÅÀÒÐÓ
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ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß
19 òðàâíÿ âèïîâíèòü-

ñÿ 64 ðîêè ÷åñí³é, ïðà-
öüîâèò³é ëþäèí³, ïðîñòî
äîáðîìó, ïîðÿäíîìó ÷î-
ëîâ³êîâ³

ßðîñëàâó
Â³êòîðîâè÷ó

Ñ²×Ó  –
áàòüêîâ³  ³ ä³äóñåâ³,  ÷ëåíó ë³òîá’ºäíàííÿ
«Ð³äíå ñëîâî».

Íåõàé ñîíöå ñÿº íà òâî¿õ æèòòºâèõ äîðî-
ãàõ, áàæàºìî òîá³  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð-
÷î¿ íàñíàãè, ëþáîâ³ ³ ïîâàãè  â³ä ð³äíèõ äðóç³â
³ çíàéîìèõ

Ëþáëÿ÷³ Òåáå ð³äí³, ñ³ì’ÿ òà  äðóç³.

ÍÀ ÄÎÂÃÅ ² ÑÂ²ÒËÅ ÆÈÒÒß!
14 òðàâíÿ âèïîâíèëîñÿ  10

ðîê³â íàøîìó ëþáèìîìó ñè-
íî÷êó, âíóêó

Ñòàí³ñëàâó
ËÎÑÈÊÓ .

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî
Òåáå, ëþáèé íàø þâ³ëÿð.

Õàé Ãîñïîäü-Áîã áëàãî-
ñëîâëÿº Òåáå, Ñòàñ³ê, íà
ì³öíå çäîðîâ’ÿ, íà òóðáîòó ³ ëþáîâ íàéð³äí³øèõ
Òîá³ ëþäåé, íà äîâãå ³ ñâ³òëå æèòòÿ!

Ëþáëÿ÷³ Òåáå òàòî Â³òàë³é,
ìàìà  Ëàðèñà, ñåñòðà  Êàðîë³íêà òà ¿¿ ÷îëîâ³ê

Ñåðã³é, áàáóñ³ Ãàííà òà Åòåëà, ñ³ì’ÿ Ëîñèêà
Âëàäèêà ³ éîãî äðóæèíà Ë³ëÿ.

За фактом дорожньо�транспортної пригоди за участю
двох мотоциклів та автомобіля поблизу смт.Чинадієва пол�
іцейські розпочали кримінальне провадження. Троє осіб,
які постраждали внаслідок аварії, жителі Косонь Берегі�
вського району, госпіталізовані.

13 травня о 14:50 на трасі Київ�Чоп, неподалік смт.Чина�
дієво, трапилася ДТП з потерпілими. Поліція встановила,
що аварія сталася за участі двох мотоциклів та автомобіля
«Mercedes».

На місці пригоди поліція попередньо з’ясувала, що водій
іномарки рухався в напрямку Мукачева та здійснив обгін
попутного транспорту, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив зіткнення з мотоциклами.

В результаті ДТП травми отримали троє людей, два водії
мотоциклів 50 та 55 років, а також 48�річна жінка�пасажир.
Потерпілі перебувають у місцевій лікарні. Всі вони жителі
села Косонь що на Берегівщині.

Транспортні засоби поміщенні на спецмайданчик відділу
поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження
за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України,
тобто порушення правил дорожнього руху, що заподіяли
тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Водія «Mercedes» затримали в порядку статті 208 Крим�
інально�процесуального кодексу України. Встановлено, що
він на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп‘янін�
ня, вміст алкоголю в крові становив в чоловіка 2,18 проміле.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому підоз�
ри та обрання міри запобіжного заходу. В рамках даного
кримінального провадження поліція з’ясує всі обставини
та причини аварії.

*    *   *

Ìóêà÷³âñüêà ïîë³ö³ÿ ³íôîðìóº

Ìóêà÷³âñüê³ ïîë³öåéñüê³ ç’ÿñîâóþòü
îáñòàâèíè ÄÒÏ ïîáëèçó ×èíàä³ºâà

На крадіжці золота викрили вже судиму мешканку об�
ласного центру поліцейські Мукачівського відділу поліції.
За фактом крадіжки з проникненням до будинку у поліції
розпочали слідство.

На лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки
м.Мукачева про те, що невідомі проникли до її будинку і
викрали вироби з дорогоцінного металу на суму понад 8
тисяч гривень.

На місці події в день звернення працювали поліцейські
слідчо�оперативної групи, експерти. Як з‘ясували право�
охоронці, невідома особа підібрала ключ до вхідних две�
рей, проникла всередину помешкання і зі скриньки для
прикрас викрала золоті вироби.

Поліцейські з’ясували, що підозрюваною в крадіжці є
24�річна мешканка Ужгорода. Жінка не вперше у такий
спосіб обкрадає чужі помешкання.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло,
що передбачено ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України,
поліцейські проводять розслідування. Також фігурантку
провадження перевіряють на причетність до вчинення под�
ібних злочинів по всій області. Вирішується питання про
обрання їй міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції
Закарпатської області

Ìóêà÷³âñüê³ ïîë³öåéñüê³ ðîçøóêàëè
êâàðòèðíó êðàä³éêó

Çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ÿ ìàâ íà-
ãîäó çíàòè áàãàòüîõ ïîë³òâ’ÿçí³â
ïðåêðàñíèõ ëþäåé, êîæåí ³ç íèõ
â³äñèä³â 8-12 ðîê³â â ìîðäîâñüêèõ
òàáîðàõ, ïîâåðíóâñÿ äîäîìó ³
äîâã³ ðîêè áóâ ³çãîºì ñóñï³ëüñòâà.
À òóò ÿ õî÷ó çãàäàòè îäíîãî ïàò-
ð³îòà, ÿêèé ÷óäîì óíèê öüîãî ëèõà.
Áóâ òèì ùàñëèâ÷èêîì ïîðó÷èê
Þðèé Ìëàâåöü. Â³í áóâ ÷ëåíîì
÷åñüêî¿ êîìïàðò³¿. À â ðîêè âèç-
âîëüíèõ çìàãàíü 1938 ðîêó ïåðåé-
øîâ íà á³ê Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè ³
î÷îëþâàâ îñîáèñòó îõîðîíó Àâ-
ãóñòèíà Âîëîøèíà. Ï³ñëÿ ðîçãðî-
ìó Êàðïàòñüêî¿ Ñ³÷³ óãîðñüêèìè
ãîíâåäàìè, óâ³éøîâ äî ëàâ ÊÏÐÑ,
ÿê áóâøèé ÷åñüêèé êîìóí³ñò. Âî-
þâàâ ó àðì³¿ Ëþäâ³ãà Ñâîáîäè. Çà
÷àñ³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ñòàâ ïåð-
øèì ñåêðåòàðåì Ìåæã³ðñüêîãî
ðàéêîìó ïàðò³¿. Àëå çàêàðïàòñüê³
êîìóí³ñòè áóëè íå çîâñ³ì òàêèìè,
ÿê³ áóëè ó Ñõ³äí³é Óêðà¿í³. Ïðèêëà-
äîì òóò ìîæå áóòè Îëåêñà Áîð-
êàíþê. Ìîñêîâñüê³ êîìóí³ñòè çðà-
çó â³ä÷óëè ó íüîìó ÷óæàêà ³ òîìó
çàçäàëåã³äü âèáðàëè òàêå ì³ñöå ó
Çàêàðïàòò³ äå áóëî íàéá³ëüøå
óãîðñüêèõ æàíäàðì³â ³ ïðÿìî ¿ì ó
ðóêè ñêèíóëè Îëåêñó Áîðêàíþêà
³ óãîðö³ éîãî ïîâ³ñèëè. Ïîñìåðòíî
ìîñêîâñüê³ êîìóí³ñòè äàëè éîìó
Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

Þð³é Ìëàâåöü áóâ òàêèì êîìó-
í³ñòîì, ÿê Îëåêñà Áîðêàíþê.
ÍÊÂÑ  ïî÷àëî ðîçêîïóâàòè éîãî
á³îãðàô³þ. ² îäíîãî ðàçó ïðè¿õàâ
“÷îðíèé âîðîíîê” ³ çàáðàâ Þð³ÿ

Ìëàâöÿ ïðÿìî ç êàá³íåòó ïåðøî-
ãî ñåêðåòàðÿ ðàéêîìó ÊÏÐÑ. ²
áóâ áè ðîçñòð³ëÿíèé Ìëàâåöü,  àëå
âòðóòèâñÿ ïåðøèé ñåêðåòàð îáêî-
ìó ÊÏÐÑ ²âàí Òóðÿíèöÿ. Â³í
çâ³ëüíèâ Ìëàâöÿ ç ëàï ÍÊÂÑ, àëå
ñêàçàâ éîìó: ñèäè òèõî, òè óæå â
îðãàíàõ ÊÏÐÑ ïðàöþâàòè íå áó-
äåø. Îñü òîá³ ïîñàäà äèðåêòîðà
Ìóêà÷³âñüêîãî ìëèíà, ñèäè ³ ïðà-
öþé. ² çàòà¿âñÿ êîëèøí³é êîìóí³ñò
íà äîâã³ ðîêè, àæ äî ïðîãîëîøåí-
íÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Íåäî-
âãî, âñüîãî 3-4 ðîêè ïðîæèâ Þð³é
Ìëàâåöü â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³, àëå
íå áóëî òàêîãî ì³òèíãà, íå áóëî òà-
êîãî ç³áðàííÿ, äå áè íå áóâ ÷óò-
íèé ãîëîñ öüîãî óêðà¿íñüêîãî ïàò-
ð³îòà.

Þðèé Ìëàâåöü ðîçóì³â, ùî
éîìó çàëèøèëîñÿ äóæå ìàëî æèòè
³ ðàä³â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³, ÿê íå
êîæåí ó òîé ÷àñ óì³â ðàä³òè ïàò-
ð³îò. Íåçàáàðîì â³í ïîìåð. ß íå
ïàì’ÿòàþ êîëè ñàìå, ÷è íå â 1994
ðîö³? Ìè ç³áðàëèñÿ íà ïîõîðîíè
Þð³ÿ Ìëàâöÿ. Õîâàëè éîãî íà ñòà-
ðîìó Ðîñâèã³âñüêîìó öâèíòàð³, ÿê
âèêëþ÷åííÿ, áî ïîõîâàííÿ óæå
äàâíî çàáîðîíåí³. Ïîò³ì ìè ç³áðà-
ëèñü íà ïîìèíêè ³ âèïèëè ïî îäí³é
÷àðö³. Ïëàíóâàëèñü ïðîìîâè â
÷åñòü ïîê³éíîãî, àëå ãðåêî-êàòî-
ëèöüêèé ñâÿùåíèê âñòàâ ³ ìîëèò-
âîþ çàê³í÷èâ òðàïåçó. Ëþäè í³÷î-
ãî íå  çàêóñèëè, í³êîëè áóëî çà 3-5
õâèëèí ³ ïî÷àëè ðîçõîäèòèñü. ×îìó
öå òàê áóëî çðîáëåíî íåëþäÿíî ïî
â³äíîøåííþ äî ïîê³éíîãî. ß íå

çíàþ, àëå Þð³é Ìëàâåöü áóâ ÷ó-
æèé ³ ñåðåä ñâî¿õ. Ïàòð³îòè çàêè-
äóâàëè Ìëàâöþ äîêîðè, ùî â³í áóâ
êîìóí³ñòîì, ðóñèíè îñîáëèâî, áî
Ìëàâåöü âîþâàâ ç ïîë³òè÷íèì ðó-
ñèíñòâîì.

² âñå æ äîëÿ Þð³ÿ Ìëàâöÿ ñêëà-
ëîñÿ íàïðî÷óä âäàëî. ßêáè íå ²âàí
Òóðÿíèöÿ ç îáêîìó ÊÏÐÑ, áóâ áè
â³í ðîçñòð³ëÿíèé, àáî ñèä³â áè 25
ðîê³â ó ìîðäîâñüêèõ ïîë³òè÷íèõ
òàáîðàõ. À òàê â³í äåñÿòèð³÷÷ÿ
òèõî ïðîñèä³â íà ïîñàä³ äèðåêòî-
ðà ìëèíà. Çàðàç íåìà í³ Ìëàâöÿ
í³ òîãî ìëèíà, áî ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³
ìëèí ðîçâàëèëè ³ òàì ïîáóäóâàëè
âåëèêó áàãàòîïîâåðõ³âêó, íà íàáå-
ðåæí³é Ëàòîðèö³. Õî÷à – í³, ìëèí
áóâ òðîõè äàë³ ³ íà éîãî ðîçâàëè-
íàõ ïîáóäóâàâ ãîòåëü ÿêèéñü
á³çíåñìåí. ß óæå ñòàðèé ³ áàãàòî
ïëóòàþ ïðîïèñíèõ ³ñòèí, ³ ùîáè íå
çàáóòè óñå îñòàòî÷íî íàïèñàâ öþ
çàì³òêó  ïðî Þð³ÿ Ìëàâöÿ.

Äî ðå÷³, ìè áóëè îñîáèñòî çíàé-
îì³. ² â³í, ìàþ÷è ïèëüí³  î÷³, áà-
÷èâ ó ìåí³ áàíêðîòà ³ çàâæäè âèñ-
ì³þâàâ ìåíå, ÿê òèì÷àñîâî óñï³-
øíîãî. À â ê³íö³, íà äóìêó Þð³ÿ
Ìëàâöÿ, ìåíå æäàâ êðàõ. Òîáòî
äðóçÿìè ìè íå áóëè, â³í âáà÷àâ â
ìåí³ âîðîãà íàðîäó, ÿêèé äóæå ñêî-
ðî ïîíåñå çàñëóæåíå ïîêàðàííÿ ³
òîìó íå öåðåìîíèâñÿ ç³ ìíîþ. Íå
äèâëÿ÷èñü íà öå, â³í çàâæäè áóâ ³
º ïàòð³îòîì Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè.

ßðîñëàâ Ñ²×,
ì. Ìóêà÷åâî

ЧУЖИЙ СЕРЕД СВОЇХ

18 ТРАВНЯ, у рамках святкування Міжнародного дня музеїв, у замку “Паланок”
відбудеться прем’єра вистави Мукачівського драматичного театру “Князь Ко�
рятович”.

