
20 (1224)
24  òðàâíÿ 2018 ðîêó       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,

          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.
       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     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.

ÄÅÏÓÒÀÒÈ îáëðàäè ï³äòðèìàëè ïðîïî-
çèö³þ ïåðåéìåíóâàòè Äí³ïðîïåòðîâñüêó
îáëàñòü íà Ñ³÷åñëàâñüêó.

Ó ÑØÀ ñòóäåíòêà óí³âåðñèòåòó øòàòó
Þòà ïðèäóìàëà é îáëàøòóâàëà  ó âóç³ á³áë³î-
òåêó  äëÿ ïëà÷ó – ðåàëüíèé çàñ³á ïðîòè
ñòðåñ³â.

ÂÈÏÎÂÍÈËÎÑß 100 ðîê³â ç ÷àñó ïðèé-
íÿòòÿ çàêîíó  Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóá-
ë³êè  ïðî ãðèâíþ-ãðîøîâó îäèíèöþ ÓÍÐ.

Â ÓÊÐÀ¯Í²  ââåäóòü  ïîäàòêîâó çíèæêó
äëÿ áàòüê³â, ÿê³ âêëàäàþòü äîäàòêîâ³ êîøòè
ó ðîçâèòîê ñâî¿õ ä³òåé.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Óãàíäè Éîâåð³ Êàãóòà  çàÿ-
âèâ, ùî õîò³â áè çàáîðîíèòè  îðàëüíèé ñåêñ
íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè.

ÄÅÐÆÑÒÀÒ  âèçíà÷èâ ìåðåæó íàéâèùèõ
çàðïëàò â Óêðà¿í³. Íàéá³ëüø³ çàðïëàòè ó àâ-
³àòîð³â-ñåðåäíÿ ó ãàëóç³ – 31720 ãðí.

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

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

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

З глибокою повагою  редактор газети
С. ДВОРНИЧЕНКО

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826

Ìóêà÷åâî â³äçíà÷àº 1122-ð³÷íèöþ, ³ º
îäíèì ç íàéäðåâí³øèõ ì³ñò íå ò³ëüêè Óê-
ðà¿íè, à é ªâðîïè.

Ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ Ìóêà÷åâî íå ðàç
îïèíÿëîñÿ â öåíòð³ äîëåíîñíèõ ïîä³é, çàâ-
æäè âèð³çíÿëîñÿ óí³êàëüíèì õàðàêòåðîì,
àðõ³òåêòóðîþ, âëàñíèìè ãåðîÿìè òà
ì³öíîþ ãðîìàäîþ.

Ìóêà÷åâî – öå ì³ñòî, â ÿêå çàêîõóþòü-
ñÿ ç ïåðøîãî ïîãëÿäó.

Ìð³þ òà çðîáëþ âñå ìîæëèâå, àáè òàê
çàëèøàëîñÿ é íàäàë³, ³ öå ìîº ïîáàæàííÿ
ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ Ìóêà÷åâà.

Â³òàþ âñ³õ ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì!

Àíäð³é Áàëîãà ïðèâ³òàâ
ìóêà÷³âö³â ç Äíåì ì³ñòà

У четвер, 17 травня 2018 року, працівники виконавчого ко�
мітету Мукачівської ради та представники громадськості
міста Мукачева долучилися до участі в ініційованому Мукач�
івським міським головою Андрієм Балогою патріотичному
флешмобі: “Вишиванка – символ нашого єднання та куль�
турного відродження всього багатонаціонального українсь�
кого народу !” з нагоди народного свята Дня вишиванки.

О 13.00 учасники флешмобу утворили символічне “коло
єднання” навколо скульптурної композиції рівноапостоль�
ним Кирилу та Мефодію,  заспівали  Державний Гімн Украї�
ни, а також зробили символічне колективне фото на честь
цієї події.

Навіть погода була разом з нами!
Зі святом всіх нас! Слава Україні!

Ïàòð³îòè÷íèé ôëåøìîá: “Âèøèâàíêà – ñèìâîë
íàøîãî ºäíàííÿ òà êóëüòóðíîãî â³äðîäæåííÿ

âñüîãî áàãàòîíàö³îíàëüíîãî óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó !” – â³äáóâñÿ ó Ìóêà÷åâ³

У Києві, в Національному академічно�
му театрі імені Івана Франка відбулася
церемонія нагородження переможців та
призерів ХVIII Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика .

Під час урочистостей було нагород�
жено переможців конкурсу, серед яких
учениця 8 класу Мукачівського навчаль�
но�виховного комплексу «Загальноосв�
ітня школа І�III ступенів – дошкільний на�
вчальний заклад» № 11 Козик Вікторія,
яка зайняла перше місце. Переможниці
призначена стипендія Президента Ук�
раїни.

Øêîëÿðêà ç Ìóêà÷åâà çäîáóëà
ïåðøå ì³ñöå íà Ì³æíàðîäíîìó
êîíêóðñ³ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

³ì. Ïåòðà ßöèêà

Саме в День науки співпала річни�
ця смерті видатного українського
науковця, доктора хімічних наук,
професора МИГАЛИНИ Юрія
Вікентійовича, заслуженого діяча
науки і техніки України, з яким
відійшла ціла епоха.

Цей важкий шлях Юрій Вікентійо�
вич пройшов від сільського хлопчи�
ни�сироти до Академіка.

Неординарна особистість, інтел�
ігент, Юрій Вікентійович Мигалина
отримав безліч державних і міжна�

родних відзнак, звань, нагород за вклад і розвиток науки!
У найважчий період свого життя, у 1995 р. заснував і ство�

рив у Мукачеві вищий навчальний заклад, майже на пустому
місці організував колектив однодумців, науковців, фахівців,
яким дав роботу і можливість реалізувати себе, допомагав
усім, хто звертався до нього за допомогою у важкі часи. Спо�
чатку це був інститут, а згодом державний університет, ректо�
ром якого він став і керував ним на протязі 20 років. Його
прізвище внесено у реєстр найсильніших науковців світу в
галузі органічної хімії.

Світлая пам’ять про цю видатну людину, мудрого і толе�
рантного вченого, відданого науковця, організатора вищої
школи назавжди збережуть його рідні, близькі, учні, колеги,
усі, хто спілкувався та співпрацював із Ним в УжНУ і в Мука�
чеві!

Його авторитетне слово завжди буде в пам’яті кожного,
кому, в свій час, було поштовхом в звершенні нових кроків...

ПАМ’ЯТАЄМО!
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ÆÈÒËÎ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍ²Â ÁÎÉÎÂÈÕ Ä²É
У Мукачівській РДА

відбулося засідання
комісії щодо розгляду
заяв деяких категорій
осіб, які брали участь у
бойових діях на тери!
торії інших держав, а
також членів їх сімей
про виплату грошової
компенсації.

Головою комісії є оч!
ільник Мукачівської РДА
Сергій Гайдай, заступ!
ник голови комісії –
перший заступник го!
лови Мукачівської РДА
Андрій Данканич.

До складу комісії також входять
фахівці відповідних структурних
підрозділів, зокрема, управління
соціального захисту населення –
начальник управління Олександр
Немйо та начальник відділу пільг
Мар’яна Темете, яка виконує фун!
кцію секретаря комісії.

Комісія утворена Розпоряджен!
ням голови Мукачівської РДА «Про
створення комісії щодо розгляду
заяв деяких категорій осіб, які бра!
ли участь у бойових діях на тери!
торії інших держав, а також членів
їх сімей про виплату грошової ком!
пенсації» та на виконання Поста!
нови КМУ від 28.03.2018р. № 214
«Питання забезпечення житлом
деяких категорій осіб, які брали
участь у бойових діях на території
інших держав, а також членів їх
сімей».

Слід зазачити, що до складу
комісії входять керівники гро!
мадських організацій, що опікують!
ся ветеранами бойових дій на те!
риторії інших держав. Це Василь
Ліба – голова Мукачівської район!

ної організації Української спілки
ветеранів Афганістану (воїнів!
інтернаціоналістів) та Віктор Сули!
ма – голова Мукачівського район!
ного товариства воїнів!ветеранів
Афганської війни “Шураві”.

На своєму засіданні комісія роз!
глянула одну заяву ветерана бой!
ових дій в Афганістані, який також
був присутнім на засіданні.

Секретар комісії Мар’яна Теме!
те зауважила про «Порядок та
умови надання субвенції з держав!
ного бюджету місцевим бюджетам
на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі при!
міщення для деяких категорій осіб,
які брали участь у бойових діях на
території інших держав, а також
членів їх сімей», що затверджений
вищезгаданою Постановою КМУ.

У Мукачівському районі на квар!
тирному обліку перебувають 2 осо!
би з числа ветеранів бойових дій
на території інших держав.

Одна заява про виділення грошо!
вої компенсації на придбання жит!
ла була затверджена комісією та

направлена до Департа!
менту соціального захис!
ту ЗОДА. Щодо другої осо!
би, яка потребує покра!
щення умов житла, то на!
разі він знаходиться на до!
датковому лікуванні й об!
стеженні щодо призначен!
ня ІІ групи інвалідності.

«Завдання всіх ланок
влади – вживати вичерпних
заходів, щоб у повній мірі
забезпечити права даної
категорії осіб, гарантовані
їм державою, – підсумував
керівник району Сергій
Гайдай».

Довідково:
Право на отримання грошової

компенсації мають:
особи з інвалідністю I!II групи з

числа учасників бойових дій на те!
риторії інших держав, які стали
інвалідами внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворюван!
ня, пов’язаних з перебуванням у
таких державах, та які потребують
поліпшення житлових умов (далі !
субвенція) і перебувають на обліку
за місцем проживання відповідно
до Житлового кодексу Української
РСР станом на 1 січня 2018 року;

! члени сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших дер!
жав, визначені в абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України
“Про статус ветеранів війни, га!
рантії їх соціального захисту”, які
перебувають на квартирному об!
ліку (далі – сім’я загиблого), за ка!
тегоріями в певній черговості.