Над втіленням масштабного театрального проекту працюють:
Автор п’єси – Олександр Гаврош
Режисер�постановник – Євген Тищук
Сценографія – Пітер Матл

Костюми – Віра Шітік
Композитор – Віктор Теличко
Наразі триває активна підготовка до прем’єрного показу, який відбудеться 18 травня о

21.00 год. у замку “Паланок”.

Â «Ïàëàíêó» â³äáóäåòüñÿ ïðåì’ºðà âèñòàâè
Ìóêà÷³âñüêîãî  äðàìàòè÷íîãî òåàòðó “Êíÿçü Êîðÿòîâè÷”

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
20 òðàâíÿ áóäå ñâÿòêóâàòè

ñâ³é íåïîâòîðíèé Þâ³ëåé ÷àð³-
âíà æ³íêà, ïðåêðàñíà ãîñïîäè-
íÿ, ëþäèíà ³ç ùèðèì ñåðöåì ³
äîáðîþ äóøåþ áóõãàëòåð
ì³ñüêêîîïòîðîãó

Îêñàíà Ìèõàéë³âíà
Ï²ÍßØÊÎ.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ
áàæàº Âàì, õàé Âàøå äîáðå ñåð-
öå, çàâæäè áóäå ïîâíèì òåïëà, à ä³ì áàãàòèì íà ëþáîâ
³ ëàñêó.

Íåõàé êðèíèöÿ êðàùèõ  ÿêîñòåé Âàøî¿ äóø³ íå ì³ë³º,
à æèòòÿ äàðóº Âàì ùåäð³ çäîáóòêè ³ âåëèêå ùàñòÿ.

Êîëåêòèâ ÂÊÏ "Ìóêà÷³âñüêèé
ì³ñüêêîîïòîðã"



Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íàðîæèâñÿ. (NN)Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íàðîæèâñÿ. (NN)Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íàðîæèâñÿ. (NN)Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íàðîæèâñÿ. (NN)Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íàðîæèâñÿ. (NN)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555517  òðàâíÿ 2018 ð.

19 (1223)19 (1223)19 (1223)19 (1223)19 (1223)

ñò.

ÙÈÐÎ  Â²ÒÀªÌÎ!
17 òðàâíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é þâ³ëåé

Íåëà Ãðèãîð³¿âíà ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ!
Ëåòÿòü ë³òà, ìîâ áèñòð³ âîäè,

² íå âåðíóòè ¿õ íàçàä, À íàì íå â³ðèòüñÿ
ñüîãîäí³,

Ùî âàì óæå – 80!
Õàé íîâèõ äí³â ùå áóäå áåçë³÷,
Áåç ë³êó ùàñòÿ ³ ï³ñåíü,
Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàéùèð³ø³
Â öåé ñâ³òëèé, íåçàáóòí³é äåíü!
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ çè÷èì

íå íà ð³ê –
Íà âñå æèòòÿ áàæàºì ùèðî,
Ùîá ðàä³ñíèì ³ äîâãèì

 áóâ âàø â³ê
Ç äîáðîì, ëþáîâ’þ, ùèð³ñòþ

³ ìèðîì!
Ç ëþáîâ’þ, ïîâàãîþ ð³äí³ òà áëèçüê³

Найбільша суму, яку виплатили цьогоріч з бюджету
Мукачева на дороговартісне лікування, – це 770 тис.
гривень на слухопротезування 5!річної дитини. Сім'я
вже повернулася зі столиці, де було успішно проведе!
но операцію по відновленню слуху, – повідомила на!
чальник управління праці та соцзахисту населення ви!
конкому Наталія Зотова. Минулого тижня маленький
хлопчик разом з батьками прийшов на прийом до
міського голови, де щиро поділився радістю від того,
що світ більше не мовчить і він його чує.

Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Мукачівської міської ради по!
відомляє що загалом, цьогоріч по програмі виділено з
міського бюджету допомоги на 5 млн. 396 тис. грн. .
Різними видами допомог скористалося 1 361 му!
качівців. В тому числі кошти спрямовано на  дорого!
вартісне лікування ! 101 мукачівець на суму 3 млн. 235
тис. грн.1 млн. 140 тис. виділено 168 учасникам бойо!
вих дій для ремонту житла. Гроші виділялися й вете!
ранам  війни з нагоди відзначення Дня примирення,
учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам бойо!
вих дій , громадянам, які опинилися в складних життє!
вих обставинах, для придбання путівок учасникам бой!
ових дій.

В Мукачеві важкохворі
містяни вже отримали
понад 3 млн. гривень

Святкова Програма ГО Мукачівського Кінологічного Клу!
бу "Замкова Стража" ( керівник Яров Ч.Ю.), 20.05.2018 року,
до Днів міста, неділя, з 11.00 до 14.00 год., берег річки
Латориця навпроти парку Андрія Кузьми.

ПАРАД СОБАК!ЧЕМПІОНІВ
За сприяння представника Міжнародної Кінологічної

Федерації
Учасники: всі собаки, які здобули титул чемпіона України

та Європи
ПОКАЗОВІ ВИСТУПИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СОБАК
За сприяння КЦ ЗУ Національної поліції України
Учасники: службові собаки Кінологічного Центру ГУНП
ПОКАЗОВІ ВИСТУПИ З ПОСЛУХУ ТА ЗАХИСТУ
За сприяння Розплідника службових собак "Сєрая Стая"
Учасники: вихованці розплідника "Сєрая Стая"
КОНКУРС ЮНИХ КІНОЛОГІВ
За сприяння Центру позашкільної освіти управління осв!

іти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської
міської ради

Учасники: вихованці гуртка "Юний кінолог"
КОСТЮМОВАНЕ ШОУ "ДОГ ФЕШН"
Учасники: всі бажаючі зі своїми собаками, незалежно від

породи

Â Ìóêà÷åâ³ ïðîéäå
ïàðàä ñîáàê

Ì²ÑÒÈ×ÍÅ  ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß
ÅÊÑÒÐÀÑÅÍÑ²Â

На Закарпаття приїхали екст�
расенси, аби з’ясувати, хто
винен у фатальній аварії, яка
сталася ще у вересні 2016
року. За офіційною версією,
вночі водій автомобіля
«Фольксваген Пассат» не впо�
рався з керуванням і злетів із
дороги. Автівка врізалася в
дерево.

Тоді загинув 20!річний водій
Матей Лейнарт і його пасажир –
19!річний футболіст ФК «Велика
Бийгань» Ерік Гоздог.

Батьки Матея звернулися по
допомогу до екстрасенса, але
вона за дивних обставин потра!
пила в загадкову ДТП і опинила!
ся в лікарні без свідомості. Тому у
Косонь приїха ли два інші екстра!
сенси – Андрій Сатаненко і яс!
новидиця Яна Пасинкова.

Вони навідалися до батьків Ма!
тея Лейнарта, адже саме вони
зверталися по допомогу до ци!
ганської відьми, яка потрапила в
аварію. Батьки загиблого хлопця
вважають, що винуватців аварії не
покарано через бездіяльність
поліції.

Матей був улюбленцем усього
села, місцеві кажуть про нього
лише хороше. Хлопець вчився у
медичному інституті та займався
благодійністю. Друзі й досі не
можуть повірити у смерть Матея.
Ледь не щовечора вони прихо!
дять до батьків хлопця, аби зга!
дати, яким він був.

«Я бачив його обличчя у труні.
Воно було спотворене. Вся голо!
ва розбита. Я не вірю, що його
смерть випадковість», – каже
друг загиблого. Друзі зазнача!
ють, що Матей завжди вправно
керував автомобілем, адже за
кермом був з 11 років. «Там щось
сталося, про що ми не знаємо»,
– переконані товариші загибло!
го.

Що ж насправді сталося тієї фа!
тальної ночі та хто винен у смерті
двох молодих хлопців, з’ясову!
вали у програмі «Слідство ведуть
екстрасенси» на телеканалі СТБ.

Та екстрасенси ще не знали, в
яку небезпечну історію втруча!
ються. За допомогою одного
ритуалу Андрій Сатаненко дізнав!
ся, що Матей не мав загинути тієї
ночі. Доля в нього була не така.
Це було вбивство за допомогою
магії. Екстрасенси довго не мог!
ли зрозуміти, що зв’язувало Ма!
тея та Еріка, адже хлопці були
геть різні. Мати Матея розпові!
ла, що не знала про те, що її син
дружив із Еріком, який також за!
гинув під час ДТП. Жінка не розу!
міла, як вони потрапили в одну
машину.

Далі екстрасенси разом із бать!
ками Матея поїхали до матері
другого хлопця, який загинув у ту
ніч. Але жінка не хотіла спілкува!
тися з екстрасенсами і сховалася
в домі. Та після ритуалу Єва Гоз!
дог вийшла на вулицю і почала
кричати, що у смерті її сина ви!
нен Матей. Що це він його вбив,
бо був за кермом.

Як з’ясувалося згодом, за два
тижні до смерті Матей пішов до
ворожки, бо відчував, що ос!
таннім часом йому не щастить.
Разом із ним був і Ерік. Екстра!
сенси підозрюють, що саме ця
ворожка могла змінити долю Ма!
тея і накликати на нього смерть.

Аби краще зрозуміти, що ж ста!
лося, ясновидці пішли на місце
фатальної аварії. Яна Пасинкова
відтворила події тієї ночі. Жінка
розповіла, що хлопці у машині
сварилися. Ерік Гоздог намагав!
ся відібрати щось у Матея, а той
не хотів віддавати. Він злився і
тиснув на газ. В один момент Ерік
вихопив щось із рук Матея і саме
тоді сталася аварія. Ясновидиця
переконана, що водій помер не
одразу. Після зіткнення він ще був
живим. На місце аварії одразу
збіглося чимало людей, але ніхто
не намагався допомогти хлоп!
цям. Люди просто стояли і диви!
лися.

У цей момент  Світлана Лейнарт
зрозуміла, про яку річ говорила
Яна Пасинкова. Йшлося про
планшет, який після аварії мати
хлопця не могла знайти. Яснови!
диця зазначила, що на цьому
планшеті був якийсь компромат.
Як розповіла Світлана, її син лю!
бив знімати відео, і, можливо, на
гаджеті було саме відео, яке кош!
тувало хлопцю життя. Екстрасенс
переконана, що Еріка послали,
аби забрати планшет у Матея. А
коли йому це не вдалося, чоловік,
який був на відео, поїхав слідом
за хлопцями.

На місці ДТП ясновидиця відчу!
ла дух Матея. Він просив її мов!
чати, бо його батьків можуть вби!
ти, якщо всі дізнаються, що на!
справді сталося тієї ночі. Екстра!
сенс готова була закінчити розс!
лідування, адже йшлося про жит!
тя двох людей. Але сім’я Лейнарт
вирішила таки дізнатися правду
про загибель їхнього сина. Ясно!
видиця зрозуміла, чому ніхто не
допомагав хлопцям, які врізали!
ся в дерево. Тіла не можна було
вивільнити із понівеченої маши!
ни. їх вирізали рятувальники
впродовж 20!30 хв. А коли маши!
ну розрізали, невідома жінка заб!
рала планшет із авто. З’ясувало!
ся, що це місцева жінка Юдіта.
Вона знає, що її син, якого також
звати Ерік, займається злочин!
ною діяльністю, пов’язаною з
наркотиками, але прикриває
його. І саме тому жінка забрала
планшет із компроматом з маши!
ни.

А тим часом Андрій Сатаненко
майже дістався оселі ворожки, до
якої напередодні смерті навіда!
лись хлопці. Та жінка не захотіла
спілкуватися з екстрасенсом. Че!
рез деякий час вийшла її дочка,
яка була налаштована агресивно
та спустила собак на знімальну
групу. Як запевняє екстрасенс, він
відчув, що до цієї відьми прихо!
дила дівчина, яка хотіла приворо!
жити Матея. З’ясувалося, що цю
дівчину звати Клавдія. Вони з

Матеєм зустрічалися, але за
кілька місяців до смерті розійш!
лися і хлопець почав зустрічати!
ся з іншою дівчиною.

Ясновидиця ж доти з’ясувала,
що загиблі хлопці були пов’язані
з цим Еріком, але коли Матей
зрозумів, у що він влип, то хотів
зібрати компромат на хлопця.
Але не встиг, адже загинув. Як пе!
реконує екстрасенс, для Матея
зняте відео було гарантією того,
що ці люди від нього відчеплять!
ся. Екстрасенси натрапили на
слід наркопритона. Розслідуван!
ня ставало дедалі небезпечнішим.

Ясновидці з родиною Лейнар
приїхали до оселі жінки, яка заб!
рала з машини планшет. Але вдо!
ма нікого не виявилося. Тому
вони зателефонували жінці, але
Юдіта зробила вигляд, що не ро!
зуміє, про що йдеться. І нічого не
знає ні про наркоугрупування, ні
про планшет, ні про те, чим зай!
мається її син. А потім кинула слу!
хавку.

Через деякий час до будинку
під’їхала поліція, а згодом і Юді!
та. Жінка всіляко кричала, а потім
сіла в авто і поїхала. Слідом за
нею поїхала й екстрасенс Яна Слі!
сарчук. Ясновидиці вдалося по!
говорити з Юдітою та її сином
Еріком. Вона розповіла, що знає,
чим вони займаються і що скої!
ли. Однак, звісно, мати з сином
ні в чому не зізналися. Яна Слісар!
чук розповіла, що саме вони ви
нні у загибелі двох хлопців, адже
втягнули молодиків у свою неза!
конну діяльність. А якщо Ерік зі
своєю мамою не припинять зай!
матися наркобізнесом, то наступ!
ним може загинути саме він. А
також попередила, якщо із бать!
ками Матея – Олександром та
Світланою Лейнар щось трапить!
ся, то вся Україна знатиме, що це
їх рук справа. Та ясновидиця пе!
реконалася, що смерть Матея не
навмисне вбивство, а результат
фатальних збігів.

Після цього Андрій Сатаненко і
Яна Слісарчук поїхали у одне
містичне місце, яке перед смер!
тю відвідали хлопці – хрест на горі
Керек в Берегові. І саме там вони
зрозуміли, що Матей повторив
долю молодого хлопця Івана Гу!
зинця, який колись розбився на
машині, і якого поховали біля
цього хреста. Згодом тут похо!
вали й інших родичів цього хлоп!
ця.

Матей взяв на себе долю цього
хлопця. Ці дві аварії були дуже
схожі. І в одній, і в іншій аварії за!
гинули водій та пасажир, усі були
молодими. Містяни розповіли,
що після того, як біля хреста по!
ховали цього хлопця, у місті ста!
лося чимало дивних аварій, у яких
гинули молоді хлопці. Екстрасен!
си зазначили, що поки біля хрес!
та будуть могили, доти ставати!
муться подібні аварії. Вони ра!
дять перенести кістки похованих
людей із гори Керек, аби покінчи!
ти із такими фатальними ДТП.

«Панорма»
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Ïåðåä âèõîäîì íà
ïåíñ³þ çà â³êîì ãîëîâ-
íèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëî-
ã³÷íî¿ ñòàíö³¿ (çà â³êîì)
Âîëîäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷ Ðåâ÷óê ó ïðèñóò-
íîñò³ âñüîãî êîëåêòèâó

ПРИРОДНИЙ  ХРАМ  ДУШІ  РЕВЧУКА
âèìîâèâ áàãàòî çíà-
÷èìó ôðàçó: «Ïîâàæí³
êîëåãè, íàçàâæäè çà-
ïàì’ÿòàéòå, ùî âè –
ñëóæáà íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè íàñåëåííÿ
Ìóêà÷åâà». Ñåðåä ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³
ìåøêàíö³â ì³ñòà âîíà
ñòàëà êðèëàòîþ…  Çà
òðè äåñÿòèð³÷÷ÿ éîãî
ðîáîòè ãîëîâë³êàðåì ó
Ìóêà÷åâ³ íå áóëî æîä-
íîãî âèïàäêó ñïàëàõó
åï³äåì³¿ ³ óïðîäîâæ 15
ðîê³â ïîñï³ëü  Ìóêà÷³-
âñüêà ÑÅÑ ñàìîâ³ääà-
íîþ ïðàöåþ çäîáóâà-
ëà ïåðø³ ì³ñöÿ â îá-
ëàñò³. Ïîâòîðèòè öå
äîñÿãíåííÿ íå âäàëî-
ñÿ æîäíîìó êåð³âíè-
êîâ³ Çàêàðïàòòÿ.

Ñàìå ï³ä ÷³òêèì ³
äáàéëèâèì êåð³âíèöò-
âîì Â. Ì. Ðåâ÷óêà  ³,
çàâäÿ÷óþ÷è éîãî íà-
ïîëåãëèâîñò³ , ó äâîð³
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ çíàé-
øëîñÿ ì³ñöå ³ áóëî çáó-
äîâàíî òðèïîâåðõî-
âèé ëàáîðàòîðíèé
êîðïóñ, ÿêèé ïî-ñüî-
ãîäí³ â³äïîâ³äàº âñ³ì
âèìîãàì ñó÷àñíîñò³ ³ º
íàéêðàùèì â îáëàñò³.
Ïðèíöèïîâ³ñòü ³ âè-
ìîãëèâà ïîçèö³ÿ ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ, ïî-
ìíîæåíà íà ï³äòðèìêó
íàñåëåííÿ ì³ñòà é ðàé-
îíó äîçâîëèëà çóïèíè-
òè áóä³âíèöòâî ñòðà-
òåã³÷íî¿ äëÿ Ðîñ³¿ ðàä³î-
ëîêàö³éíî¿ ñòàíö³¿ â
ñåë³ Ï³ñòðÿëîâî, ùî â
äåñÿòè ê³ëîìåòðàõ â³ä
ì³ñüêî¿ ñìóãè òà
ë³êâ³äóâàòè â³éñüêîâèé
àåðîäðîì, ùî óñóíóëî
¿õ íåãàòèâíèé âïëèâ
íà íàâêîëèøíº ñåðå-
äîâèùå ³ ñòàí çäîðîâ’ÿ
ìåøêàíö³â Ìóêà÷åâà ³
ïðèëåãëèõ ðàéîí³â.

Ñåðéîçíèé ³ñïèò íà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðî-
ôåñ³éíèì âèìîãàì ³
çð³ë³ñòü âèòðèìàëè
ïðàö³âíèêè ñàíåï³-
äåìñòàíö³¿ ³ â³ää³ëåííÿ
ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äåç-
³íôåêö³¿ ï³ä ÷àñ
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â âå-
ëèêî¿ ïîâåí³ 1998 ðîêó.
Òîä³ ð³âåíü âîäè â ð³÷ö³
Ëàòîðèöÿ ï³äíÿâñÿ íà
6 ì 82 ñì. Áóëè çàòîï-
ëåí³ ì³êðîðàéîíè «Ïà-

ëàíîê», «Îêðóæíà»,
«Ñîðî÷à», ùî ñêëàäàëî
òåðèòîð³þ â 1248 ãà. ²ç
9 âîäîçàáîð³â áóëî çà-
òîïëåíî 7, ï³äòîïëåíî
2 øêîëè, 9 äèòÿ÷èõ
ñàäê³â, 1125 ³íäèâ³äó-
àëüíèõ êîëîäÿç³â. Àáè

íå äîïóñòèòè ñïàëàõó
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü ó êîðîòêèé ñòðîê
áóëî ïðîäåçèíô³êîâà-
íî 43142 êâ. ì
ï³äâàëüíèõ òà æèòëî-
âèõ  ïðèì³ùåíü ó êîìó-
íàëüíîìó ñåêòîð³, 792
ï³äâàëè, 1125 êðè-
íèöü…  Ó ì³ñò³ ³ ðàé-
îí³ íå áóëî çàðåºñòðî-
âàíî æîäíîãî ñïàëàõó
øëóíêîâî-êèøêîâèõ
çàõâîðþâàíü. Öå òàê
óì³ëî îðãàí³çóâàâ ðî-
áîòó ñâîº¿ ñëóæáè ³ íà-
ñåëåííÿ íàø òîä³øí³é
ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé
õðàíèòåëü Âîëîäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ Ðåâ÷óê.

Ìåí³ ó ñâ³é ÷àñ ïîòà-
ëàíèëî ïåðåãîðíóòè
ñòîð³íêè óí³êàëüíîãî
âèäàííÿ –  äîâ³äêîâî-
á³îãðàô³÷íî¿ êîëåêòèâ-
íî¿ ïðàö³ «Óêðà¿íà ìå-
äè÷íà», ÿêó â 2005 ðîö³
ïðåçåíòóâàâ Óêðà¿íñü-
êèé âèäàâíè÷èé êîí-
ñîðö³óì ðàçîì ç Àêàäå-
ì³ºþ ãåðàëüäèêè, Òî-
âàðíîãî çíàêó òà ëîãî-
òèïó. ² ÿêèì áóëî ìîº
çäèâóâàííÿ, êîëè ñå-
ðåä òèõ íåáàãàòüîõ
ñâ³òèë ÿ íàòðàïèâ íà
ñòîð³íêó ç ôîòîãðàô³ºþ
³ òåêñòîì  Âîëîäèìè-
ðà Ðåâ÷óêà. ª òóò òàê³
ðÿäêè: «Ãîëîâíà íàøà
ì³ñ³ÿ – çàáåçïå÷óâàòè
äåðæàâíèé íàãëÿä çà
äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå-
÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà
åï³äåì³îëîã³÷íîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ»,
êîæåí ïóíêò ÿêîãî
ñïðÿìîâàíèé íà ïîïå-
ðåäæåííÿ âèíèêíåííÿ
çàãðîçè äëÿ æèòòÿ ³
çäîðîâ’ÿ. Ìè ìóñèìî

âèçíà÷àòè òà ïîïåðåä-
æàòè íåãàòèâíèé
âïëèâ ôàêòîð³â íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
– ³ á³îëîã³÷íèõ, ³
õ³ì³÷íèõ, ³ ô³çè÷íèõ –
íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. ²
ìè öå ðîáèìî…».

Òà ñüîãîäí³,
ó âåñíó Ðåâ÷ó-
êîâîãî 80-
ð³÷÷ÿ, õî÷åòü-
ñÿ ïîäèâèòè-
ñÿ íà øàíîâà-
íîãî Âîëîäè-
ìèðà Ìèõàé-
ëîâè÷à ùå é
çáîêó éîãî äó-
õîâíèõ äîñ-
òî¿íñòâ. Éîãî
â³÷íî íåíàã-
ëÿäíèé ñâ³ò
ïî â³íöÿ íà-
ï î â í å í è é
òâîð÷èì, åñ-

òåòè÷íèì ³ âèñîêîãó-
ìàí³ñòè÷íèìè óñòðåì-
ë³ííÿìè. Ïàí Ðåâ÷óê
âåëèêèé  îö³íþâà÷
àêàäåì³÷íî¿ ë³òåðàòó-
ðè, ñàìîáóòí³é õóäîæ-
íèê-ïåéçàæèñò, çíà-
íèé ñàä³âíèê íèçüêî-
ðîñëèõ ôðóêòîâèõ äå-
ðåâ, çàòÿòèé ìèñëè-
âåöü ³ ðèáîëîâ, à ùå
ïðîñòî  æèòòºðàä³ñ-
íèé âåñåëóí. Äî ðå÷³,
ìóêà÷³âö³  äîáðå çíà-
þòü öþ óìóäðåíó æèò-
òÿì ëþäèíó, ÿê ïðè-
ñòðàñíîãî ëþáèòåëÿ
ôëîðè ³ ôàóíè. Âìè-
êàþ äèêòîôîíà.  Ïåðåä
ì³êðîôîíîì Âîëîäè-
ìèð Ðåâ÷óê:

–  Ó íàñ, øàíóâàëü-
íèê³â ë³ñîâèõ ³ äî-
ìàøí³õ ìåøêàíö³â, ïî-
áóòóº íåïèñàíå ïðàâè-
ëî: «Ïîä³ëèñÿ ñâî¿ì
íàäáàííÿì». Óí³êàëü-
íà â öüîìó õèñò³ ëþäè-
íà – Åðâ³í Äîð³ ç ×è-
íàä³ºâà. Ó éîãî âîëüºð³
÷óäîâî ñåáå ïî÷óâà-
þòü ãóñè-ëåáåä³, äèê³
êîçè, êà÷êè-ëèìîíêè ³
êóìåäíà ìàëåíüêà êî-
ñóëÿ. Â³ä íüîãî ÿ ïðèä-
áàâ ÿéöÿ êîðîë³âñüêèõ
äîâãîõâîñòèõ ôàçàí³â ³
çìóøåíèé áóâ êóïèòè
ì³í³-³íêóáàòîð. Òåïåð
âæå ìîæó åêñïåðèìåí-
òóâàòè — ìàþ ìàëå÷ó
êîðîë³âñüêèõ ôàçàí³â
«âëàñíîãî äîìàøíüîãî
âèðîáíèöòâà». Ïàðî÷-
êó êó÷åðÿâèõ ãîëóá³â
êóïèâ íà ì³ñöåâ³é âè-
ñòàâö³ â Ìóêà÷åâ³, á³ë³
êóðî÷êè-áðàìêè — ó
ìóêà÷³âöÿ  Ìàòôåÿ Ôå-
äóðöÿ. ßéöÿ êàðëèêî-
âèõ äåêîðàòèâíèõ êó-
ðî÷îê ðîçäîáóâ ç

Í³ìå÷÷èíè, ïàâè÷³â
êóïèâ ó Òåðíîïîë³…
(Â³ä÷óâàºòå ðîçìàõ ãåî-
ãðàô³¿ ñï³ëêóâàííÿ?!)

– Õòî ùå ç ïåðíàòèõ
ìåøêàº íà âàøîìó
îá³éñò³? Çàäîâîëåíî
ïîñì³õàºòüñÿ çà ÷åêàíå

çàïèòàííÿ.
– Íàñîëîäæóþñÿ

ñï³âîì ÿïîíñüêèõ ïå-
ðåï³ëîê, ïàâè÷³â, öèñà-
ðîê, á³ëèõ ñèá³ðñüêèõ
³íäè÷îê, äåêîðàòèâíèõ
êóðî÷îê… À ìèíóëîãî
òèæíÿ, áëóêàþ÷è ë³ñî-
âèìè ñîíÿ÷íèìè ãàëÿ-
âèíàìè â ïîøóêàõ âåñ-
íÿíèõ ãðèá³â, ï³ä³áðàâ
ó ë³ùèííèêó ïîðàíåíó
ãîðëèöþ. Õàé ñåðåä
äîìàøíüî¿ ïòèö³ âèç-
äîðîâ³º, à ÿê îäóæàº –
â³äïóùó íà âîëþ.  Ãîð-
ëèöÿ çâèêëà äî ìåíå,
êëþº íàñ³ííÿ ç ðóê,
ëþáèòü, àáè ¿¿ ïîãëà-
äèòè. Íàïåâíî, â³ä÷ó-
âàº, ùî ëþäèíà õî÷å ¿é
äîïîìîãòè. Òà ³ âñ³ ³íø³
ìåøêàíö³ ðîçóì³þòü
ìåíå. Íàïðèêëàä, öè-
ñàðêè ïðè çóñòð³÷³ íà
ñâ³òàíí³ âèòàíöüîâó-
þòü ç ïðèñ³äêîþ «Ãî-
ïàêà», ïåðåïåëè ãàðíî
ñï³âàþòü, ïàâè÷³ õèçó-
þòüñÿ ñâî¿ìè ïèøíè-
ìè õâîñòàìè, ³íäè÷êè
äóþòüñÿ äî ïî÷åðâîí-
³ííÿ ³ âèñï³âóþòü ñâîº
«ïóëü-ïóëü». Öå ð³çíî-
ìàí³òíå ³ äèâîâèæíå
ïòàñòâî íå äàº ñòàð³òè.
Áî æèòòÿ – öå ÷àñ
ñâ³æîñò³ é áëàãîðîä-
íèõ ïî÷óòò³â. Âëó÷íî
æ áî êàæóòü, ùî ìî-
ëîä³ñòü ùàñëèâà òèì,
ùî ó íå¿ º ìàéáóòíº.