За додатковими роз’ясненнями
звертатися до управління соціаль�
ного захисту Мукачівської РДА,
м.Мукачево, вул. Миру, 18.

Ç ïðèâîäó îçäîðîâëåí-
íÿ òà â³äïî÷èíêó ä³òåé
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñò-
ðàö³¿ Àíäð³é Äàíêàíè÷
ïðîâ³â çàñ³äàííÿ ðàéîí-
íîãî îïåðàòèâíîãî
ì³æâ³äîì÷îãî øòàáó ç
ïèòàíü êîíòðîëþ çà ðî-
áîòîþ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â
îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî-
÷èíêó ä³òåé.

Çàïðîøåí³ êåð³âíèêè:
ÒçÎÂ ,,Âîäîãðàé”, Îç-
äîðîâ÷èé òàá³ð ,,Á³ëî÷-
êà”, ÄÏ Êë³í³÷íèé ñàíà-
òîð³é ,,Êàðïàòè”, îáëàñ-
íèé îçäîðîâ÷èé òàá³ð
äëÿ îáäàðîâàíèõ ä³òåé
ñìò. ×èíàä³ºâî, ïðåä-
ñòàâíèêè áëàãîä³éíèõ òà
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é:

Ìóêà÷³âñüêèé áëàãî-
ä³éíèé ôîíä ,,Cêåëÿ”,
Çàêàðïàòñüêèé îáëàñíèé
ôîíä ,,Íàä³ÿ ìèëîñåð-
äÿ”, Õðèñòèÿíñüêà áëà-
ãîä³éíà ì³ñ³ÿ ,,Þíèé Ñà-
ìàðÿíèí”, ðåë³ã³éíà
îðãàí³çàö³ÿ Ì³ñ³ÿ ìèëî-
ñåðäÿ òà áëàãîä³éíîñò³
«Íîâèé Çàïîâ³ò», îáãî-
âîðþâàëè ðàçîì ç êåð³-
âíèêàìè óïðàâë³íü ³
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿,
ïðåäñòàâíèêàìè þâå-
íàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ Ìóêà-
÷³âñüêîãî ÐÂÏ òà ïðåä-
ñòàâíèêàìè Ìóêà÷³âñü-
êîãî ÌÐÂ ÓÄÑÍÑ Óê-
ðà¿íè â Çàêàðïàòñüê³é
îáëàñò³ ïðîáëåìí³ ïè-
òàííÿ ùîäî íàëåæíî¿
ï³äãîòîâêè çàêëàä³â îç-
äîðîâëåííÿ ç ìåòîþ çà-

áåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî òà
êîìôîðòíîãî â³äïî÷èí-
êó ä³òåé Ìóêà÷³âùèíè.

Äàíêàíè÷ À.À. çâåð-
íóâ óâàãó ïðèñóòí³õ, ùî
îñíîâíèì çàâäàííÿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ º
îðãàí³çàö³ÿ åôåêòèâíîãî
â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâ-
ëåííÿ ä³òåé ï³ëüãîâî¿ êà-
òåãîð³¿ ç îõîïëåííÿì
ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëü-
êîñò³ ä³òåé. Òàêîæ íàãî-

ëîñèâ, ùî Ìóêà÷³âñüêà
ÐÄÀ ãîòîâà äî êîíñòðóê-
òèâíî¿ ñï³âïðàö³ ç óñ³ìà
çàêëàäàìè òà óñòàíîâà-
ìè ó ñôåð³ â³äïî÷èíêó,
îçäîðîâëåííÿ ä³òåé òà
ìîëîä³ ðàéîíó. Òóðÿíèöÿ
Â.Â. – íà÷àëüíèê Ìóêà-
÷³âñüêîãî ðàéîííîãî óï-
ðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³, ðåêî-
ìåíäóâàâ êåð³âíèêàì

çàêëàä³â çâåðíóòè îñîá-
ëèâó óâàãó íà ïîñòà÷àí-
íÿ ïðîäóêò³â, íà íå-
îáõ³äí³ñòü îáëàäíàòè
õîëîäèëüí³ óñòàíîâè
(çîêðåìà ðîçä³ëüí³),
ï³ñëÿ ÷îãî ïîäàâàòè çà-
ÿâè íà ïðîâåäåííÿ îá-
ñòåæåííÿ çàêëàäó. Ïðà-
ñëîâ ª.Î. – çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ìóêà÷³âñü-
êîãî ì³ñüêðàéîííîãî
â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é Óêðà¿íè
ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³
ðåêîìåíäóâàâ ïðåä-
ñòàâíèêàì çàêëàä³â âè-
êîíàòè óìîâè ïîïå-
ðåäí³õ ïðèïèñ³â, çä³éñíè-
òè íåîáõ³äí³ ïðîòèïî-
æåæí³ çàõîäè, óêëàñòè
óãîäè ïî îáñëóãîâóâàí-
íþ ïîæåæíî¿ ñèãíàë³-
çàö³¿, ïåðåâ³ðèòè ñòàí

âîãíåãàñíèê³â, åëåêò-
ðîïðîâîäêè òà ³íøå.

Ïîïîâè÷ À. Å. – ³í-
ñïåêòîð ç þâåíàëüíî¿
ïðåâåíö³¿ ñåêòîðó ïðå-
âåíö³¿ Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîííîãî â³ää³ëåííÿ
ïîë³ö³¿ çàïåâíèâ ïðè-
ñóòí³õ, ùî ïðàö³âíèêè
ïîë³ö³¿ áóäóòü çä³éñíþ-
âàòè ïåð³îäè÷í³ âè¿çäè
äî äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ
çàêëàä³â äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ïðàâîïîðÿäêó.
Ëàí³ Â.Þ. – ãîëîâíèé
ë³êàð Öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè Ìóêà÷³âñüêîãî ðàé-
îíó, ïîâ³äîìèëà ïðî ãî-
òîâí³ñòü äî ñï³âïðàö³,
íàäàííÿ, ïðè íåîáõ³ä-
íîñò³, ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè, çàáåçïå÷åííÿ
òðàíñïîðòóâàííÿ ïîòåð-
ï³ëîãî äî ìåäè÷íîãî
çàêëàäó.

«Ïåðøèé êðîê äî ç³ðîê»
çä³éñíèëè þí³ òàëàíòè Ìóêà÷³âùèíè

Щорічний конкурс!огляд для дошкільнят «Перший крок
до зірок»  відбувся у Мукачівській РДА. Зазвичай, строга
сесійна зала перетворилися на справжній зорепад юних
талантів.

Привітати творчу малечу з їхнім першим виходом на
велику сцену прийшли: голова Мукачівської РДА Сергій
Гайдай, голова Мукачівської районної ради Іван Михайло,
начальник управління освіти, молоді та спорту Світлана
Кешеля, голови селищ та сіл району.

Головними дійовими особами свята творчості були ма!
ленькі артисти, які за підтримки своїх викладачів, вихова!
телів і батьків підготували цікаву й насичену програму.

Підтримати творчих зірочок аплодисментами закликав
очільник Мукачівщини Сергій Гайдай, адже саме вони є
майбуттям культури району, радістю для батьків й горді!
стю для вихователів.

Також Сергій Володимирович побажав, щоб самобутній
талант, який є в кожній дитині,  засяяв на цій сцені та став
променем!провідником до зіркового майбутнього.

Юних учасників конкурсу, їхніх батьків та вихователів віта!
ли голова Мукачівської районної ради Іван Петрович Ми!
хайло та начальник управління освіти,молоді й спорту
Світлана Іллівна Кешеля.

А зірочки з селищ та сіл Мукачівщини із задоволенням
танцювали, співали, декламували вірші, дивували дорос!
лих незвичними постановками, яскравими образами та
бездоганним виконанням.

Зазначимо, щорічний конкурс!огляд «Перший крок до
зірок» для дошкільнят – це перший вихід на велику сцену,
який дозволяє розкритися дитячим талантам, проявити
себе у всій багатогранності. Захід присвячений Міжна!
родному дню родини та Дню матері.



Òîê, êòî îòêðûâàåò øêîëó, çàêðûâàåò òþðüìó. (Â. Ãþãî)Òîê, êòî îòêðûâàåò øêîëó, çàêðûâàåò òþðüìó. (Â. Ãþãî)Òîê, êòî îòêðûâàåò øêîëó, çàêðûâàåò òþðüìó. (Â. Ãþãî)Òîê, êòî îòêðûâàåò øêîëó, çàêðûâàåò òþðüìó. (Â. Ãþãî)Òîê, êòî îòêðûâàåò øêîëó, çàêðûâàåò òþðüìó. (Â. Ãþãî)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333324  òðàâíÿ 2018 ð.
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ñò.

Ó íàø³é êðà¿í³ â³äçíà÷àþòü
Äåíü ïàì’ÿò³  æåðòâ ïîë³òè÷íèõ
ðåïðåñ³é, ÿêèé âñòàíîâëåíèé Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà
Þùåíêà 21 òðàâíÿ 2007 ðîêó.

 Ñàìå ñüîãîäí³, ó òðåòþ íåä³ëþ
òðàâíÿ, äî ïàì‘ÿòíîãî çíàêó, ïðè-
ñâÿ÷åíîìó ïàì‘ÿò³ æåðòâàì ïîë-
³òè÷íèõ ðåïðåñ³é òà âñ³ì áîðöÿì
çà âîëþ Óêðà¿íè  â³ä Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó, â³ä  Ìóêà÷³âñüêî¿ ãðîìà-
äè áóëî ïîêëàäåíî êîðçèíó ç æè-
âèìè êâ³òàìè, à íàñòîÿòåëü õðà-
ìó Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³ Óêðà¿íñü-
êî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñü-
êîãî Ïàòð³àðõàòó îòåöü Ñåðã³é
Ïîòþê â³äñëóæèâ ïàíàõèäó çà ïî-
ëåãëèìè æåðòâàìè òà ìîâèâ áëà-
ãîñëîâåíí³ ñëîâà ïðî æèâèõ.

Ïàì’ÿòàºìî ³ âøàíîâóºìî  æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é
ìèíóëîãî òà  íèí³øí³õ â’ÿçí³â ïóò³íñüêîãî ðåæèìó

Ïðî ëþäñüêó
ïàì’ÿòü, ïðî
ïîëåãëèõ, ïðî
ãåðî¿çì òà
ñ ò ð à æ ä à í í ÿ
òèõ, õòî âèæèâ ³ íå ñêîðèâñÿ – ãî-
âîðèâ ³ ñâîºìó ñëîâ³ ïåðåä ïðè-
ñóòí³ìè çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ìóêà÷åâà,  êåðóþ÷èé ñïðàâà-
ìè Îëåêñàíäð Ãàëàé. Â³í òàêîæ
âèñëîâèâ ùèðó  âäÿ÷í³ñòü ïðè-
ñóòí³ì çà ¿õíþ íåáàéäóæ³ñòü, çà
¿õíþ àêòèâíó ãðîìàäÿíñüêó ïî-
çèö³þ òà ïàòð³îòèçì.

Âëàñíå, ó÷àñíèêàìè ì³òèíãó-
ðåêâ³ºìó áóëè òàêîæ ò³, õòî  º
æåðòâàìè ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é,
ëþäè ÿê³  â³ä÷óëè öå îñîáèñòî
íà ñîá³, àáî ñâî¿õ ðîäèíàõ, à
ñàìå Ìèõàéëåâè÷ Âîëîäèìèð

²âàíîâè÷, Õëèïíÿ÷ Ðà¿ñà Îëåê-
ñàíäð³âíà,  Ãóðñüêèé Áîãäàí
²âàíîâè÷.

Êîëèøí³é ïîë³òâ’ÿçåíü ïàí Âî-
ëîäèìèð Ìèõàéëåâè÷ ïðî÷èòàâ
ïðèñóòí³ì âëàñíîãî â³ðøà, à ÷ëå-
íè öåðêîâíîãî õîðó  âèêîíàëè õâè-
ëþþ÷³ ïàòð³îòè÷í³ ï³ñí³.

 ², íàïåâíî, êîæåí ç ïðèñóòí³õ,
âøàíîâóþ÷è æåðòâ ïîë³òè÷íèõ
ðåïðåñ³é ìèíóëîãî, ïàì’ÿòàâ ³ áëà-
ãàâ Âñåâèøíüîãî ïðî çâ³ëüíåííÿ
íèí³øí³õ ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â  ïóò³-
íñüêîãî ðåæèìó.

Шановні мукачівці та гості міста! Запрошуємо
долучитися до святкування Днів міста Мукачева,
які цього року пройдуть з 16 по 28 травня. На вас
чекає насичена культурно"мистецька та спортив"
но"розважальна програма:

24 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР
15.00 год. " Краєзнавчий квест «Ми  – мукачівці!» з

нагоди Дня міста Мукачева /Міська бібліотека для
дітей, вулиці міста/

16.00 год. " Книжкова ретро�мандрівка в рамках
святкування днів міста «Із глибини віків до сьогоден�
ня» /Центральна міська бібліотека ім.О.Духновича/

17.00 год. " «Модна розмова» із Зоєю Звиняцькі�
вською. Модні легенди Харківщини та Закарпаття.
Наші жінки в світі моди в рамках міжрегіонального
соціокультурного форуму «СлободаКульт» /Кафе
«Cava»/

19.00 год. " Вистава Г. Горін «Тев’є молочник» (ме�
лодрама) за участі Мукачівського драматичного теат�
ру в рамках Міжнародного фестивалю етнічних театрів
національних меншин України та Карпатського Євро�
регіону «Етно�Діа�Сфера» /Мукачівський драматич�
ний театр/

21.00 год " Кінопоказ документального фільму
«Живі». Зустріч із режисером Сергієм Буковським в
рамках міжрегіонального соціокультурного форуму
«СлободаКульт» /двір Мукачівської дитячої художньої
школи ім. Міхая Мункачі/

25 ТРАВНЯ, П’ЯТНИЦЯ
19.00 год. – Вистава Е.Тишон «Ну спасибо тебе�

…Яша!» (комедія) за участі Миколаївського академіч�
ного художнього російського драматичного театру в
рамках Міжнародного фестивалю етнічних театрів
національних меншин України та Карпатського Євро�
регіону «Етно�Діа�Сфера» /Мукачівський драматич�
ний театр/

26 ТРАВНЯ, СУБОТА
10.00 год. " Відкрита першість м.Мукачева з пау�

ерліфтингу /СОК ДЮСШ/
17.00 год. � Концерт «Радіо Афродита» за участі

Місько Барбари та Юрка Єфремова в рамках міжрег�
іонального соціокультурного форуму «СлободаКульт»
/Площа Кирила і Мефодія/

19.00 год. – Вистава Една Мазія «Ігри на задньому
подвір’ї» (драма вистава без антракту) за участі На�
ціонального академічного театру російської драми ім.
Лесі Українки театру в рамках Міжнародного фести�
валю етнічних театрів національних меншин України
та Карпатського Євро�регіону «Етно�Діа�Сфера» /Му�
качівський драматичний театр/

20.30 год. – Закриття Міжнародного фестивалю
етнічних театрів національних меншин України та Кар�
патського Євро�регіону «Етно�Діа�Сфера» /Мукачі�
вський драматичний театр/

28 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК
13.30 год. " Театральна вистава за участі дітей міста

Мукачева. Режисери: Юлія Тараненко, Ярослав Под�
шивалов (Харків) /Мукачівський драматичний театр/

У програмі можливі зміни.
Слідкуйте за анонсами в інтернеті.

ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ
ДНІВ МІСТА МУКАЧЕВА "2018

Закінчення. Початок в попередньому номері

Ó â³âòîðîê, íà ïðîõàí-
íÿ Àñîö³àö³¿ ³ñòîðè÷íèõ
ïîñåëåíü Áîãåì³¿, Ìîðàâ³¿
òà Ñ³ëåç³¿, ÿêà îá‘ºäíóº íà-
ñåëåí³ ïóíêòè, íà òåðèòîð³¿
ÿêèõ çáåð³ãàþòüñÿ âàæ-
ëèâ³ ïàì‘ÿòêè êóëüòóðè, ó
ïåðøó ÷åðãó, ïàì‘ÿòêè
àðõ³òåêòóðè, â³äáóëàñÿ
çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà ì³ñòà
Ìóêà÷åâà ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè òóðèñòè÷íî¿ äåëåãàö³¿
×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, äî
ÿêî¿ âõîäÿòü ïîâàæí³ êåð-
³âíèêè òà ïðåäñòàâíèêè
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ç òèì, ùîá
îçíàéîìèòèñÿ ç ïàì’ ÿòêà-
ìè àðõ³òåêòóðè íàøîãî
ì³ñòà, ç ðîáîòîþ ïî ¿õ
çáåðåæåííþ òà ïîïóëÿðè-
çàö³¿, ç ïèòàííÿìè ðîçâèò-
êó îñâ³òè,  òóðèçìó òîùî.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî
ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà
Àíäð³é Áàëîãà, ÿêèé
ï³äêðåñëèâ âàæëèâ³ñòü
ïîä³áíèõ çóñòð³÷åé  äëÿ
îáì³íó äîñâ³äîì ðîáîòè,
äëÿ íàëàãîäæåííÿ âçàºìî-
âèã³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
ì³æ ì³ñòàìè ×åõ³¿ òà Óê-

Зустрічі, які залишаються приємною
згадкою у наших серцях

20"26 ТРАВНЯ 2018 р.
20.05
(18:30) – Урочисте відкриття  фестивалю.  (пл. Ки�

рила та Мефодія)
19:00 – Київський академічний театр «Колесо» –

«У Києві на Подолі… або Где ві сохнітьє бельйо?» (ко�
медія).

21.05
Театр «Арабески» м. Харків.
19:00 – «Радіошансон: 8 історій про Юру Зойфера»

(Політичне  кабаре).
22.05
Київський  музично�драматичний  театр: драма

Шолом�Алейхема «Жінка єврейка».
23.05
Незалежний театральний проект «Театральна біржа»

«Ящірка» (контемп – легенда).
24.05
19:00 –Мукачівський  драматичний театр «Тевє мо�

лочник» (мелодрама).
25.05
Миколаївський  академічний  художній  російський

драматичний театр – «Ну спсибо тебе, … Яша!» (коме�
дія).

26.05
Національний академічний  театр російської драми

ім. Л. Українки «Ігри на задньому подвір’ї» (Драма без
антракту).