ß äîïîâíþ: óñþ äî-
ìàøíþ æèâí³ñòü ïî-
òð³áíî íå ò³ëüêè äîãëÿ-
äàòè, à é êîðìèòè. ² òóò
ñïðèòíîþ ³ ëàã³äíîþ
ïîì³÷íèöåþ ó Âîëî-
äèìèðà Ìèõàéëîâè÷à
– äðóæèíà Âàëåíòèíà
Ñòàí³ñëàâ³âíà. Âîíà é
âàðèòü ïåðíàòèì, ³
ãîäóº.  Çà òàêó òóðáîòó
ïòàñòâî ñ³äàº ¿é íà
ïëå÷³, íàñï³âóº ï³ñåíü.
À ùå êîõàíà äðóæèíà
âåëèêà øàíóâàëüíèöÿ
êâ³ò³â. Ó ¿õíüîìó ñàäó
ìèëóþòü îêî ãîë-
ëàíäñüê³ òðîÿíäè, íî-
ã³òêè, â’þíêèé êè-
òàéñüêèé ëèìîííèê,
êóùîâ³ òðîÿíäè… À
ö³º¿ ðàííüî¿ âåñíè âî-
ëîäàðêà êðàñè âèñ³ÿëà
íà ãðÿäö³ äåêîðàòèâ-
íèé áîÿðèøíèê. Êàæå,
ùî éîãî ÷åðâîí³ âîã-
íÿí³ ÿãîäè  ë³êóþòü

ñåðöåâ³ íàïàäè. Îòà-
êî¿!..

– Çíàþ, ùî âè, ïàíå
ë³êàðþ, ùå é âåçó÷èé
ìèñëèâåöü. ×è º ñüî-
ãîäí³ â ë³ñ³, ùî âïîëþ-
âàòè? Áî ñ³ëüñüê³ ëþäè
ïîäåéêóþòü, ùî îñ-

òàíí³ì ÷àñîì â ë³ñàõ íå
áà÷èìî äèêèõ êàáàí³â.
×è òàê âîíî íà-
ñïðàâä³?

– Ð³äêî çóñòð³íåòå â
ë³ñ³ íå ò³ëüêè äèêèõ
ñâèíåé, à é õóòðîâèõ
çâ³ð³â. Öå ìåí³ íå ëèøå
ïñóº íàñòð³é, à é çìó-

øóº ãëèáîêî çàìèñëè-
òèñÿ íàä òèì, ÿê³ ìè
çíåâàæëèâ³ äî ïðèðî-
äè ³ çîêðåìà – äî òâà-
ðèííèöüêîãî ñâ³òó, â
ÿêîìó ïîðÿä æèâåìî.
Íàñòàâ ÷àñ íå ò³ëüêè
â³äñòð³ëþâàòè äè÷èíó,
à é íàñàìïåðåä ïîäáà-
òè ïðî ¿¿ çàõèñò ³ ðîçì-
íîæåííÿ. Áóëà á ìîÿ
âîëÿ, ÿ á íàêëàâ çàáî-
ðîíó íà â³äñòð³ë ë³ñî-
âî¿ ôàóíè íà äâà-òðè
ðîêè. Õàé áè ìèñëèâö³
ïðèõîäèëè â ë³ñ ç ïî-
âíèìè ðþêçàêàìè êó-
êóðóäçè, ÿ÷ìåíþ, â³âñà,
à íå ç ïàòðîííèìè íà-
áîÿìè. ß âïåâíåíèé,
ùî çà òàêèé êîðîòêèé
ïðîì³æîê ÷àñó çâ³ðêè â
ë³ñîâèõ óã³ääÿõ ïîäâî¿-
ëîñÿ á.

Îñü òàêå ì³ðêóâàííÿ
Çàñëóæåíîãî ìèñëèâ-
öÿ Óêðà¿íè Â.Ì. Ðåâ-
÷óêà, ÿêèé ãîðäî íî-
ñèòü öå ïî÷åñíå çâàí-
íÿ îñü óæå óïðîäîâæ
20 ðîê³â. Çà éîãî æ
ñëîâàìè âîíî çîáîâ’-
ÿçóº ïðèìíîæóâàòè
ë³ñîâó ôàóíó, à âæå
ïîò³ì ïîëþâàòè. Ó
ìèñëèâñüêîìó îáõîä³
íå îá³éòèñÿ áåç â³ääà-
íèõ ñîáàê. Óëþáëåíöÿ
Âîëîäèìèðà Ìèõàé-

ëîâè÷à çâàòè Áîññ. Öå
óí³êàëüíà ìèñëèâñüêà
ñîáàêà, ÿêà âèíþõàº,
âèñë³äèòü, ï³äí³ìå ³ âè-
ãîíèòü ³ç çàñ³äêè áóäü-
ÿêîãî çâ³ðà. Áîññ – äî-
â³ðëèâèé ³ â³ääàíèé
õàçÿ¿íó ïåñ. Éîìó ïî-

äîáàºòüñÿ, êîëè ãîñïî-
äàð ïîãëàæóº éîãî ïî
÷åðåâó é ïîäàº êîìàí-
äè, ÿê³ â³í çàëþáêè âè-
êîíóº. À ùå á³ëüøå Áîñ-
ñó äî ðàäîù³â, êîëè â³í
³äå íà ïîëþâàííÿ. Ñàì
âì³º ï³éìàòè íà ñòàâ-
êó ïëàâàþ÷ó äèêó êà÷-
êó ÷è â³äøóêàòè â íå-
ïðîõ³äíèõ êîëþ÷êàõ
ï³äñòðåëåíó äè÷èíó ³
ïðèíåñòè é ïîêëàñòè
äî í³ã õàçÿ¿íà. Áóâ ó
Ðåâ÷óêà ùå â ìîëîä³
þíàöüê³ ðîêè ñîê³ë,
ÿêèé óñï³øíî ïîëþâàâ
íà ïåðåïåë³â. Äî ðå÷³,
Âîëîäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷ íå êóïóº ïåðåïå-
ëèí³ ÿéöÿ â ìàãàçèíàõ,
à ìàº ¿õ â³ä äîìàøíüî¿
ïòèö³.

Íå ìîæó íå çãàäàòè
ùå îäíó íåâ³äîìó ñòî-
ð³íêó ç ö³êàâîãî æèòòÿ
Ðåâ÷óêà. Éîãî, Âîë-
íÿíñüêîãî ïàðóáêà
(Âîëíÿíñüê – íàçâà
ñåëà íà Çàïîð³ææ³) ç
êîçàöüêèì çäîðîâ’ÿì,
ïðèçâàëè íà ñëóæáó
ìîðÿêîì ó Ñåâàñòî-
ïîëüñüêó áóõòó. Âîëî-
äèìèð Ìèõàéëîâè÷
áóâ ñåðåä òèõ íåáàãà-
òüîõ ñì³ëèâö³â ×îð-
íîìîðñüêîãî ôëîòó,
õòî çä³éñíèâ ìîðñüêó
ïîäîðîæ äîâêîëà
ªâðîïè – â³ä ì³ñòà
Ñåâàñòîïîëÿ äî ñóâî-
ðî¿ Íîâî¿ Çåìë³. Çà
öåé ìîðñüêèé ïîäâèã
áóâ â³äçíà÷åíèé ïà-
ì’ÿòíèì Çíàêîì. Â³í
äîïîâíþº êîëåêö³þ
íàãîðîä  çà äîáëåñ-
íèé òðóä ³ â³éñüêîâ³
çâèòÿãè. Ðîçìîâó ïðî-
äîâæóº êîëèøí³é ìàò-
ðîñ Ðåâ÷óê:

–  Ïî «äîðîç³» äîâêî-
ëà ªâðîïè ìîðÿêè
óõèòðèëèñÿ âï³éìàòè
âåëè÷åçíó àêóëó. Ñåðåä
íèõ áóâ ³ ÿ. Àáè âèáè-
òè õèæà÷êó ç ñèë, ìè
ñ³ì ãîäèí âîäèëè ¿¿ âî-
äîþ çà êîðàáëåì. Àæ
äîïîêè óí³êàëüíèé
òðîôåé íå áóâ ï³äíÿ-
òèé íà ïàëóáó. Êîëè
êîêè ðîç÷ëåíóâàëè
òóøó ìîðñüêî¿ ðîçá³é-
íèö³, ó ÷åðåâ³ ¿¿ çíàéø-
ëè ö³ëèé ñêàðá. Ñì³õó
áóëî âäîñòàëü íà âñþ
êîìàíäó…

Â. ÐÅÂ×ÓÊ – íà ïîñàä³
ãëîâíîãî ñàí³òàðíîãî

ä³êàðÿ Ìóêà÷åâà

Â³êòîð ×ÈÊÓÍ –
íèí³øí³é äèðåê-
òîð Ìóêà÷³âñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿
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ßê âæå áóëî ìîâëå-
íî, ñüîìèé ð³ê Âîëî-
äèìèð Ìèõàéëîâè÷
Ðåâ÷óê íà çàñëóæåíî-
ìó â³äïî÷èíêó. ×àñ â³ä
÷àñó íàâ³äóºòüñÿ ó çå-
ëåíèé äâ³ð Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿.
Òóò êîæåí êàì³íåöü,
êîæíå äåðåâî ³ êîæíà
êâ³òêà Ðåâ÷óêà çíàþòü.
Ïîäâ³ð’ÿ öüîãî ë³êó-
âàëüíîãî çàêëàäó  ïå-
ðåòâîðåíî â ì³í³àòþð-
íèé áîòàí³÷íèé ñàä
âóëèö³ Âîçç’ºäíàííÿ.
Ç ðàííüî¿ âåñíè äî
ï³çíüî¿ îñåí³ òóò
öâ³òóòü ïðîë³ñêè,
òþëüïàíè, òðîÿíäè,
íàðöèñè, êëåìàòèñ,
ðîçîï³îíè, æîðæèíè,
ÿê³ ðàäóþòü ëþäåé
ñâî¿ì êâ³òîì ³
ñâ³òë³ñòþ. Êð³ì ÷å-
ðåìøèíè, ñð³áëÿñòèõ
ÿëèíîê, ÿïîíñüêèõ ñà-
êóð, êèòàéñüêîãî ëè-
ìîííèêà, ìàãíîë³¿,
ðàéñüêèõ ÿáëóíü, ãî-
ðîáèíè, â äâîð³ ñàíå-
ï³äåìñòàíö³¿ ðîñòóòü
ð³äê³ñí³ åêçîòè÷í³ äå-
ðåâà – ã³ìàëàéñüêà
ÿëèöÿ, ÿë³âåöü, êóí³í-
ãàìà, ìàëüâ³ÿ ñ³ð³é-
ñüêà, òó¿, ä³âî÷èé âè-
íîãðàä, ìîäðèíà. Çà
³í³ö³àòèâè ³ íàïîëåã-
ëèâîñò³ Â.Ì. Ðåâ÷óêà
çóñèëëÿìè ïðàö³â-
íèê³â óñòàíîâè ïîáó-
äîâàíèé ôîíòàí, â
ÿêîìó æèâóòü ð³çíîêî-
ëüîðîâ³ êèòàéñüê³
ðèáêè. Öå óëþáëåíå
ì³ñöå â³äïî÷èíêó ïðà-
ö³âíèê³â íèí³øíüîãî
ëàáîðàòîðíîãî Öåíò-
ðó  ³ íàâêîëèøíüî¿ ìà-
ëå÷³.  Íà ïîäâ³ð’¿  öüî-
ãî çàêëàäó âç³ðöåâà
÷èñòîòà ³
îõàéí³ñòü ,
êîëèøíÿ ñà-
í å ï ³ ä å ì -
ñòàíö³ÿ ïðà-
öþº  óñòàëå-
íî, ïðîäîâ-
æ ó þ ÷ è
äîáð³  òðà-
äèö³¿ çàïî-
÷ à ò ê î â à í ³
í à ø è ì
â³ðíèì  ñàí-
³ ò à ð í è ì
õðàíèòåëåì
Â.Ì. Ðåâ÷ó-
êîì. À öå êðàñíà îç-
íàêà òîãî, ùî åñòàôå-
òó ïåðåäàíî â íàä³éí³
ðóêè ïðîäîâæóâà÷à ³
ïðèìíîæóâà÷à  äîá-
ðèõ  ñïðàâ Â³êòîðà
Ìèêîëàéîâè÷à ×èêó-
íà. Õàé éîìó òàëà-
íèòü â ðîáîò³!

… Êîëè âèõ³äíèìè
ñóò³íêàìè äîãëÿíóòå
ïòàñòâî, ïòèöÿ, äåðå-
âà ³ êâ³òè ïîðèíàþòü ó
÷àð³âíèé ñîí, òóðáî-
òëèâèé ãàçäà Â.Ì.
Ðåâ÷óê òèõåñåíüêî ïå-

ðåñòóïàº ïîð³ã äî ñâîº¿
ê³ìíàòè-á³áë³îòåêè, çà-
ïàëþº òðè ñâ³÷êè ³
çðó÷íî âñ³äàºòüñÿ çà
ìîëüáåðòà. Ö³º¿ ìèòò³
ç-ï³ä ïåíçëÿ àìàòîðà
âèðèíàþòü  çð³ë³ õó-
äîæí³ ïîëîòíà. Íà íèõ
– ð³äí³ õàòèíêè ñåëà
Âîëíÿíñüê, áåçêðà¿
Òàâð³éñüê³ ñòåïè, òî-
ëîêè, çîëîòàâ³ ïøå-
íè÷í³ ëàíè, ñèí³ ïëàí-
òàö³¿ ëüîíó ³, áåçïåðå÷-
íî, – ÷àðóþ÷à ïðèðî-
äà çåëåíèõ Êàðïàò, ó
ÿê³é â÷óâàºòüñÿ äçþð-
êîò³ííÿ ã³ðñüêèõ ðó-
÷à¿â, ïð³ë³ñòü ë³òí³õ ïî-
ëîíèí ³ ïóëüñ âëàñíî-
ãî ñåðöåáèòòÿ.