Õ²Õ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÅÒÍ²×ÍÈÕ
ÒÅÀÒÐ²Â ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ÌÅÍØÈÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,
ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ ÒÀ ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÃÎ ªÂÐÎÐÅÃÎÍÓ

ðà¿íè, íàãîëîñèâ íà òîìó,
ùî ÿêðàç öèìè äíÿìè Ìó-
êà÷åâî â³äçíà÷àº Äí³ ì³ñòà
³ ñüîãîäí³øíÿ çóñòð³÷ ïî-
âèííà ñòàòè ãàðíèì äîïîâ-
íåííÿì äî íàøîãî ñâÿòà ³
çàëèøèòèñÿ ïðèºìíîþ
çãàäêîþ äëÿ íàøèõ ãîñ-
òåé.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð
ì³ñòà Ìóêà÷åâà ²âàí ²âà-
íîâ÷èê  ðîçïîâ³â ïðè-
ñóòí³ì ïðî ïàì‘ÿòêè àðõ³-
òåêòóðè íàøîãî ì³ñòà â³ä
äàâí³õ ÷àñ³â äî íàøèõ
äí³â.  Çàñëóæåíèé àðõ³-
òåêòîð Óêðà¿íè, êîëèøí³é
ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Ìó-

êà÷åâà Îëåêñàíäð Àíäÿ-
ëîø³ ó ñâîºìó âèñòóï³
çâåðíóâ ãîëîâíó óâàãó íà
âïëèâ äîáè ×åõîñëîâàöü-
êî¿ Ðåñïóáë³êè íà àðõ³òåê-
òóðó ì³ñòà íàä Ëàòîðè-
öåþ, âêàçàâ íà çíà÷íó
ðîëü ó öüîìó ïèòàíí³ â³äî-
ìîãî êîøèöüêîãî àðõ³òåê-
òîðà Ëþäîâèêà Îëåøëåãå-
ðà. Ðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó,
ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé
ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè
Òåòÿíà Ùåðáàí ðîçïîâ³ëà
ïðî ä³ÿëüí³ñòü íàøîãî
ì³ñöåâîãî âèùîãî íàóêî-
âîãî çàêëàäó, à íà÷àëüíèê

óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³
òà ñïîðòó Êàòåðèíà Êðè-
ø³íåöü-Àíäÿëîø³é ïî-
çíàéîìèëà ãîñòåé ç³ ñòà-
íîì îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ íàøî-
ãî ì³ñòà. Ñòàðøèé âèêëà-
äà÷ Ìóêà÷³âñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó, ïî-
÷åñíèé ïðàö³âíèê òóðèçìó
Óêðà¿íè Îòòîêàð Êàñè-
íåöü ïîçíàéîìèâ ïðè-
ñóòí³õ   ç  ðîçâèòêîì  òó-
ðèçìó ó íàøîìó êðà¿ òà
ì³ñò³ çà ÷àñ³â ×åõîñëî-
âàöüêî¿ äîáè òà ñó÷àñ-
íîñò³.

Çóñòð³÷ ñïîäîáàëàñÿ
íàøèì ãîñòÿì, ïðî ùî
âîíè çàçíà÷èëè ó ñâî¿õ
âèñòóïàõ ³ º âåëèêà ïåðå-
êîíàí³ñòü ó òîìó, ùî ï³ñëÿ
íå¿, à òàêîæ ï³ñëÿ åêñ-
êóðñ³¿ ïî ì³ñòó, ÿêó ïðîâ³â
Î.Â.Êàñèíåöü òà åêñêóðñ³¿
ïî Ìóêà÷³âñüêîìó çàìêó
“Ïàëàíîê”, ÿêó îðãàí³çî-
âóº Ì.².Áåëåêàíè÷ ÷àñ-
òî÷êà íàøîãî ì³ñòà çàëè-
øèòüñÿ íàçàâæäè ó ñåð-
öÿõ íàøèõ ÷åñüêèõ
äðóç³â.



ÄÎ ËÞÄÅÉ Ç ÄÎÁÐÎÌ!
24 òðàâíÿ Äåíü íàðîäæåííÿ

â³äçíà÷àº çàñëóæåíèé ë³êàð Óê-
ðà¿íè, ãîëîâíèé ë³êàð Öåíòðó
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè Ìóêà÷³âùèíè, ãîëîâà
ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ðàéîíó, ÷ëåí
ïðåçèä³¿ âåòåðàíñüêî¿ ðàäè

Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà
ËÀÍ².

Øàíîâíà Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà!
Ùèðîñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿº-

ìî Âàñ, äîñâ³ä÷åíîãî ãàñòðîåíòåðîëîãà, îðãàí³çàòîðà
³ î÷³ëüíèêà ìåäè÷íî¿ ñëóæáè â ðàéîí³, ëþäèíó, ùî ôà-
õîâî ³ òâîð÷î çä³éñíþº ìåäè÷íó ðåôîðìó â ³íòåðåñàõ
ãðîìàäÿí, òà äáàéëèâî, ïðè öüîìó, âèêîðèñòîâóº ïîðà-
äè ïðàêòè÷íèõ ë³êàð³â, äîñÿãíåííÿ íàóêè ³ ïðàêòèêè.

Âèð³øóþ÷è àðõ³ñêëàäí³ çàâäàííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Ìóêà÷³âùèíè Âè, íà äàíèé ÷àñ, ðàö³îíàëüíî ïîºäíóº-
òå ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â ãðîìàäñüê³é ðàä³ ³ ðàä³ âåòåðàí³â,
ïðîïàãóºòå çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ñåðåä ìåøêàíö³â
ðàéîíó ³ çáåðåæåííÿ ñïðèÿòëèâîãî äîâê³ëëÿ.

Çè÷èìî Âàì äîáðîãî, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, íàñíàãè òâî-
ðèòè äîáðî ëþäÿì.

Äîâãèõ ðîê³â Âàì æèòòÿ. Ïðîñèìî Áîæó Ìàò³ð ³
Âñåâèøíüîãî îáåð³ãàòè Âàñ ³ Âàøó ðîäèíó â³ä óñÿêî¿
ñêâåðíè.

Ïðåçèä³ÿ âåòåðàíñüêî¿ ðàäè Ìóêà÷³âùèíè.

 Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
25 òðàâíÿ â³äçíà÷àº 35-ð³÷÷ÿ ç Äíÿ íà-

ðîäæåííÿ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîëîä³ òà
ñïîðòó óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ

Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷
ÊÎÐÆ,

â³äì³ííèé ôàõ³âåöü ³ ³íòåëåêòóàë, äîñâ³-
ä÷åíèé îðãàí³çàòîð ìîëîä³æíîãî ³
ô³çêóëüòóðíîãî ðóõó, ïðîïàãàíäèñò çäî-
ðîâîãî, ñïîðòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ, êî-
ìóí³êàáåëüíó îñîáèñò³ñòü, ùî áóäóº
ñâîþ ðîáîòó íà êðàùèõ äîñÿãíåííÿõ ³
çäîáóòêàõ ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ, âåòåðàí³â
ðàéîíó òà êðàþ.

Øàíîâíèé Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿-

íè, âîëîíòåðñüê³é Öåíòð â³òàþòü Âàñ ç
35-ð³÷÷ÿì ç Äíÿ íàðîäæåííÿ, áàæàþòü
Âàì òâîð÷îãî ³ ôàõîâîãî ðîñòó, ïðîäóê-
òèâíèõ äîñÿãíåíü ó÷àñò³ ìîëîä³ â ðîç-
áóäîâ³ Ñîáîðíî¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè,
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ ³ îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè
². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà

Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè âåòåðàí³â
Â.ÃÎÍÀÊ, ãîëîâà

âîëîíòåðñüêîãî Öåíòðó

Àëå ñïî÷àòêó êðàïëèíêó ç ³ñòîð³¿
îäíîãî ç íàéñòàð³øèõ ïåäàãîã³÷íèõ
çàêëàä³â ì³ñòà, ÿêà ìàº íåîïîñåðåä-
êîâàíå â³äíîøåííÿ äî äàíî¿ òåìè ³
äëÿ öüîãî çàíóðèìîñü ó äàëåêèé
1914 ð³ê, â ÿêîìó ç ³í³ö³àòèâè áóð-
ãîì³ñòðà ì³ñòà (ïîëãàðìåøòåðà)
ßíîøà Íåäåöåè â Ìóêà÷åâ³ áóëà
â³äêðèòà óãîðñüêà êîðîë³âñüêà äåð-
æàâíà íàðîäíî-øê³ëüíà ñåì³íàð³ÿ,
â³äîìà, òàêîæ, ÿê Ìóêà÷³âñüêà
ó÷èòåëüñüêà ñåì³íàð³ÿ. Âèêëà-
äàííÿ â í³é äî 1945 ðîêó çä³éñíþ-
âàëîñü óãîðñüêîþ òà ðóñèíñüêîþ
(ðóñüêîþ) ìîâàìè. Ñåì³íàð³ÿ â
1945 ïåðåéìåíîâàíà â Ìóêà÷³âñü-
êå ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå, íà áàç³
ÿêîãî (áåðåçåíü 2002 ðîêó) ñòâî-
ðåíî ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íèé êî-
ëåäæ, à íàñòóïíîãî ðîêó çàêëàä
ðåîðãàí³çîâàíî ó Ìóêà÷³âñüêèé ãó-
ìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò (â
ïîäàëüøîìó – Ìóêà÷³âñüêèé äåð-
æàâíèé óí³âåðñèòåò ç  íàâ÷àííÿì íà
ïåäàãîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³, åêîíîì-
³êè, óïðàâë³ííÿ òà ³íæåíåð³¿, ãóìà-
í³òàðíîìó, òóðèçìó òà ãîòåëüíî-ðå-
ñòîðàííîãî á³çíåñó).  Çà ìàéæå ñòî
ðîê³â ñâîãî ³ñíóâàííÿ ï³äãîòîâëå-
íî ïîíàä 15000 ñïåö³àë³ñò³â çà íà-
ïðÿìêàìè: ïåäàãîã³êà, ìåíåäæìåíò,
ìàðêåòèíã, ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü,
ïîë³òîëîã³ÿ, ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè,
ïñèõîëîã³ÿ, ô³ëîëîã³ÿ, åêîíîì³êà ³
çðîáëåíî çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâè-
òîê îñâ³òè, íàóêè, êóëüòóðè Çàêàð-
ïàòòÿ â ö³ëîìó é Óêðà¿íè çîêðåìà.