Ñåðäå÷íî, øàíîâà-
íèé Âè íàø, óìóäðå-
íèé æèòòºâèì äîñâ³-
äîì ë³êàðþ, í³êîëè íå
âïàäàéòå ó â³ä÷àé, ïðî-
äîâæóéòå æèòòÿ â
ñâ³òëîìó íàñòðî¿, ó íå-
çâîðîòí³é äðóæá³ ç ìà-
ò³íêîþ-ïðèðîäîþ, â
êîë³ â³ðíèõ äðóç³â ³
ñ³ìåéíîìó áëàãî ìè-
ëîìó òåïë³. Í³ íà éîòó
íå çàáóâàéòå, ùî äîá-
ðî çàâæäè ïåðåìàãàº
çëî. Çíàþ, äîáðèé äðó-
æå Âîëîäèìèðå Ìè-
õàéëîâè÷ó Ðåâ÷óê, ùî
íà Âàø³é øèðîê³é
æèòòºâ³é äîðîç³ áóëî
áàãàòî êîâçêèõ ñåðïàí-
òèííèõ ñõîäæåíü ³ ëà-
á³ðèíòîâèõ «ëîâóøîê».
Ñëàâà Áîãó, Âè äîñ-
òîéíî ïîäîëàëè âñ³
íåçãîäè ³ êð³çü óñ³ êðàñ-
íèõ Â²Ñ²ÌÄÅÑßÒ
ÐÎÊ²Â ãîðäî ïðîíåñ-
ëè ïðàïîð ëþäñüêî¿
ã³äíîñò³, çàâæäè áóëè â
ùèðèõ îá³éìàõ ç ïðè-
ðîäîþ. Áàæàþ Âàì

Âîëíÿíñüêîãî çàïîð-
³çüêîãî êîçàöüêîãî çäî-
ðîâ’ÿ, äóøåâíîãî ñïî-
êîþ, ùàñòÿ é íåçëàì-
íî¿ â³ðè. Íåõàé Áîã äî-
ïîìàãàº óñ³ì íàì äî-
ëàòè òðóäíîù³, æèòè â
ìèð³ ï³ä ñèíüî-áëàêèò-
íèì íåáåñíèì êóïî-
ëîì çëàãîäè ³ äîáðà.

Ç âèñîêîþ ïîâàãîþ
 äî Âàñ àâòîð  –

 æóðíàë³ñò ç Ìóêà÷åâà
²âàí ÊÎÏ×À.

 (Çíèì çàîäíî –
ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантної  посади:
� Головний спеціаліст відділу інфраструктури та благоуст�

рою міста  управління міського господарства  виконавчого
комітету Мукачівської міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне во�
лодіння українською мовою, повна вища освіта відповідно�
го спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціа�
ліста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в орга�
нах місцевого самоврядування або державній службі на по�
саді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи
за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі докумен2
ти:

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

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

ліфікації, присвоєння вченого звання, присудження науко�
вого ступеня;

�копію документа, який посвідчує особу;
2копію військового квитка (для військовослужбовців

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

нання функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік (згідно Закону України “Про запобігання ко�
рупції”), за встановленою формою, що визначається Націо�
нальним 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 цифрово�
го підпису (ЕЦП).

2довідку про допуск до державної таємниці (у разі його
наявності).

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

но  своєї освіти,  досвіду роботи, професійного рівня і
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публі�
кації тощо).

  Документи для участі у конкурсному відборі прий2
маються   протягом 30 календарних днів

з дня опублікування в газеті “Мукачево”
 за адресою:  м.Мукачево

пл. Духновича Олександра, 2,  каб.№ 34.

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантної  посади:
2 Головного спеціаліста, юрисконсульта відділу охорони

здоров’я.
Вимоги до посади: громадянство України, вільне володі�

ння українською мовою, повна вища освіта відповідного
професійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи  в органах місце�
вого самоврядування, державній службі не менше 1 року, або
стаж роботи у інших сферах управління не менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі докумен2
ти:

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

кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження нау�
кового ступеня;

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

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

нання функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік (згідно Закону України “Про запобігання ко�
рупції”), за встановленою формою, що визначається Націо�
нальним 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 цифрово�
го підпису (ЕЦП).

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

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

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

  Документи для участі у конкурсному відборі прий2
маються   протягом 30 календарних днів

з дня опублікування в газеті “Мукачево”   за
адресою:  м.Мукачево пл.Духновича, 2,  каб.№ 34.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß
ÄÍ²Â Ì²ÑÒÀ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ – 2018

Шановні мукачівці та гості міста!
Запрошуємо долучитися до святку�
вання Днів міста Мукачева, які цьо�
го року пройдуть з 16 по 28 травня.
На вас чекає насичена культурно�
мистецька та спортивно�розва�

жальна програма:

17 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР
13.30 год. � Вистава�мандрівка "Каз�

ки Джулії. Равлик і Кит" представляє
Платформа Театральних Ініціатив
(м.Харків) в рамках міжрегіонального
соціокультурного форуму "Слобода�
Культ" /Мукачівський драматичний
театр/

16.00 год. � Відкриття виставки "Пол�
ітика тіла. Харківська школа фотографії
з колекції родини Гриньових" в рамках
міжрегіонального соціокультурного
форуму "СлободаКульт"

/Картинна галерея Мукачівського
історичного музею/

18.00 год. � "Україна. Схід/Захід" �
спільний показ колекцій студентів ка�
федри дизайну тканин та одягу
ХДАДМ (Харків) та кафедри легкої про�
мисловості МДУ (Мукачево) в рамках
міжрегіонального соціокультурного
форуму "СлободаКульт"

/Біля центрального корпусу Мукачі�
вського державного університету/

18 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ
10.00 год. � Святкування Міжнарод�

ного дня музею. Робота ремісничого
містечка

14.00 год. � Відкриття виставки ху�
дожніх робіт Антона та Ольги Кашай

15.00 год. � Пленер учнів Мукачівсь�
кої дитячої художньої школи ім. М. Мун�
качі /Мукачівський історичний музей/

15.00 год. � Розмова з засновником
студії AzaNiziMaza Миколою Коломій�
цем "Як ми навчаємо дітей мистецт�
ва" в рамках міжрегіонального соціо�
культурного форуму "СлободаКульт" /
Мукачівська дитяча художня школа ім.
М. Мункачі/

21.00 год. � Вистава "Князь Корято�
вич" за участі акторів Мукачівського
драматичного театру

/Мукачівський історичний музей/
19 ТРАВНЯ, СУБОТА

10.00 год. � Відкрита першість КО�
ДЮСШ "Спартак" з художньої гімнас�
тики /СОК ДЮСШ/

14.00 год. � Дитячі велозмагання в
рамках проведення МТБ�веломарафо�
ну "Три замки Закарпаття" /Парк Пе�
ремоги/

16.00 год. � Вистава "На дні" за
п'єсою Максима Горького за участі на�
вчального театру Харківського націо�
нального університету мистецтв ім.
І.Котляревського в рамках міжрегіо�
нального соціокультурного форуму
"СлободаКульт" /Мукачівський драма�
тичний театр/

17.00 год. � Фестиваль хорової му�
зики "Choirs of castle" (Хори у замку)
за участі хорових колективів міста та
краю /Мукачівський історичний музей/

21.00 год. � Кінопоказ. Сучасний ко�
роткий метр. Підбірка короткометраж�
них фільмів різних жанрів і напрямків
молодих українських режисерів в рам�
ках міжрегіонального соціокультурно�
го форуму "СлободаКульт" /двір Му�
качівської дитячої художньої школи ім.
М. Мункачі/

20 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ
10.00 �14.00 год. � Святкова програ�

ма ГО Мукачівського Кінологічного Клу�
бу "Замкова Стража":

� парад собак та показові виступи з
послуху та захисту

� костюмоване шоу "Дог Фешн" Учас�
ники: всі бажаючі зі своїми собаками,
незалежно від породи

/міський пляж навпроти парку Анд�
рія Кузьми/

16.00 год. � Парад оркестрів "Сурми
над Латорицею" за участі духових ор�
кестрів міста та краю з нагоди святку�
вання Днів міста Мукачева /площа Ки�
рила і Мефодія/

18.00 год. � Творчий проект від хоре�
ографічної студії "Art�Line" з нагоди
річниці колективу /парк Перемоги/

18.30 год. � Відкриття Міжнародного
фестивалю етнічних театрів національ�
них меншин України та Карпатського
Євро�регіону "Етно�Діа�Сфера"

19.00 год. � Вистава М. Янчук "У
Києві, на Подолі… або Гдє ві сохнітьє
бєльйо?" (комедія) за участі театраль�
но�видовищного закладу культури "Киї�
вський академічний театр "Колесо" /
Мукачівський драматичний театр/

21 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК
19.00 год. � Вистава С. Жадана "Ра�

діошансон: 8 історій про Юру Зойфе�

ра" (політичне кабаре) за участі театру
"Арабески" (м.Харків) в рамках Міжна�
родного фестивалю етнічних театрів
національних меншин України та Кар�
патського Євро�регіону "Етно�Діа�
Сфера" /Мукачівський драматичний
театр/

22 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
Протягом дня � Святкування Дня

міста: виставка�ярмарок "Галерея під
відкритим небом" та майстер�класи
від майстрів пензля

16.00 год. � Сольна концертна про�
грама від військового оркестру "Сур�
ми над Латорицею" /площа Кирила і
Мефодія/

19.00 год. � Вистава Б. Брехт "Жінка
єврейка" (драма) за участі Київського
музично�драматичного театру Шолом�
Алейхема в рамках Міжнародного фе�
стивалю етнічних театрів національних
меншин України та Карпатського Євро�
регіону "Етно�Діа�Сфера"

/Мукачівський драматичний театр/
21.00 год. � Кінопоказ документаль�

ного фільму "Аліса в країні війни".
Зустріч із режисеркою Любою Дура�
ковою (Харків) в рамках міжрегіональ�
ного соціокультурного форуму "Слобо�
даКульт" /двір Мукачівської дитячої ху�
дожньої школи ім. М.Мункачі/

23 ТРАВНЯ, СЕРЕДА
14.00 � 17.00 год. � Практичні заняття

з техніки водного туризму (для всіх
бажаючих)/пляж біля скверу А. Кузь�
менка/

15.00 год. � Гала�концерт художніх
колективів дошкільних навчальних зак�
ладів міста "Таланти твої, Мукачево" /
площа Кирила та Мефодія/

17.30 год. � Сольна концертна про�
грама випускниці Мукачівської дитя�
чої школи мистецтв № 2, стипендіата
Мукачівської міської ради � Олександ�
ри Макарової /Мукачівський гумані�
тарно�педагогічний коледж/

19.00 год. � Вистава О. Володін "Ящ�
ірка" (контемп�легенда) за участі не�
залежного театрального проекту "Теат�
ральна біржа" в рамках Міжнародного
фестивалю етнічних театрів національ�
них меншин України та Карпатського
Євро�регіону "Етно�Діа�Сфера". /Му�
качівський драматичний театр/.

Закінчення в наступному номері

Òðóäîâ³ áóäí³
ñàí³òàðíèõ ôàõ³âö³³â



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.
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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
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     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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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)

äîì³ õàçÿ¿í?.  16.30 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí".  17.05
Â³éíà ³ ìèð. 18.00, 0.15 ²íôîð-
ìàö³éíà ãîäèíà. 19.00 Ä/ô
"Äåøåâèé â³äïî÷èíîê". 20.25
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 21.30, 3.25
Íîâèíè. Ñïîðò.  21.50 Ò/ñ
"²ñïàíñüêà ëåãåíäà" (16+).
23.20 Ä/ô "Äèâîâèæí³ ì³ñòà
ñâ³òó". 1.09, 1.10 Ñâ³òëî. 2.10
Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 2.35 Íå-
çâè÷àéí³ êóëüòóðè. 3.45 Ä/ô
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
5.00 Ä/ô "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê"

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".
10.50, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.00, 15.20 "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
Äðàìà "Öàðñòâî íåáåñíå".
4.55 Ì/ô

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.15,  23.00
"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".
10.00, 20.40 Ò/ñ "Ë³í³ÿ ñâ³òëà"
(16+). 12.30 Ò/ñ "Äðóãå æèòòÿ"
(12+). 14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 0.55
Õ/ô "Áóðåìíèé ïåðåâàë".
2.50 "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, 21.30 Ò/ñ
"Ïåñ-2" (16+). 12.10, 13.15 Õ/
ô "Áðàòè ¥ð³ìì" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  15.00,
16.20 "Íà òðüîõ" (16+). 16.30,
22.40 Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³"
(16+).  18.45,  21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð .  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.40 Õ/ô "Àãåíò Ãàì-
³ëüòîí:  Âèêðàäåíà"  (16+) .
1.25 Õ/ô "Àãåíò Ãàì³ëüòîí: Â
³íòåðåñàõ íàö³¿" (18+). 3.15
Ò/ñ  "Ìîðñüêà ïîë³ö ³ÿ .
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 4.05 Ñêàðá
íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.05, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.35 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 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,
22.40 ÌàñòåðØåô. Êóë³íàðíèé
âèïóñêíèé (16+). 0.30 Îäèí çà
âñ³õ (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
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" 13, 14 ñ. (12+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI: Íüþ-
Éîðê" (16+). 1.30 Òåëåìàãà-
çèí. 3.30 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 âåñ³ë-
ëÿ. 13.00 Ðÿò³âíèêè. 14.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00, 23.00
Êðà¿íà Ó. 17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 18.30 Êàçêè Ó. 19.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 20.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00
Ò/ñ "Äîãîðè äðè´îì". 22.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 0.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 1.00 Íàéêðàùèé ðåñòîðàí
ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì. 2.00
ÁàðÄàê. 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"

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 21 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
14.00 Ïåðøà øïàëüòà. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.20 Ì/
ñ  "Ãîí" .  15 .35  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê".  16.00 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 16.30 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 17.00 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 18.00, 0.15 ²íôîðìà-
ö³éíà ãîäèíà. 19.00 #@)[]?$0
ç Ìàéêëîì Ùóðîì. 19.40 Äî
ñïðàâè .  20 .15 ,  1 .09 ,  1 .10
Â³éíà ³  ìèð. 21.00, 3.00 Íî-
âèíè .  21 .30 ,  3 .25  Íîâèíè .
Ñïîðò.  21.50 Ò/ñ " ²ñïàíñüêà
ëåãåíäà"  (16+ ) .  23 .15  Ä /ô
"Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó". 2.00
ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.  2 .10  Ä /ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 2.30 Íåçâè-
÷àéí³  êóëüòóðè. 3.45 Ñêëàä-
íà ðîçìîâà. 4.15 Ä/ô "Ìèñ-
òåöüêèé  ïóëüñ  Àìåðèêè" .
4 .40  Ëàéôõàê  óêðà ¿íñüêîþ.
5.00 Ä/ô "Îðåãîíñüêèé ïóò³-
âíèê"