Íàãîëîñèìî, ùî îêðåìèì çàâ-
äàííÿì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó â óñ³
÷àñè ³ñíóâàííÿ áóëî ³  º çàáåçïå-
÷åííÿ êóëüòóðíîãî é äóõîâíîãî ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ â÷è-
òåë³â ³.ò.ä, âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â ó
äóñ³ ïàòð³îòèçìó ³ ïîâàãè äî Êîí-
ñòèòóö³¿, ï³äâèùåííÿ ¿õ îñâ³òíüî-

Äî ïðèñÿãè, ï³ä ÷àñ ïðèñÿãè ³ ï³ñëÿ …

êóëüòóðíîãî ð³âíÿ òà ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ ïîñò³éíîãî ñàìîâäîñêî-
íàëåííÿ é ñàìîðîçâèòêó ñòóäåíò³â.
Òàê îñü, îäíà ç áàãàòüîõ âèïóñê-
íèöü ïåäó÷èëèùà, Áð³ã³òòà Ñèäîð
(îòðèìàëà âèùó îñâ³òó â Ïðèêàð-
ïàòñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñè-
òåò³ ³ì. Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà), ÿêà âè-
ðîñëà ó çì³øàí³é çà íàö³îíàëüíè-
ìè îçíàêàìè ñ³ì’¿,  ðàçîì ç áàòü-
êàìè åì³ãðóâàëà çà êîðäîí ó ïîøó-
êàõ êðàùî¿ äîë³. Çíàííÿ óãîðñüêî¿
ìîâè çíà÷íî ñïðîñòèëî ñòàíîâëåí-
íþ â íîâèõ óìîâàõ ³ íåâäîâç³
Áð³ã³òòó áóëî çàïðîøåíî íà â³äïîâ-
³äàëüíó ðîáîòó ó «Ôîíä Íüþìàíà»,
îñíîâíà ìåòà ÿêîãî – íàäàííÿ âñå-
á³÷íî¿ äîïîìîãè ùîäî àäàïòàö³¿ â
Óãîðùèí³ âèõ³äöÿì ç êðà¿í ïîñòðà-
äÿíñüêîãî ïðîñòîðó ³ íå ò³ëüêè. Íà-
áóòèé äîñâ³ä, ïðàöüîâèò³ñòü, áåçäî-
ãàííà ðåïóòàö³ÿ, àêòèâíà ïîçèö³ÿ â
îñåðåäêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿
ìåíøèíè (Äåðæàâíå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ óêðà¿íö³â Óãîðùèíè), â ê³íö³-
ê³íö³â àâòîðèòåò Áð³ã³òòè Ñóïåðàê
(ïð³çâèùå çà ÷îëîâ³êîì), öüîãîð³÷,

íàïåðåäîäí³ ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîð³â 8 êâ³òíÿ, çàáåçïå÷èëè ¿é, äî
ðå÷³ îäíîãîëîñíî, ïåðøó ïîçèö³þ
ó ñïèñêó â³ä çàçíà÷åíî¿ ìåíøèíè.
ßê ³ î÷³êóâàëîñü, çà ï³äñóìêàìè
ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â âèáîðö³â, íàøà
çåìëÿ÷êà îïèíèëàñü ó êîãîðò³ äå-
ïóòàò³â íîâîîáðàíîãî Óãîðñüêîãî
Ïàðëàìåíòó. Öÿ íåîðäèíàðíà ïîä³ÿ
– íå ò³ëüêè ïðèºìíà íîâèíà, îñîá-
ëèâî ç òî÷êè çîðó íà ñèòóàö³þ, ÿêà
ñïîíòàííî âèíèêëà ï³ä ÷àñ ïðèéíÿò-
òÿ Ïðèñÿãè, à â÷èíîê ëþäèíè, ùî
íå çàáóëà ñâîº êîð³ííÿ, ïðîÿâèâøè
îäíàêîâå é ð³âíîçíà÷íå ñòàâëåííÿ
äî äâîõ ð³äíèõ äîì³âîê: Óêðà¿íè ³
Óãîðùèíè. Éäåòüñÿ ïðî çàãàëüíå
ïðàâèëî – ç÷èòóâàííÿ Ïðèñÿãè íà
Äåðæàâí³é ìîâ³, òà â öüîìó âèïàä-
êó Áð³ã³òòà, ï³ñëÿ çãàäàíî¿ ïðîöåäó-
ðè âèìîâèëà Ïðèñÿãó  (â ïåðåêëàä³)
³ íà óêðà¿íñüê³é ìîâ³! ßê íà ìåíå,
öå íå æåñò, íå ï³àð àêö³ÿ, öå äåìîí-
ñòðàö³ÿ òîãî, ùî ³íòåðåñè òà ñïîä³-
âàííÿ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿
íàöìåíøèíè äîñòîéíî ïðåäñòàâ-
ëåí³ ó Âèùîìó çàêîíîäàâ÷îìó
îðãàí³ Óãîðùèíè. À òåïåð ùîäî ïî-
äàëüøî¿ ðåàêö³¿ íà öþ äèñïîçèö³þ.
Óÿâèòü ñîá³, ÿñêðàâîãî ë³äåðà
ñïèñêó Äåðæàâíîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ óêðà¿íö³â Óãîðùèíè: í³õòî ç
ïðèñóòí³õ íå çàöüêóâàâ, íå çàñâè-
ñòàâ, íå áëîêóâàâ, íå ïåðåáèâàâ, ç
çàëè í³õòî í³êîãî íå âèíîñèâ…
Ñòðàøåííî õî÷åòüñÿ ñïîä³âàòèñü,
ùî òîëåðàíòí³ñòü, àæ í³ÿê íå ïîêàç-
íà, ñêîð³øå ïðèðîäíà, çàïîëîíèòü
³ íàø³ âåëè÷àâ³ ãîðîäè é çíèêíóòü
áóð’ÿí, à ðàçîì ç íèì ÷âàðè, á³éêè
òà ðîçáðàò ³ íà öüîìó ïîë³òè÷íîìó
ïîë³ ðîçêâ³òíå ìèð, êóëüòóðà, çëà-
ãîäà òà äîáðîçè÷ëèâ³ñòü. Äàé òî
Áîæå!

Ãðèãîð³é  ÊÓÐÓÖ

Проект освітлення замку "Паланок" почали втілю�
вати з минулого року. Урочисте запалення нового ос�
вітлення фасаду замку "Паланок" відбулося в День
міста Мукачева � 22 травня.

Для зовнішнього освітлення Нижнього двору замку,
ровів та під'їздної дороги фахівцями було змонотова�
но 65 світильників загальною потужністю 9 кВТ.  Вся
підсвітка буде включатися та виключатися автоматич�
но – тут налаштовано астрономічне реле часу.

Для облаштування архітектурної підсвітки замку
підрядною організацію були закуплені світлодіодні
світильники і прожектори, виробництва європейської
компанії, яка є одним з провідних європейських ви�
робників світлотехнічного обладнання, з багаторічною
історією та великим досвідом реалізації проектів арх�
ітектурної підсвітки.

Світильники виготовлені з урахуванням всіх місце�
вих факторів (рельєф, структура і колір стін, розміри
та розташування споруд замку "Паланок"). Для цьо�
го, спеціалістами фірми виробника разом з спеціалі�
стами проектувальника, були проведені випробуван�
ня різних типів світильників на місті встановлення, та
проведені відповідні розрахунки, завдяки чому вдало�
ся підібрати оптимальні рішення по потужності,
світлопередачі і кольору випромінювання світильників.

Архітектурну підсвітку замку "Паланок" здійснено
за рахунок коштів спецфонду Мукачівського історич�
ного музею.

Â Äåíü ì³ñòà Ìóêà÷åâà â «Ïàëàíêó»
çàïðàöþâàëî íîâå îñâ³òëåííÿ çàìêó

АБИ ЛІС
ЗДОРОВИЙ   РІС

Що   це?    Кузня   у  бору?
Хто  довбає   там   кору?
Безперечно  дятел�птах
Так   полює   на   комах.
Щоб  улітку  –  кожен  дуб
Мав   зелений,  пишний   чуб.
А отут був  дятел  вчора  –
Лікував   сосну,  бо  хвора.
Перевірив   кожний   сук:
Є   комахи?  Тук!  Тук!  Тук!
Начувайтесь,  шкідники!
Дятли – жваві  клюваки,
Тож   летять   за  ними  птиці:
Зяблик, повзик  і синиці –
Поїдають  короїдів,
Жужелиць  і  лубоїдів…
Рік  у  рік рятують ліс,
Аби  він здоровий ріс.

ВЕСНА В ГОРАХ
Сніг  біліє   на  вершині,
А  в низинці,  у  долині –
Вівці   скубають  травичку.
Пастушок   веде  теличку,
Хоч   теличка  йти не  хоче:
Вітер ніздрі  їй лоскоче,
Ще й бринить  навколо вуха
Метушлива  чорна муха.
Є в  телички ім'я  –  Миця:
Сіро�бура,  білолиця.

ЖУК ЗАЛИШИВСЯ
БЕЗ НІРКИ

Без лопати і без рук –
Риє нірку чорний жук.
Вдень  копає  і не знає,
Що  кротові дошкуляє.
Хоч  і  гарна  вийшла  нірка,
Та  в  крота… у стелі  дірка!
Кріт  розсердився  на  дірку:
Зруйнував  жукові   нірку.
Й  жук  залишився  без  хати,
Бо  не  думав,  де  копати.

ДЕ НАРОДЖУЄТЬСЯ
РІЧКА ?

Під  горою  є  криничка,
Там  народжується  річка:

Витікає,  як  з  нори,

З�під  високої  гори.
А струмочки,  дощ  і сніг –

Припадають їй до ніг,

Щоб текла  ріка  глибока,
Швидкоплинна і широка,

Воду  з гір несла  в  долину –

Без  упину.  Без  упину.