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".
10.50, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  14.00,  15.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì".  20.15 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30, 21.30
Ò/ñ  "Õîðîøèé õëîïåöü" .
22.30,  4 .20 "Ãðîø³  2018" .
23.45, 0.25 Ôàíòàñòèêà "Ì³ô"

IÍÒÅÐ
5.30, 23.00 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".  6.50
Ì/ô. 7.00, 8.00, 9.00, 17.40
Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðà-
íîê ç ²íòåðîì". 10.00, 12.25 Ò/
ñ "Íåõàé ãîâîðÿòü" (16+).
12.00 "Íîâèíè". 14.10 Ò/ñ "Äðó-
ãå æèòòÿ" (12+).  16.10 "Æäè
ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 5.15 "Ïîäðîáèö³". 20.40
Ò/ñ "Ë³í³ÿ ñâ³òëà" (16+). 0.50
Õ/ô "Øîê" (16+). 2.40 "Îðåë ³
Ðåøêà. Øîï³íã" .  4.45 "Top
Shop"

 ICTV
5.40, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.15 Àíòè-
çîìá³ .  11.15 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.30,
13.15 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåí-
íà - 2" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 15.35, 16.20 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà - 5: Íà-
ö³ÿ ³çãî¿â" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 21.30 Ò/ñ "Ïåñ-2"
(16+). 22.45 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.55 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.25 Õ/ô
"Çàã³í îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ". 4.10 Ñêàðá íàö³¿.  4.20
Åâðèêà!. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
5.35 Ïðîô³ëàêòèêà. 12.00 Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â (16+). 15.55
Âñå áóäå äîáðå!. 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00,
22.40 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 23.35 Îäèí çà
âñ³õ (16+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.00 Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäàâàëü-
íîãî óñòàòêóâàííÿ. 7.30 Õ/ô
"Ñîíöåâîðîò". 9.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30, 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð - 4" (12+). 15.00, 19.00,
23.00, 2.25 Ñüîãîäí³. 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 öåí-
òðó äóø³" 9, 10 ñ. (12+). 23.30 Õ/
ô "Õåëëáîé 2: Çîëîòà àðì³ÿ"
(16+). 1.55 Òåëåìàãàçèí. 3.15
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Êî-
ðîëü ïîâ³òðÿ: Ë³ãà ÷åìï³îí³â".
11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00
Ðÿò³âíèêè. 14.00, 3.20 Â³òàëü-
êà. 16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³.
18.30 Êàçêè Ó. 19.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 20.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Äî-
ãîðè äðè´îì". 22.00 Ãîòåëü Ãà-
ë³ö³ÿ. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00
Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëà-
íîì Ñåí³÷ê³íèì. 2.00 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ
Ì²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²
Äî óâàãè ðîáîòîäàâö³â!
1.Ùîäî ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ äî Ñëóæáè çàéíÿòîñò³

ïðî çàéíÿò³ñòü òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿí,
ÿê³ ìàþòü äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ â ñïðèÿíí³ ïðàöåâ-
ëàøòóâàíí³, ùî ïîäàºòüñÿ íå ï³çí³øå 01 ëþòîãî ï³ñëÿ
çâ³òíîãî ðîêó.

 Çì³íåíî ïîðÿäîê ðîçðàõóíêó ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â
êâîòíî¿ êàòåãîð³¿, ùîäî îñ³á, ÿêèì äî âèõîäó íà ïåí-
ñ³þ çàëèøèëîñü 10 ³ ìåíøå ðîê³â, à ñàìå:

- ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ ç ÷èñåëüí³-
ñòþ øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â â³ä 8 äî 20 îñ³á ìàþòü ìàòè
íå ìåíøå îäí³º¿ îñîáè ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó ñåðåä
âñ³õ ïðàöþþ÷èõ (ñò.14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàéíÿò³ñòü
íàñåëåííÿ»)

Äî óâàãè øóêà÷³â ðîáîòè!
2.Ñòàíîì íà 14.05.2018ðîêó íà ï³äïðèºìñòâàõ

ì. Ìóêà÷åâà º òàê³ â³ëüí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ:
-³íæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³;
-ñïåö³àë³ñò äåðæàâíî¿ ñëóæáè;
-ãîë.áóõãàëòåð;
-áóõãàëòåð;
-³íæåíåð;
-êàñèð â áàíêó;
-êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó;
-ïîë³öåéñüêèé (çà ñïåö³àë³çàö³ÿìè);
-êîíòðîëåð ÿêîñò³;
-âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
-âîä³é íàâàíòàæóâà÷à;
-ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â;
-ñêëàäàëüíèê;
-ñòîëÿð;
-åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é åëåêò-

ðîïåðåäà÷;
-åëåêòðîìîíòåð ç îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàíîâîê;
-åëåêòðèê ä³ëüíèö³;
-åëåêòðîãàçîçâàðíèê;
-îïåðàòîð çàïðàâíèõ ñòàíö³é;
-îïåðàòîð êîòåëüí³;
-ìåõàí³ê ç ðåìîíòó óñòàòêóâàííÿ;
-âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ ìàòåð³àë³â;
-øâà÷êà;
-îô³ö³àíò;
-îõîðîííèê;
-ïðèáèðàëüíèê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü;
-ïðèáèðàëüíèê âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü;
-ï³äñîáíèé ðîá³òíèê;
-âàíòàæíèê;

Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ
çâåðòàéòåñÿ äî Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó

çàéíÿòîñò³ çà àäðåñîþ
ì. Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 73

Íà  68-ìó  ðîö³
ï³øîâ  ç æèòòÿ

²âàí
Ìèõàéëîâè÷

ÁÀËÎÃ –
â÷èòåëü ô³çèêè Âåëèêîëó÷ê³âñü-
êî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè.  Ç 2003
ïî 2016 ðîêè – ãîëîâà âåòå-
ðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ãîëîâà
ïåðâèííîãî îñåðåäêó ëþäåé ç ³íâàë³ä-í³ñòþ ñ.
Â.Ëó÷êè.   Íåîäíîðàçîâî îáèðàâñÿ ÷ëåíîì ðàä ðàé-
îííèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

²âàí Ìèõàéëîâè÷ íàãîðîäæóâàâñÿ ãðàìîòàìè îá-
ëàñíî¿ ³  ðàéîííî¿ ðàä äåïóòàò³â, îáëàñíèõ òà ðàé-
îííèõ âåòåðàíñüêèõ ³ ³íâàë³äíèõ îðãàí³çàö³é.

Ç 2003 ðîêó – íà ïåíñ³¿, àëå ïðîäîâæóº íàâ÷àòè ³
âèõîâóâàòè ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ, äîïîìàãàº âå-
òåðàíàì ³ ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Çàêîõàíèé ó ïðèðîäó.   Ïîñò³éíî äîïîìàãàâ îðãàí-
³çàö³ÿì ³ ãðîìàäÿíàì ïî âèðîùóâàííþ êâ³ò³â, çîê-
ðåìà ðàéîíí³é ë³êàðí³, ñïåö³íòåðíàòàì.

Àêòèâíèé ó÷àñíèê ³íâàë³äíèõ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü,
çà ùî íàãîðîäæåíèé ìåäàëëþ, ãðàìîòàìè ³ ïîäÿêà-
ìè îáëàñíîãî òîâàðèñòâà ³íâàë³ä³â.

Âåòåðàíè òà ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ ðàéîíó ãëèáîêî
ñóìóþòü ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ Áàëîãà ²âàíà
Ìèõàéëîâè÷à ³ âèñëîâëþþòü ùèð³ ñï³â÷óòòÿ äðóæèí³
– Ìàð³¿ ²âàí³âí³, óñ³ì ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî.

Õàé ïàì’ÿòü ïðî öþ ÷óäîâó ëþäèíó áóäå â³÷íîþ,
à çåìëÿ, øàíîâíèé íàø äðóæå ³ ñîðàòíèêó, ëåãêèì
ïóõîì.

². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè âåòåðàí³â

Â. ÃÎÍÀÊ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîííîãî òîâàðèñòâà ³íâàë³ä³â

Ò. ÌÀÍßÊ, ãîëîâà
Âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ. Âåëèê³ Ëó÷êè

ÁÓÄÅÌÎ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈ!

«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 Ïðîô³ëàêòèêà. 12.00 Ò/ñ
"Ìåë³ñà òà Äæîé". 12.35 Õ/ô
"Âòîðãíåííÿ: Áèòâà çà ðàé"
(16+). 14.40 Õ/ô "Òîêàðåâ"
(16+). 16.35 Õ/ô "Ïðèìàðíèé
âåðøíèê" (16+). 19.00 Ðåâ³çîð.
Òåëåêðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.20 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.00 Õ/ô "Ñïðàâà
39" (16+). 2.20 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 2.25 Çîíà íî÷³

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 22 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.35 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 .35,
19.25 Ä/ô "Øàìâàð³: òåðèòî-
ð³ÿ äèêèõ òâàðèí". 10.30 Òå-
ëåïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ
óìîâàõ). 11.00 Ä/ô "Ñòîëèêà
ßïîí³ÿ" .  11.40 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³ õðîí³êè". 12.00 Äîêó-
ìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷í³
³ñòîð³¿. 12.25 Ä/ô "Ñìàê Äçÿí-
íàíÿ". 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðà-
ä³îÄåíü. 13.40, 4.40 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.00 Õòî â
äîì³  õàçÿ¿í?.  16.30 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí".  17.00
Ñâ³òëî. 18.00, 0.15 ²íôîðìà-
ö³éíà ãîäèíà. 19.00 Ïåðøèé
íà ñåë³. 20.25 Íàø³ ãðîø³.
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
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 2.10 Ä/
ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 2.30 Íå-
çâè÷àéí³ êóëüòóðè. 3.45 Ä/ô
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðè-
êè". 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, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.00, 15.20 "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".
23.45, 0.25 Äðàìà "Õîðîáðå
ñåðöå". 5.10 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.10,  23.00
"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".
10.00, 20.40 Ò/ñ "Ë³í³ÿ ñâ³òëà"
(16+). 12.30 Ò/ñ "Äðóãå æèòòÿ"
(12+). 14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 0.50
Õ/ô "Íåïðèáîðêàíèé" (16+).
2.55 "Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã".
4.50 "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 Ò/ñ "Ïåñ-3" (16+). 12.15,
13.15 Õ/ô "²ñòîð³ÿ ëèöàðÿ"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.35, 16.20 "Íà òðüîõ" (16+).

16.30, 22.40 Ò/ñ "Êîïè íà ðî-
áîò³" (16+). 17.30, 21.30 Ò/ñ
"Ïåñ-2" (16+). 18.45, 21.10 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.45 Õ/ô "Àãåíò Ãà-
ì³ëüòîí: Â ³íòåðåñàõ íàö³¿"
(18+). 1.55 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 4.00
Ñêàðá íàö³¿. 4.10 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)í. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+).

ÑÒÁ
6.50, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.10 Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè (12+).
10.50 ÌàñòåðØåô (12+). 14.00
Õàòà íà òàòà (12+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00 ÅêñïåðèìåíÒÈ (16+).
22.40 Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ (16+). 0.40 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 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" 11 ñ. (12+) (12+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI: Íüþ-Éîðê"
(16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí. 3.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9 .45 Ì/ô
"Ïðèíöåñà Ë³ëë³ô³". 11.00 Ò/
ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00 Ðÿò³â-
íèêè. 14.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 18.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 18.30
Êàçêè Ó. 19.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Äîãîðè
äðè´îì". 22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 Íàéê-
ðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì
Ñåí³÷ê³íèì. 2.00 ÁàðÄàê. 5.40
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

 «Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.55 Àá-
çàö. 6.49, 8.09 Kids Time. 6.50
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.10 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 11.45 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè" (12+). 16.55, 19.00
Çàðîá³ò÷àíè. 21.00 Àôåðèñòè
â ìåðåæàõ (16+). 22.00 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 23 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.35 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! .  9.35,
19.25 Ä/ô "Øàìâàð³: òåðèòî-
ð³ÿ äèêèõ òâàðèí". 10.30 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, 4.40
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55
Íàø³ ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè.
15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.00 Õòî â

ÑÄÀÅÒÑß Â ÎÐÅÍÄÓ ÎÔÈÑ
(ïî÷àñîâàÿ îðåíäà äëÿ ïðîâåäåíèÿ áèçíåñ-
âñòðå÷, óðîêîâ, ïðåçåíòàöèîííûõ âñòðå÷
è ò.ä. Ïîìåùåíèå âìåùàåò îêîëî 15 ÷åë.

Ïîäðîáíåå ïî òåëåôîíó:
050 5050130 (Ìèðîñëàâ)
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

 ç 9 ïî 27 ËÈÏÍß  ç â³äâ³äàííÿì ñâÿòèíü  Ïðà-
âîñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi, Êàëóçi,
Îïòèíié Ïóñòèíi,  Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï. Ñå-
ðàôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï.
Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi
(iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"),
Iâàíîâî, Âèøi (ñâò.  Ôåîôàí Âèøåíñüêèé), Ñà-
íàêñàðàõ, Ðÿçàí³,Ìóðîì³, Âîëîäèìèði, Êàçàíi  (Êà-
çàíñüêà 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.

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

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÎ¯
ÏÎ¯ÇÄÊÈ

Çâåðòàòèñÿ ïî òåë: 050-519-86-78

 Êàíàë «1+1»
Âîñêðåñåíüå, 27 òðàâíÿ
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". 9.55 "Ïîâåðí³òü ìåí³
êðàñó - 3". 11.15, 12.15 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 9". 13.15, 14.15
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò: Êàìáîäæà".
15.05 Ò/ñ "Õîðîøèé õëîïåöü".
19.30, 5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
21.00 Ìåëîäðàìà "Ãîðèçîíòè
êîõàííÿ". 0.40 Äðàìà "Ï³ñëÿ
òåáå - í³êîãî". 2.15 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ 2018"

IÍÒÅÐ
6.05 Ì/ô. 6.30 Õ/ô "Òðè òî-
ïîë³ íà Ïëþùèñ³". 8.00 "Óäà÷-
íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóºìî
ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Ìîðñüêèé ñåçîí". 11.00 "Îðåë
³ Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ.
Àìåðèêà". 12.10 Õ/ô "Òóç"
(16+). 14.10 Õ/ô "Áëåô" (16+).
16.10 Õ/ô "Áåá³-áóì" (16+).
18.00, 20.30 Õ/ô "Äâà ²âàíè"
(16+). 20.00 "Ïîäðîáèö³".
22.25 Õ/ô "Ïîë³ò ôàíòàç³¿"
(16+). 0.25 Õ/ô "Ìàëàõîëüíà"
(16+). 2.25 "Ðå÷äîê"

 ICTV
5.05 Åâðèêà!. 5.15 Ôàêòè. 5.45
²íñàéäåð. 7.45 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³
Êî" (16+). 9.45 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 12.35, 13.00 "Íà òðüîõ"
(16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.00
Õ/ô "Ñìîê³íã". 16.50 Õ/ô "Ïðè-
ñêîðåííÿ" (16+). 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô
"²íîçåìåöü" (16+). 22.55 Õ/ô
"Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà" (16+).
1.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 2.40 Õ/ô
"Öèãàí" 3, 4 ñ.