КІШКА
НА  ПОЛЮВАННІ

Полювала   кішка – на  горі,
Де   сховалась  мишка  у норі.
А  в норі  – лисиця  і  борсук,
Ловлять   звірі  вухом –

кожен  звук.
Але  грали  в  шахи,

пили  чай…
Не   барися,  мишко,  утікай!
Подивилась   кішка

в  інший  бік,
А повз  неї  мишка –

з  нірки  скік!

ПЕЧЕМО
КАРТОПЛЮ  НИНІ

Зранку  вітер дув як треба
Прогнав хмаринки з неба,
Обламав  гнилі гілки
Й ось  від  ватри,  мов  зірки,
Скачуть   іскри,

світять  ясно –
Вітер  дмухнув  дуже  вчасно
В наше вогнище  в  долині –
Печемо  картоплю нині!
Біля   річки – я  і  дід,
Мама,  тато,  пес  і  кіт.
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Ä³òÿì – ç ïîåòè÷íî¿
ñêàðáíè÷êè Ì. Ìåäåíö³



"ÖÅÐÊÂÀ ÔÎÐÌÓª ÍÀØ ØËßÕ
ÃÀÐÌÎÍ²ÉÍÎÃÎ ÆÈÒÒß"
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
5 (146) 24 òðàâíÿ 2018 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).
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Áëàãîñëîâåí åñè, Õðèñòå Áîæå íàø, èæå ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåé, íèñïîñëàâ èì Äóõà Ñâÿòàãî,Áëàãîñëîâåí åñè, Õðèñòå Áîæå íàø, èæå ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåé, íèñïîñëàâ èì Äóõà Ñâÿòàãî,Áëàãîñëîâåí åñè, Õðèñòå Áîæå íàø, èæå ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåé, íèñïîñëàâ èì Äóõà Ñâÿòàãî,Áëàãîñëîâåí åñè, Õðèñòå Áîæå íàø, èæå ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåé, íèñïîñëàâ èì Äóõà Ñâÿòàãî,Áëàãîñëîâåí åñè, Õðèñòå Áîæå íàø, èæå ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåé, íèñïîñëàâ èì Äóõà Ñâÿòàãî,
è òåìè óëîâëåé âñåëåííóþ, ×åëîâåêîëþá÷å ñëàâà Òåáå. (Òðîíàðü, ãëàñ 1)è òåìè óëîâëåé âñåëåííóþ, ×åëîâåêîëþá÷å ñëàâà Òåáå. (Òðîíàðü, ãëàñ 1)è òåìè óëîâëåé âñåëåííóþ, ×åëîâåêîëþá÷å ñëàâà Òåáå. (Òðîíàðü, ãëàñ 1)è òåìè óëîâëåé âñåëåííóþ, ×åëîâåêîëþá÷å ñëàâà Òåáå. (Òðîíàðü, ãëàñ 1)è òåìè óëîâëåé âñåëåííóþ, ×åëîâåêîëþá÷å ñëàâà Òåáå. (Òðîíàðü, ãëàñ 1)

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÍÀ ÒÐÎÈÖÓ
Ñëîâî â äåíü Ñâÿòî¿ Òð³éö³ (ñêîðî÷åíî)

Â ³ì'ÿ Îòöÿ, ³ Ñèíà,
³ Ñâÿòîãî Äóõà!

Âîçëþáëåí³ ó Ãîñïîä³ äîñ-
òî÷òèì³ ïàñòèð³, âåñü êë³ð öåð-
êîâíèé, ÷åñí³ ³íîêè òà ³íîêèí³,
áîãîëþáèâ³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè!
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàþ âñ³õ âàñ
ç âåëèêèì ñâÿòîì – äíåì íà-
ðîäæåíÿ Õðèñòîâî¿ Öåðêâè –
äíåì Ñâÿòî¿ Òð³éö³!

Ëþäèíà çàâæäè ïðàãíóëà ïî-
ÿñíèòè âñå íà ñâ³ò³. Ïðîòå ³ñíó-
þòü "â³÷í³" ïèòàííÿ, íà ÿê³ âñå
æ ìè íå ìîæåìî ñïîâíà äàòè
â³äïîâ³ä³. Ëþäñüêà ö³êàâ³ñòü º
áåçìåæíà.

Ó áîãîñëîâ’³ â³äáóâàºòüñÿ
ìàéæå âñå òàê, ÿê ³ â ³íøèõ íà-
óêàõ, àëå òóò º îäíå "àëå" – ìè
íå ìîæåìî ïîÿñíèòè âñå ÿêèìèñü ô³çè÷íèìè
âëàñòèâîñòÿìè ÷è ðåçóëüòàòàìè õ³ì³÷íèõ äîñë³-
äæåíü – òóò º â³ðà â Áîãà ÿê "... Òâîðöÿ íåáà ³
çåìë³ ³ âñüîãî âèäèìîãî ³ íåâèäèìîãî ...". Òóò
Áîã ÿâëÿº ñåáå ÿê Ñâÿòó Áîæåñòâåííó Òð³éöþ,
äå òðè ²ïîñòàñ³ º ð³âíèìè ì³æ ñîáîþ. Äî ïåâíî¿
ì³ðè ïîÿñíèòè äîñòåìåííî ñóòí³ñòü Áîãà ÿê
Òð³éö³, äå º Îäèí ó Òðüîõ ³ Òðè â Îäíîìó, âäàëî-
ñÿ ëèøå ñâÿòèì îòöÿì ó ïåð³îä òàê çâàíèõ òðèí-
³òàðíèõ ñóïåðå÷îê. Òîä³ ³ âèêðèñòàë³çóâàëîñÿ
â÷åííÿ ïðî Ñâÿòó Òð³éöþ. Ó ð³çí³ ÷àñè îòö³ Öåð-
êâè äîñë³äæóâàëè öå ïèòàííÿ – ³ êîæåí ïîäàâàâ
ñâî¿ òåîð³¿ ö³º¿ Òðî¿÷íî¿ ñóòíîñò³.

Â÷åííÿ ïðî Òð³éöþ º âåëèêîþ Òàéíîþ, ùî ïå-
ðåâèùóº ëþäñüêå ðîçóì³ííÿ. Ëþäè çäàâíà íà-
ìàãàëèñÿ ïðîíèêíóòè â öþ âåëèêó òàºìíèöþ
íàøî¿ â³ðè. ßê öå ìîæëèâî, ùî ºäèí Áîã â òðüîõ
îñîáàõ: Áîã Îòåöü, Ñèí Áîæèé ³ Ñâÿòèé Äóõ?
"Ï³çíàòè òàéíó Ïðåñâÿòî¿ Òð³éö³ â ¿¿ ïî-
âíîò³ – öå îçíà÷àº ââ³éòè â ºäí³ñòü ³ç Áîãîì,
äîñÿãíóòè îáîæíåííÿ ñâîãî ºñòâà, òîáòî
ââ³éòè â Áîæåñòâåííå æèòòÿ Ïðåñâÿòî¿
Òð³éö³". Òîìó Òàºìíèöÿ Ïðåñâÿòî¿ Òð³éö³ º äëÿ
íàñ çàïðîøåííÿì, ùîá ïîãëèáèòè ñâîþ â³ðó, äî-
â³ðó ³ ëþáîâ äî Áîãà, ÿêèé ä³º ó ñâ³ò³ òà â æèòò³
êîæíîãî ç íàñ. Ïðèäèâëÿþ÷èñü äî ö³º¿ âåëèêî¿
òàºìíèö³, ïðîñëàâëÿéìî Áîãà â Ñâÿò³é Òð³éö³
ªäèíîãî, äîâ³ðÿþ÷è Éîãî áåçìåæí³é ëþáîâ³ äî
íàñ ³ Éîãî Ïðîâèä³ííþ, ùî êåðóº äîëåþ Öåðê-
âè òà ñâ³òó.

Äîãìàò ïðî Ñâÿòó Òð³éöþ çàéìàº âèíÿòêîâî

âàæëèâå ì³ñöå â ñèñòåì³ õðèñ-
òèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åíííÿ, îñê-
³ëüêè íà íüîìó ãðóíòóþòüñÿ
³íø³ âàæëèâ³ äîãìàòè, çîêðåìà,
ïðî ñòâîðåííÿ ñâ³òó é ëþäèíè,
ó÷åííÿ ïðî Òà¿íñòâà Öåðêâè, òà
é ó ö³ëîìó âñå õðèñòèÿíñüêå
â÷åííÿ. Çà ñëîâàìè áîãîñëîâ³â,
òàéíà Ïðåñâÿòî¿  Òð³éö³ â³äêðè-
òà Öåðêâ³, "º íå ò³ëüêè îñíîâà,
àëå é âèùà ìåòà áîãîñëîâ'ÿ",
òîìó ùî, íà äóìêó ªâàãð³ÿ
Ïîíò³éñüêîãî, ÿêó ðîçâèâàº
ï³çí³øå ñâÿòèé Ìàêñèì Ñïîâ³-
äíèê, "ï³çíàòè òàéíó Ïðåñâÿòî¿
Òð³éö³ â ¿¿ ïîâíîò³ – öå îçíà÷àº
ââ³éòè â ºäí³ñòü ³ç Áîãîì, äî-
ñÿãíóòè îáîæíåííÿ ñâîãî
ºñòâà, òîáòî ââ³éòè â Áîæå-

ñòâåííå æèòòÿ Ïðåñâÿòî¿ Òð³éö³".
Áîæåñòâåííà Òð³éöÿ º "Àëüôà é Îìåãà" – Ïî-

÷àòîê ³ Ê³íåöü – äóõîâíîãî øëÿõó. Ñïîâ³äàííÿì
Ñâÿòî¿ Òð³éö³ ìè ïî÷èíàºìî ñâîº äóõîâíå æèò-
òÿ. Õðåùåííÿì â ³ì'ÿ Áîæåñòâåííî¿ Òð³éö³ ìè âõî-
äèìî â Öåðêâó ³ â í³é çíàõîäèìî øëÿõ äî Îòöÿ,
³ñòèíó â Ñèí³ ³ æèòòÿ ó Ñâÿòîìó Äóñ³. Ó ñèëó
îáìåæåíîñò³ ëþäñüêîãî ðîçóìó òàéíà Ñâÿòî¿
Òð³éö³ íå ìîæå áóòè òî÷íî âèðàæåíà â ñëîâ³. ¯¿
ìîæíà ïåâíîþ ì³ðîþ îñÿãíóòè ò³ëüêè ïðàêòè-
êîþ äóõîâíîãî æèòòÿ. "Íå âñòèãíó ïîäóìàòè  ïðî
Îäíîãî, ÿê îêðèëåíèé Òðüîìà. Íå âñòèã ðîçä³-
ëèòè Òðüîõ, ÿê ï³äíîøóñü äî ªäèíîãî", – ãîâî-
ðèòü ñâÿòèòåëü Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ.