ÑÒÁ
7.05, 11.00 Õàòà íà òàòà (12+).
9.00 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 10.00
Êàðàîêå íà Ìàéäàí³. 13.05
ÅêñïåðèìåíÒÈ (16+). 15.05 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ".  17.00,  23.35 ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (16+).
19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
(16+). 21.20 Îäèí çà âñ³õ (16+).
22.35 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 23.50 ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà (18+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00 Ñüîãîäí³. 7.30, 5.30
Çîðÿíèé øëÿõ. 9.20 Ò/ñ
"Êëÿíóñÿ ëþáèòè òåáå â³÷íî"
(12+). 13.30 Ò/ñ "Êàáëó÷êà ç
á³ðþçîþ". 17.00 Ò/ñ "Äðóæèíà
ïî îáì³íó" 1, 2 ñ.. 19.00, 1.00
Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ
"Äðóæèíà ïî îáì³íó". 23.00 Õ/
ô "Ëþáîâ ³ç ïðîá³ðêè". 2.00 Õ/
ô "Ùóðÿ÷³ ïåðåãîíè". 3.45
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 11.30 Õ/ô "Êî-
ðîëü ïîâ³òðÿ: Ïîâåðíåííÿ".
13.00 Ò/ñ "Äîãîðè äðè´îì".
14.00 Ðÿò³âíèêè. 17.30, 23.00
Êðà¿íà Ó. 19.00 Õ/ô "Êðóòèé
÷óâàê" (16+). 21.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
1.00 Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç
Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì. 2.00
ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êî-
ðèñí³ 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
5.00 Ñòåíäàï-Øîó. 5.55, 7.49
Kids Time. 6.00 Ì/ô "Ãåðêóëåñ".
7.50 Ì/ô "Ïëàíåòà ñêàðá³â".
9.45 Õ/ô "Çàãóáëåíå ìàé-
áóòíº" (16+). 11.35 Õ/ô
"Ïîâ³íü". 15.20 Õ/ô "2012"
(16+). 18.30 Õ/ô "Ðîçëîì Ñàí-
Àíäðåàñ" (16+). 21.00 Õ/ô
"Ç³òêíåííÿ ç áåçîäíåþ" (16+).
23.20 Õ/ô "Ï³ðàíü¿ 3DD" (18+).
0.55 Õ/ô "Ï³ðàíü¿ 3D" (18+).
2.40 Çîíà íî÷³

(16+). 16.50 Õ/ô "Ñìîê³íã".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.10 Õ/ô "Ïðèñêîðåííÿ"
(16+). 22.00 Õ/ô "Ñåêðåòí³
àãåíòè" (16+).  0.10 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 1.55 Õ/ô "Öèãàí" 1, 2 ñ.

ÑÒÁ
6.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³. 7.05,
19.00 Õàòà íà òàòà (12+). 9.00
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 10.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 10.45 Ìàñ-
òåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñê-
íèé (16+). 14.30 Õîëîñòÿê
(12+). 17.05 Õ/ô "²âàí Âàñèëü-
îâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ". 22.05
Âå÷³ð ç Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ.
Àíäðå Òàí (12+). 23.15 Ñâ³òà-
ìè çà ñêàðáàìè (12+)

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

ãîäí³. 7.15, 4.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.00 Õ/ô "Òàáëåòêà â³ä
ñë³ç" (16+). 10.00 Ò/ñ "Ïîäî-
ðîæ äî öåíòðó äóø³" 9, 14 ñ.
(12+). 15.20 Ò/ñ "Ïîäîðîæ äî
öåíòðó äóø³" (12+). 18.00,
19.30 "Ë³ãà ç³ðîê". 21.30 Ôóò-
áîë. Ô³íàë Ë³ãè ×åìï³îí³â
ÓªÔÀ "Ðåàë" - "Ë³âåðïóëü".
0.00 Ò/ñ "CSI: Íüþ-Éîðê"
(16+). 1.50 Òåëåìàãàçèí. 2.20
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.45 Ì/ô
"Áàíäà Òèãðîêà÷êà". 12.00 Õ/
ô "Êàçêîâà êðà¿íà äîñòàòêó".
13.00 Ò/ñ "Äîãîðè äðè´îì".
14.00 Ðÿò³âíèêè. 17.30, 23.00
Êðà¿íà Ó. 19.00 Õ/ô "Á³áë³î-
òåêàð:  Ó ïîøóêàõ ñïèñà" .
21.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 Íàéêðàùèé
ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê-
³íèì. 2.00 ÁàðÄàê. 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëü-
êà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  - Êàçêîâèé
÷àñ. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55
-  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïîâòîð). 11.35 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 11:45
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
12:55 - Ãîðîñêîï. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 14:55 - Ãîðîñêîï.
15:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 19:00
- Íîâèíè "×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 00.00 - íîâèíè "×àñ".
00:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 1:55 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.45 Çîíà íî÷³. 5.49, 7.05
Kids Time. 5.50 Ì/ñ "Ëóíòèê òà
éîãî äðóç³". 7.10 Ðåâ³çîð. Òå-
ëåêðàìíèö³. 9.00 Òàºìíèé
àãåíò. 10.30 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 12.15 Ò/ñ "Á³áë³îòå-
êàð³" (16+). 15.55 Ì/ô "Ãåðêó-
ëåñ". 17.50 Õ/ô "2012" (16+).
21.00 Õ/ô "Ðîçëîì Ñàí-Àíäðå-
àñ" (16+). 23.10 Õ/ô "Ï³ðàíü¿
3D" (18+). 1.00 Õ/ô "Ñïðàâà 39"

ÍÅÄ²Ëß, 27 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.27,
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00,
9.00, 21.00, 0.15, 3.00 Íîâè-
íè. 9.35 Õ/ô "Ñâÿòèé Àâãóñ-
òèí" .  11.15 Ä/ô "Äåøåâèé
â³äïî÷èíîê". 11.45 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³ õðîí³êè". 12.10 Ïåð-
øèé íà ñåë³. 12.40 Åíå¿äà.
13.35 Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
14.00 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ). 14.20 Ôîëüê-
music. 15.25, 23.40 Ä/ô "Íå-
ïîâòîðíà ïðèðîäà". 16.55 Ò/
ñ "Ðèìñüêà ²ìïåð³ÿ" (12+).
20.00 Ä/ô "ßê ïðàöþþòü
ì³ñòà". 21.35 #@)[]?$0 ç Ìàé-
êëîì Ùóðîì. 22.15, 1.35 Áó-
êîãîë³êè. 22.45 Ä/ô "Âàãàñ³ -
ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 0.45 Ä/
ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 1.09,
1.10 Êóëüòóðíà àô³øà çäîðî-
âî¿ ëþäèíè. 2.10 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. 3.25 Òåìà äíÿ. 3.45
Â³éíà ³  ìèð.  4.30 Êîíöåðò
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó K&K
Phi lharmoniker.  Kendl inger
dirigent Straub

4.30, 5.15 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
0.55 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.55 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".
10.00 Ò/ñ "Ë³í³ÿ ñâ³òëà" (16+).
12.30 Ò/ñ "Äðóãå æèòòÿ" (12+).
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 4.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.50 Õ/ô

"×óæ³ òóò íå õîäÿòü". 1.20
"Ñêåïòèê 3". 4.45 "Top Shop".
5.15 "Óêðà¿íà âðàæàº"

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. 11.10,  17.35 Ò/ñ
"Ïåñ-2" (16+). 12.10, 13.25 Õ/
ô "Òàêèé æå çðàäíèê, ÿê ³ ìè"
(16+).  12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.25, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.35 Ò/ñ "Êîïè íà ðî-
áîò³" (16+). 18.45, 21.10 Ôàê-
òè.  Âå÷³ð.  20.20 Àíòèçîìá³.
21.30 Äèçåëü-øîó (16+). 0.00
Õ/ô "Áðàòè ¥ð³ìì" (16+). 2.10
Ôàêòè. 2.30 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+)

ÑÒÁ
5.50 Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñ³ÿ Ïðè-
õîäüêî. Âèêóâàíà ÷îëîâ³êàìè. 7.45
Õ/ô "Âàì ³ íå ñíèëîñÿ". 9.25 Õ/ô
"Ï'ÿòü ðîê³â òà îäèí äåíü" (12+).
11.30 Õ/ô "×åðâîíi áðàñëåòè".
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè. 18.00
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 22.40 Õîëîñòÿê (12+). 23.15
Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ (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, 2.30, 5.15 Ñüî-
ãîäí³. 9.30, 6.00 Çîðÿíèé øëÿõ.
11.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé
ñåçîí. 13.10 Ò/ñ "Ñåðöå
ñë³ä÷îãî" 1, 2 ñ..  15.30 Ò/ñ
"Ñåðöå ñë³ä÷îãî". 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Êëÿíóñÿ ëþáèòè
òåáå â³÷íî" 1, 2 ñ. (12+). 23.20
Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ "Êëÿíóñÿ
ëþáèòè òåáå â³÷íî" (12+). 2.00
Òåëåìàãàçèí. 3.15 Ò/ñ "CSI:
Íüþ-Éîðê" (16+).

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Êî-
ðîëü ïîâ³òðÿ: Ïîâåðíåííÿ".
11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00
Ðÿò³âíèêè. 14.00, 3.35 Â³òàëü-
êà. 16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00, 2.45
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 18.00 Îäíî-
ãî ðàçó â Îäåñ³. 18.30 Êàçêè Ó.
19.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 21.00 Õ/ô "DZIDZIO Êîí-
òðàáàñ". 22.30 Õ/ô "Êðóòèé
÷óâàê" (16+). 0.15 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 1.15 Íàéêðàùèé ðåñòîðàí
ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì. 2.15
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé

22.40 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà
(16+). 22.55 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà (18+). 23.55 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, 3.50 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 "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ïî-
äîðîæ äî öåíòðó äóø³" (12+).
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00, 2.15
Ò/ñ "CSI:  Íüþ-Éîðê" (16+).
1.45 Òåëåìàãàçèí. 4.40 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Êàç-
êîâà êðà¿íà äîñòàòêó". 11.00
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00 Ðÿò³â-
íèêè. 14.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 17.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 18.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³ .  18.30
Êàçêè Ó.  19.00 Òàíüêà ³  Âî-
ëîäüêà. 20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Äîãîðè
äðè´îì". 22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 Íàéê-
ðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì
Ñåí³÷ê³íèì. 2.00 ÁàðÄàê. 5.40
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.55 Àá-
çàö. 6.54, 8.09 Kids Time. 6.55
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.10 Ò/ñ "Ìåë³ñà
òà Äæîé". 11.50 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè" (12+). 17.00, 19.00,
22.00 Õòî çâåðõó (12+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 25 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 15.45 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.27, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.35 Ä/ô "Íåïîâ-
òîðíà ïðèðîäà". 10.45 Òåëå-
ïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìî-
âàõ). 11.00 Ä/ô "Ñòîëèêà ßïî-
í³ÿ". 12.00 Åíå¿äà. 12.25 Äî-
êóìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè
Êóëüòóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10
Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàéôõàê óê-
ðà¿íñüêîþ. 13.55 Ñõåìè. Êî-
ðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 14.30 Ðàä³î.
Äåíü. 15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.15
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 16.50
Ôîëüê-music. 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 18.50
VoxCheck. 19.00 Êóëüòóðíà
àô³øà çäîðîâî¿ ëþäèíè. 19.25
Ä/ô "Øàìâàð³: òåðèòîð³ÿ äè-
êèõ òâàðèí". 19.55 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 20.25
Ïåðøà øïàëüòà. 21.30, 3.25
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ñèëüí³
äîë³. 22.45 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 23.15 Ä/ô "Äèâîâèæí³
ì³ñòà ñâ³òó". 1.09, 1.10 Ñêëàä-
íà ðîçìîâà. 1.30 Äî ñïðàâè.
2.05 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè. 3.45
Ä/ô "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìå-
ðèêè". 4.10 Êîíöåðò ñèìôîí³-
÷íîãî îðêåñòðó K&K
Philharmoniker. Die
shonstenOpernchore 2. 5.20
Êîíöåðò ñèìôîí³÷íîãî îðêå-
ñòðó K&K Philharmoniker.
Larissa Dier Priester

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.50, 12.20,
12.55 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
14.20, 15.20 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 20.15 "Ë³ãà ñì³õó
2018". 22.20 "#Ãóäíàéòøîó Âà-
ëåð³ÿ Æèäêîâà". 23.00, 0.00,

âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 5.05 Àá-
çàö. 6.54, 8.14 Kids Time. 6.55
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.15 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 11.50 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³ ïî-
êî¿âêè" (12+). 17.00, 19.00,
22.00 Õòî çâåðõó (12+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+). 2.00
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 26 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 12.00 Õ/ô "Ñâÿòà Âàðâàðà"
(16+). 14.00 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 14.20
Ñèëüí³ äîë³. 15.15 Ä/ô "Âàãàñ³
- ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 16.15,
23.55 Ä/ô "Íåïîâòîðíà
ïðèðîäà". 16.45 Ä/ô "Æèâà
ïðèðîäà". 16.55 Ò/ñ "²ñïàíñüêà
ëåãåíäà" (16+). 19.35 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 20.00
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.35 ßê
äèâèòèñÿ ê³íî. 22.00 Õ/ô
"Ä³ïàí" (16+). 0.40 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 1.09, 1.10
Ä/ô "Ïë³÷-î-ïë³÷". 2.00
Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè. 3.25 Òåìà
äíÿ. 3.45 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
4.20 Êîíöåðò ñèìôîí³÷íîãî
îðêåñòðó K&K Philharmoniker.
Kendlinger dirigent Straub