Â³ðà Àïîñòîëüñüêî¿ Öåðêâè â Ñâÿòó Òð³éöþ
çíàéøëà ñâîº âèðàæåííÿ ó Âñåëåíñüêèõ ³ Ïî-
ì³ñíèõ Ñîáîðàõ, ó Ñèìâîë³ â³ðè, ó êîðîòêèõ ³
øèðøèõ îïîâ³äàííÿõ â³ðè äðåâí³õ Öåðêîâ ³ ñâÿ-
òèõ îòö³â ð³çíèõ åïîõ ó áàãàò³é ñâÿòîîòö³âñüê³é
ïèñåìíîñò³.

Ñüîãîäí³, ñâÿòêóþ÷è äåíü íàðîäæåííÿ Õðèñ-
òîâî¿  Öåðêâè, ìè ùå ðàç ³ ùå ðàç çâåðòàºìîñÿ ç
ìîëèòâîþ äî Ñâÿòî¿ Òð³éö³ ³ ïðîñèìî ó Íàøîãî
Áîãà ìèð íàø³é êðà¿í³ òà çàñòóïíèöòâà.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, çíîâó é çíîâó â³òàþ
âàñ ç³ ñâ³òëèì ñâÿòîì Òð³éö³. Íåõàé Âñåìîãóòí³é
Áîã ñâ³òó "âèäèìîãî ³ íåâèäèìîãî" óêð³ïèòü âàø³
ñèëè ó ñòîÿíí³ çà ïðàâäó é ³ñòèíó ³ äàðóº
ìóæí³ñòü "çáåð³ãàòè ºäí³ñòü äóõà â ñîþç³ ìèðó"
(ªô. 4,3).

Õðåñòîâîçäèæåíñüêèé ñîáîð  ì.Óæãîðîä
31.05.2015 ð.

Â ïðàçäíèê â õðàì ïðèøëè áåðåçêè,
Ïîë óñåÿëè öâåòû.
Äóøè âçðîñëûõ – êàê ïîäðîñòêè
Ñðåäü äóøèñòîé êðàñîòû.

Ïî äîðîãå çàãëÿäåíüå,
Ïðÿìî Ðàé – öåðêîâíûé çàë!
– Íûí÷å  Öåðêâè äåíü ðîæäåíüÿ!–
Ãðîìêî áàòþøêà ñêàçàë, –

Äóõ Ñâÿòîé ñîøåë, êàê ïëàìÿ,
Õëàì â àïîñòîëàõ ñïàëèë,
È ñ âåëèêèìè äåëàìè
Êàæäûé ñòàë ÷òî èñïîëèí.

Òðîèöà – âñåìó îñíîâà!
Äóõ – äûõàíèå äàåò,
Îí – ãàëàêòèêå îñíîâà
È  êîìàðèêó ïîëåò ..

– Äóõ Ñâÿòûé,– íåñåòñÿ ïåíüå,–
Íàñ ê ñïàñåíèþ ïðèçîâè,
Äàé íàì êðîòîñòè, òåðïåíüÿ,
Ïðàâäû, ìóäðîñòè, ëþáâè!..

È ïðè÷àñòèå, êàê ïëàìÿ,
Íàì ëåãëî íà ÿçûêè,
Õîòü îò ñâÿòîñòè äåëàìè
Ìû ïîêà ÷òî äàëåêè.

Âîò áû æèòü íàì áåç ïîðîêà,
Îäîëåòü äóøè èçúÿí!..
Äûøèò â Òðîèöó ãëóáîêî
Âåñü âîçäóøíûé îêåàí.

Ïðîòîèåðåé
Àíäðåé Ëîãâèíîâ.
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Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

Çàïîìíèòå âñå: íå ïîêàåìñÿ – íå î÷èñòèìñÿ; íå î÷èñòèìñÿ – íå îæèâåì äóøîþ;Çàïîìíèòå âñå: íå ïîêàåìñÿ – íå î÷èñòèìñÿ; íå î÷èñòèìñÿ – íå îæèâåì äóøîþ;Çàïîìíèòå âñå: íå ïîêàåìñÿ – íå î÷èñòèìñÿ; íå î÷èñòèìñÿ – íå îæèâåì äóøîþ;Çàïîìíèòå âñå: íå ïîêàåìñÿ – íå î÷èñòèìñÿ; íå î÷èñòèìñÿ – íå îæèâåì äóøîþ;Çàïîìíèòå âñå: íå ïîêàåìñÿ – íå î÷èñòèìñÿ; íå î÷èñòèìñÿ – íå îæèâåì äóøîþ;
íå îæèâåì äóøîþ – ïîãèáíåì. (Ìèòðîïîëèò Èîàíí (Ñíû÷åâ).íå îæèâåì äóøîþ – ïîãèáíåì. (Ìèòðîïîëèò Èîàíí (Ñíû÷åâ).íå îæèâåì äóøîþ – ïîãèáíåì. (Ìèòðîïîëèò Èîàíí (Ñíû÷åâ).íå îæèâåì äóøîþ – ïîãèáíåì. (Ìèòðîïîëèò Èîàíí (Ñíû÷åâ).íå îæèâåì äóøîþ – ïîãèáíåì. (Ìèòðîïîëèò Èîàíí (Ñíû÷åâ).

ÃÎËÎÂÍ²  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍ²
ÑÂßÒÀ Ó ×ÅÐÂÍ² 2018 ð.

2. (Ñá.) – Çíàéäåííÿ ìîù³â ñâò. Àëåêñ³ÿ,
ìèòð. Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîòâîð-
öÿ.
3. (Íä.) – Âñ³õ ñâÿòèõ. Âîëîäèìèðñüêî¿ ³êîíè
Áîæî¿ Ìàòåð³. Ð³âíîàïï. öàðÿ Êîñòÿíòèíà
Âåëèêîãî ³ ìàòåð³ éîãî, ñâ. öàðèö³ ªëåíè.
4. (Ïí.) – Ïî÷àòîê Ïåòðîâîãî (àïîñòîëü-
ñüêîãî) ïîñòó.
6. (Ñð.) – Áëæ. Êñåí³¿ Ïåòåðáóðçüêî¿ (ïðî-
ñëàâëåííÿ).
7. (×ò.) – Òðåòº çíàéäåííÿ ãëàâè Ïðîðîêà,
Ïðåäòå÷³ ³ Õðåñòèòåëÿ  Ãîñïîäíüîãî ²îàí-
íà. Ñâò. ²íîêåíò³ÿ, àðõ³ºï. Õåðñîíñüêîãî.
8. (Ïò.) – Ïðï. Âàðëààìà Õóòèíñüêîãî.
10. (Íä.) – Âñ³õ ñâÿòèõ, ÿê³ â çåìë³ Ðóñüê³é
ïðîñ³ÿëè. Âñ³õ ïðåïîäîáíèõ ³ áîãîíîñíèõ
îòö³â, ÿê³ íà Ñâÿò³é Ãîð³ Àôîíñüê³é ïðîñ³ÿ-
ëè.
11. (Ïí.) – Ñâò. Ëóêè (Âîéíî-ßñ³íåöüêîãî),
ñïîâ., àðõ³ºï. Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî ³ Êðèìñü-
êîãî.
14. (×ò.) – Ñâ. ïðàâ. ²îàííà Êðîíøòàäòñü-
êîãî (ïðîñëàâëåííÿ).
18. (Ïí.) – Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â áëãâ. âåë. êï.
²ãîðÿ ×åðí³ã³âñüêîãî ³ Êè¿âñüêîãî. Áëæ.
Êîñòÿíòèíà, ìèòð. Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷ó-
äîòâîðöÿ.
24. (Íä.) – Àïîñòîë³â Âàðôîëîìåÿ (Íàôàíà¿-
ëà) ³  Âàðíàâè (²îñ³¿).
27. (Ñð.) – Ñîáîð Äèâåºâñüêèõ ñâÿòèõ.
28. (×ò.) – Ñâò. Ìèõà³ëà, ïåðøîãî ìèòð.
Êè¿âñüêîãî. Ñâò. ²îíè, ìèòð. Ìîñêîâñüêîãî
³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîòâîðöÿ.
29. (Ïò.) – Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â ñâò. Ôåîôà-
íà Çàòâîðíèêà Âèøåíñüêîãî.