Êàíàë «1+1»
6.00 "Ãðîø³ 2018". 7.00, 23.20
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018". 8.00
"Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 10.00 Ò/
ñ "Õîðîøèé õëîïåöü". 14.10
"Ë³ãà ñì³õó 2018". 16.30
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2018". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018".
19.30 ÒÑÍ. 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 0.20, 1.55 "Âå÷³ðí³é êè¿â".
5.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè"

IÍÒÅÐ
6.00, 5.15 Ä/ï "Êóìèðè. Îëåã
ªôðºìîâ".  7.00 Ì/ô. 7.25
"Æäè ìåíÿ". 9.00 Õ/ô "Áóëî ó
áàòüêà òðè ñèíè". 11.40 Õ/ô
"Ùå ðàç ïðî êîõàííÿ". 13.40
Õ/ô "Òðè òîïîë³ íà Ïëþùèñ³".
15.15 Õ/ô "Áåðåæèñü àâòîìî-
á³ëÿ". 17.10, 20.30 Ò/ñ "Äðóãå
æèòòÿ" (12+). 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 0.05 Õ/ô "Â³í, âîíà ³ ÿ"
(12+). 1.55 Õ/ô "Ä³äüêà ëèñî-
ãî" (16+). 3.15 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 4.45 "Top
Shop"

ICTV
5.15, 4.55 Ñêàðá íàö³¿. 5.25
Åâðèêà! .  5.35 Ôàêòè.  5.55
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.30 ß
çíÿâ!. 9.25 Äèçåëü-øîó (12+).
10.45, 11.45 Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 "Íà òðüîõ"

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.00 Çîíà íî÷³. 5.00 Àá-
çàö. 6.55, 8.14 Kids Time. 7.00
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.15 Ò/ñ "Ìåë³ñà
òà Äæîé". 11.50 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè" (12+). 17.00, 19.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè (16+).
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+).  22.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
1.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 24 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

10.05 Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðè-
ðîäà". 10.30 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/
ô "Ñòîëèêà ßïîí³ÿ". 11.40 Ä/
ô "Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè". 12.00
Åíå¿äà. 12.25, 1.09, 1.10 Ä/ô
"Ñìàê Äçÿííàíÿ". 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Äî
ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.00 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?.  16.30 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 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". 2.10 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 2.30 Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè. 3.45 Ä/ô "Ìè-
ñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
4.50 Ôîëüê-music

     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, 1.20, 5.35 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.50,
12.20 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
13.55, 15.15 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 20.15 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 20.30, 21.30 Ò/ñ "Õî-
ðîøèé õëîïåöü". 22.30 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 13". 23.30 "Ïðàâî íà
âëàäó 2018". 1.30 Êîìåä³ÿ
"Ñòàòè ç³ðêîþ". 4.55 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô.  6 .15,  23.00
"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".
10.00,  20.40 Ò/ñ  "Ë ³í ³ÿ
ñâ³òëà" (16+). 12.30 Ò/ñ "Äðó-
ãå æèòòÿ" (12+). 14.50, 15.45,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
0.55 Õ/ô "Òðèíàäöÿòü äí³â".
3.20 "Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã".
4.45 "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,
17.35, 21.30 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+).
12.15, 13.25 Õ/ô "Àãåíò Ãàì-
³ëüòîí: Âèêðàäåíà" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.40, 16.20 "Íà òðüîõ" (16+).
16.40, 22.45 Ò/ñ "Êîïè íà ðî-
áîò³" (16+). 18.45, 21.10 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.45 Õ/ô "Òàêèé æå çðàäíèê,
ÿê ³ ìè" (16+). 1.45 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
4.00 Ñêàðá íàö³¿. 4.10 Åâðèêà!.
4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+)

ÑÒÁ
6.55, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.20 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 10.20
Õàòà íà òàòà (12+). 13.05 Ìà-
ñòåðØåô (12+). 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55,
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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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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 16
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

15 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 10 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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21.05.2018 –  27.05.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

☺ ☺ ☺

ОВЕН (21.03�20.04).
Бажано впорядкувати
максимальну кількість
справ. Не варто занад�

то довіряти порадам сто�
ронніх людей. Небажані да�
лекі поїздки й відрядження.
Слід використовувати будь�
яку можливість поспілкува�
тися з живою природою.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
20.05). Необхідно
продумати стратегію
ваших майбутніх дій,

якщо ви прагнете побрати
нову висоту в кар'єрі. Успіх
цілком можливий, але не
варто занадто давити на на�
вколишніх.

БЛИЗНЮКИ  (21.
05� 21.06). Можна
втілювати в життя свої
творчі та бізнес�ідеї,
вони принесуть успіх і

прибуток. Будьте уважні й по�
переджувальні стосовно на�
вколишніх, не забувайте про
тих, хто перебуває поруч.

РАК (22.06�22.07).
Ви будете досить
сильні духом, розумні
й рішучі в справах,
тому можете пре�

встигнути на будь�якому по�
прищі. Цілком реальне підви�
щення по службі, особливо,
якщо воно очікувалося вже
досить давно.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Ви, звичайно, сильні
та могутні, але допо�
мога впливових лю�
дей для просування

кар'єрними сходами вам не
перешкодить. На вас можуть
чекати додаткові турботи,
але вони принесуть резуль�
тат.

ДІВА (24.08�23.09).
Ваша мобільність і
контактність дозво�
лить вам впоратися з
досить складними

проблемами. Краще не
пред'являти претензій або
вимог до начальства, це при�
веде до конфліктної ситуації.
Не зневажайте інформа�
цією.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). На все, що
відбувається, слід ди�
витися філософськи.
Ви ж можете витягти

щось корисне для себе, про�
сто спостерігаючи за розвит�
ком подій. Брати активну

участь у чужих конф�
ліктах не варто.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ви можете

опинитися в досить цікавій
компанії. Пам'ятайте про те,
що для того, щоб бути пре�
красним співрозмовником,
зовсім не потрібно багато го�
ворити, набагато важливіше

вміти слухати.
СТРІЛЕЦЬ (23.11�

21.12). Постарайтеся
виправити нагромад�
ження неточностей та

згладити дрібні шорсткості у
відносинах. Великі справи
встигнете зробити пізніше,
поки – час малого.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Вам доведеть�
ся терпляче й завзято
просуватися вперед,
буде потрібно чимало

зусиль і часу, щоб вирішити
численні проблеми та спірні
питання.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). Ваше життя
стане предметом
пильної уваги з боку
колег. Не виключені

плітки й інтриги. Максималь�
но використовуючи свою
чарівність, ви можете доби�
тися практично будь�яких
цілей.

РИБИ  (21.02�20.
03). Постарайтеся ви�
конати роботу вчас�
но, це позбавить вас

від зайвих питань.
Ваша працьовитість буде
помічена й оцінена по
гідності.  Більшість ваших
планів здійсниться.

ªäåí ÷îëîâ³ê ëþáèâ
ï³äãëÿäàòè çà æîíàìè ç
ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ó
á³íîêëü. Îäíîãî âå÷îðà
â³í äóæå äîâãî ñïîñòåð³-
ãàâ çà îäíîþ ôàéíîþ æî-
íîþ, ÿê âîíà ðîçäÿãàëàñÿ
é ëÿãàëà ñïàòè. Âðàíö³ â
íüîãî çàäçâîíèâ òåëå-
ôîí ³ æ³íî÷èé ãîëîñ çàïè-
òàâ: – Òè íå âèä³â, äå'ì
ó÷îðà êàëãîòè ïîêëàëà?

Ñèäÿòü áàáà ç îíóêîâ
íà êóõí³. Áàáà: - Éîé, ä³òè-
íî, â íàø³ ãîäè âñüî áóëî
ë³ïøîº, ³ ä³òè ìàé ïî-
ðÿäí³. ² ìóçèêó ìàé ìåëî-
ä³÷íó'ñüìå ñëóõàëè, ã³ êîé
òè ñåñå òèïèðü âêëþ÷è-
ëà. – Áàáî!!! Ïàäü òîòî
ì³êñåð ðîáèò.

– Êóìå, ïàê ùî'ñüòå
òàê³ ñóìí³?

– Æîíà ó¿çæàº...
– Çàêëÿëè áèñüòåñÿ,

ïàê ðîäîâàòèñÿ òðåáà!
– Éî, àéáî ê³äü ÿ áóäó

âåñåëèé, îíà âîîáùå í³êó-
äè íå ïî¿äå!

Ãóöóë ³äå ïî ïîëîíèí³ ³
âåäå çà ðóêó íåãðåíÿ. Äðó-
ãèé ãóöóë:

– ²âàíå, êî òî-òî?
– Âíóê.
– Ìàðüèí ñèí?
– Éî!
– À Ìàðÿ äå?
– Ó÷èòüñÿ â âàðîøè.
– À ÷îãî òàêîº ÷îðíîº?
– Çàâòî ãàðàíò³ÿ, æå

íå ìîñêàëü!

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.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

У видавництві "Карпатська Вежа"
вийшов друком довгоочікуваний АЛЬ�

МАНАХ, до якого увійшли поезії поетів

літературного об'єднання "Рідне слово".

Про що ж пишуть автори? Вони тонко

відчувають красу і неповторність при�
роди свого рідного краю. Особливо

близькою і глибокою є тема любові до

життя, до найдорожчих, до долі Украї�

ни. Поезія є віддзеркаленням душі,

відтак поети –  відкриті для світу.

Дякуємо за сприяння у виданні збірки
міському голові Андрію Балозі та Мука�

чівському відділу культури. Інформація

про презентацію з'явиться згодом.
Тетяна РИБАР,

голова літературного
 об'єднання "Рідне слово".

ÁÀÐÂÈÑÒÅ ÏÎÅÒÈ×ÍÅ
ÑÓÖÂ²ÒÒß

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Ë³òåðàòóðíà íîâèíêà

ÌÀÌ²
ß á ïðèâ³òàëà, òåáå,
ìàìî, ³ îá³éíÿëà á í³æíî òàê…

Äàëåêî òè, ìîÿ õîðîøà.
Òå÷å ð³êà, òå÷óòü ë³òà.

Äàëåêî, íà÷åáòî, íàñïðàâä³  –
òè áëèæ÷å, í³æ êîëèñü äàâíî.
² ñâ³òèòü, ñâ³òèòü ìåí³, ìàìî,

òâîº â³ä÷èíåíå â³êíî!
² ãð³þòü äèâîì íåçáàãíåííèì

ñëîâà, ùî ïðîðîñëè íàâ³ê,
ÿê³ çáèðàëà òè äëÿ ìåíå,

ÿê³ ïîñ³ÿâ ×îëîâ³ê!
Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

13.05.2018ð.

Ç ËÞÁÎÂ’Þ
² ØÀÍÎÞ ÄÎ ÂÑ²Õ

ÌÀÒÅÐ²Â ÑÂ³ÒÓ

ÑËÎÂÎ
Òè çíîâ ìîâ÷èø, ãëóõîí³ìèé

íàðîäå?
Í³áè â òåáå âæå íåìàº

 íåçãîäè.
Òåáå çàêîëèñàëè ñëîâîáëóäè,
¯õí³ ñëîâà çâó÷àòü,

ùî êðàùå áóäå

Ç òðèáóí õèçóþòüñÿ ïèõàò³
ãîâîðóíè.

Êëÿíóòüñÿ â ñëîâ³ á³ñîâ³ ñèíè,
Íà ñöåí³ Âåðõîâíîãî òåàòðó
Âèñòàâà éäå. Ñëîâà ïî ìåòðó.

Âîíè íàñ â÷àòü, ÿê òðåáà æèòè,
Ìåíøå æåðòè, à á³ëüøå

ðîáèòè.
Âñå îá³öÿþòü, îá³öÿþòü,

 îá³öÿþòü...
Ãðà ñë³â,  Ñîâ³ñò³ íå ìàþòü.

Âñ³ì íàáðèäëè ïóñò³ ñëîâà,
Â³ä ãîâîðèëüí³ òîëêó íåìà.
À âëàäè òüìà – òüìà âëàäè

ïîâñþäè,
Àëå òàê â³÷íî òðèâàòè íå áóäå.

Îñòàííº Ñëîâî ñêàæå íàðîä,
Äî á³ñà ïîøëå â³í âåñü

öåé çáðîä,
² çàïàíóº Ìèð ó íàø³é õàò³,
Òà áóäåìî æèòè â ëþáîâ³

é áëàãîäàò³.
Ë³êàð Äß×ÓÊ Â.Â.

У Мукачеві триває збір творчих робіт
для благодійного АРТ)ярмарку

Вже зовсім скоро, у Міжнародний день захисту дітей, у Мукачівсь�
кому історичному музеї пройде II�й Благодійний Арт�ярмарок “Ди�
тинства мить”, спрямований на допомогу дітям�сиротам і дітям з
обмеженими можливостями. У ярмарці беруть участь художники,
фотографи нашого краю і України, які від щирого серця презентува�
ли для благодійного проекту власні роботи, щоб допомогти дітям.

На кошти, вилучені з продажу творчих робіт буде придбаний ком�
п’ютер для Центру активної реабілітації “Фенікс”.

Щиро запрошуємо всіх на відкриття ярмарку, який відбудеться 1
червня о 15.00 у замку “Паланок” на території середнього двору.
Збір творчих робіт триває.

ЛІСОВА  ДИЧИНА
ПРОСИТЬ ТИШІ!

ДО УВАГИ
НАСЕЛЕННЯ!

Тривають окоти і виводки ди�
ких звірів і птахів: зайців, фа�
занів і куріпок, перепелів, диких
качок тощо. Тож, ідучи в ліс, на
луки, сінокоси, на дачні ділянки,
не беріть з собою домашніх со�
бак, які руйнують гнізда диких
звірів і птахів, гублять молодняк.
Якщо ж випадково натрапите на
заячий виводок чи яйця у гніздах
пернатих, ні в якому разі не
чіпайте їх руками, залиште, як
було. Лісові мешканці за це вам
скажуть тільки «спасибі!». Про�
хання мисливців краю до насе�
лення не палити сухі трави на
мисливських і своїх ділянках

Товариство “Майорня”