ÏÎ×ÀÒÎÊ ÏÅÒÐÎÂÎÃÎ ÏÎÑÒÓ

ÏÐÀÂÅÄÍÈÉ  ²ÎÀÍ   ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÜÊÈÉ
(äåíü ïàì’ÿò³ – 14 ÷åðâíÿ  (ïðîñëàâëåííÿ)

Ïåòð³â ï³ñò âñòàíîâëåíî íà ÷åñòü
ñâÿòèõ àïîñòîë³â ³ íà çãàäêó ïðî òå,
ùî ñâÿò³ àïîñòîëè, ï³ñëÿ ç³øåñòÿ íà
íèõ Ñâÿòîãî Äóõà, ðîç³éøëèñü ³ç
²ºðóñàëèìà ó âñ³ êðà¿íè, ïåðåáóâà-
þ÷è çàâæäè ó ïîäâèç³  ïîñòó ³ ìî-
ëèòâè.

Ïåòð³â ï³ñò íå º òàêèé ñóâîðèé,
ÿê ï³ñò ×îòèðèäåñÿòíèö³. Ï³ä ÷àñ
Ïåòðîâîãî ïîñòó Ñòàòóò Öåðêâè
âñòàíîâëþº êîæíîãî òèæíÿ ïî òðè
äí³ – ïî ïîíåä³ëêàõ, ñåðåäàõ ³ ï’ÿò-
íèöÿõ – ñóõî¿ä³ííÿ (òîáòî âæèâàòè
ðîñëèíó ¿æó áåç îë³¿) íà äåâ’ÿòó ãî-
äèíó ï³ñëÿ âå÷³ðí³.

Â ³íø³ æ äí³ – ó â³âòîðîê, ÷åòâåð –
áëàãîñëîâëÿºòüñÿ ðîñëèííà ¿æà ç
îë³ºþ. Ó ñóáîòí³, íåä³ëüí³ äí³, à òà-
êîæ ó äí³ ïàì’ÿò³ âåëèêîãî ñâÿòîãî
àáî ó äí³ õðàìîâîãî ïðàçíèêà, ÿê³
ïðèïàäàþòü ï³ä ÷àñ öüîãî ïîñòó,

äîçâîëÿºòüñÿ ðèáà.
Ï³ñò – ïîäàðóíîê ñòàðîäàâí³é,

íåñòàð³þ÷èé, àëå ïîñò³éíî ïîíîâ-
ëÿþ÷èé ³ êâ³òó÷èé ó âñ³é êðàñîò³. Â³í
îõîðîíÿº ä³òåé, ðîáèòü äîáðî÷åñ-
íèì þíèõ ³ øàíîâàíèìè ñòàðö³â.
Ï³ñò – íàéêðàùå âáðàííÿ æ³íîê,
óçäà ó ðîçêâ³ò³ ðîê³â, îõîðîíà ñ³ì’¿,
âèõîâàòåëü ä³âîöòâà. Äëÿ çäîðîâèõ
â³í îõîðîíåöü ò³ëåñíî¿ êð³ïîñò³, à
äëÿ õâîðèõ – ìàòè çäîðîâ’ÿ.

Ï³ñò º ë³êè, àëå ³ ë³êè ÷àñòî áóâà-
þòü áåçêîðèñëèâèìè, ÿêùî õâîðèé
íå çíàº, ÿê íèìè êîðèñòóâàòèñÿ.
Ïîøàíîþ ïîñòó º íå óòðèìàííÿ â³ä
¿æ³, à óõèëåííÿ â³ä ãð³õ³â. Õòî îáìå-
æóº ï³ñò ò³ëüêè óòðèìàííÿì â³ä ¿æ³,
òîé áåç÷åñòèòü éîãî. Íåõàé ïî-
ñòÿòüñÿ íå ò³ëüêè îäí³ ãóáè, àëå ³
ç³ð, ³ ñëóõ, ³ ðóêè, ³ âñ³ ÷ëåíè íàøî-
ãî ò³ëà. Ùî çà êîðèñòü ñòðèìóâà-

òèñÿ â³ä ¿æ³, ÿêùî íå ïîçáóäåìîñÿ
ïîãàíèõ çâè÷îê?

Òîé, õòî ïîñòèòüñÿ, ïîâèíåí áóòè
ñïîê³éíèì, òèõèì, êðîòêèì, ñìè-
ðåííèì, íåõòóþ÷èì ñëàâîþ ñïðàâ-
æíüîãî æèòòÿ. Ñòðèìàííÿ â³ä ñëàñ-
òîëþáñòâà º âèä ïîñòó. ßêà êîðèñòü
áóòè ïîì³ðíèì ó ¿æ³ ³ îñêâåðíÿòèñÿ
áëóäîì? Òè íå ¿ø, àëå ðîçäèðàºø
ïëîòü ñâîãî áðàòà. ßêà êîðèñòü íå
¿ñòè õë³áà ³ îïèâàòèñÿ ãí³âîì? ßêùî
ïîñòèøñÿ çàðàäè Áîãà, òî óíèêàé ³
îáõîäü âñÿê³ ñïðàâè, ÿê³ íåíàâèñí³
Áîãó.

Àââà Ïàõîì³é áà÷èâ äâîõ Àíãåë³â,
ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè ïîê³éíîãî. Âîíè
ñêàçàëè: “Ìè Àíãåëè ñåðåäè ³ ï’ÿò-
íèö³, à ïîìåðëèé ó òàê³ äí³ ïîñòèâ-
ñÿ”.

Òàê³ ñëîâà Ñâÿòèõ Îòö³â íàì ó
íàâ÷àííÿ.

Àðõ³ìàíäðèò ÑÈËÓÀÍ

Ñëîâî î Åâàíãåëèè
Ó íàñ, äîðîãèå, íåò äðóãîãî ïóòè, åñëè ìû õî-

òèì ñïàñòèñü è íàñëåäîâàòü æèçíü âå÷íóþ, –
êàê ïóòü åâàíãåëüñêèõ çàïîâåäåé, ïóòü âíèìà-
íèÿ ê ñåáå, ñòðîãîãî èñïûòàíèÿ ïåðåä Áîãîì.
Ìíîãî åñòü â ýòîì ìèðå âåùåé, ó÷åíèé, ê êîòî-
ðûì ëþäè ïðèâÿçûâàþòñÿ, êîòîðûì ñëåäóþò, íî
òîëüêî â Åâàíãåëèè – èñòèíà, èáî òîëüêî Åâàí-
ãåëèå åñòü ó÷åíèå Ñàìîãî Ãîñïîäà, Åãî ñëîâî.
È ïî Åâàíãåëèþ áóäåò ñóäèòü íàñ Ãîñïîäü â äåíü
Ñòðàøíîãî Ñâîåãî ñóäà. È îò òîãî, èñïîëíÿëè
ëè ìû íàïèñàííîå â íåì èëè íåáðåãëè î òîì,
áóäåò çàâèñåòü íàøà âå÷íàÿ ó÷àñòü.

“Êòî èìååò çàïîâåäè Ìîè è ñîáëþäàåò èõ, òîò
ëþáèò Ìåíÿ; à êòî ëþáèò Ìåíÿ, òîò âîçëþáëåí
áóäåò Îòöåì Ìîèì; è ß âîçëþáëþ åãî è ÿâëþñü
åìó Ñàì,” – ãîâîðèò Ãîñïîäü (Èí. 14,21). Áó-
äåì ëþáèòü Ãîñïîäà, áðàòèÿ è ñåñòðû, áóäåì
òâîðèòü çàïîâåäè Åãî. À çíàÿ ýòî, ñäåëàåì Åâàí-
ãåëèå ãëàâíîé êíèãîé ñâîåé æèçíè. Íå áóäåì ðàñ-
ñòàâàòüñÿ ñ íèì, íî âñåãäà áóäåì ïîó÷àòüñÿ â
íåì, ïîìíÿ, ÷òî ýòî – ñëîâî Áîæèå, âîëÿ Áîæèÿ,
â èñïîëíåíèè êîòîðîé – æèçíü âå÷íàÿ, à â íåèñ-
ïîëíåíèè – ïîãèáåëü. Àìèíü.

Àðõèìàíäðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

– Ëþäè ³ ñòèõ³ÿ â ðîçãóá-
ëåíîñò³. Ãð³õè çá³ëüøè-
ëèñü äî êðàþ. Íàäì³ðíî

* Ñüîãîäí³ íàìàãàþòüñÿ ðîçðóøèòè
â³ðó ³, äëÿ òîãî ùîá õðàìèíà â³ðè ðóõ-
íóëà, ïîòèõåíüêè âèéìàþòü ïî êàì³í-
öþ. Îäíàê â³äïîâ³äàëüí³ çà öåé ðîçâàë
âñ³: íå ò³ëüêè ò³, õòî ðîçâàëþº, àëå é
ìè, ÿê³ áà÷èìî, ÿê çíèùóºòüñÿ â³ðà ³
íå ïðèêëàäàþòü çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá
¿¿ çì³öíèòè. Âíàñë³äîê ö³ ðóéí³âíèêè
ñâ³äîìî ñòâîðÿòü íàì ùå á³ëüø³ òðóä-
íîù³, îçëîáëÿòüñÿ íà Öåðêâó, ìîíàøå-
ñòâî.

Íèí³øí³é ñèòóàö³¿ ìîæëèâî ïðîòè-
ñòîÿòè ò³ëüêè äóõîâíî, à íå ïî-ìèð-
ñüêè. Øòîðì ïîñèëèòüñÿ ùå íåäîâãî,
âèêèíå íà áåðåã âñå ñì³òòÿ, âñå íå-
ïîòð³áíå, à ïîò³ì ñèòóàö³ÿ ïðîÿñíèòü-
ñÿ. ² îäí³ îòðèìàþòü ÷èñòó âèíàãîðî-
äó, à ³íø³ ñïëàòÿòü áîðãè.

* ß áà÷ó, ÿê äîçð³âàº íàðèâ. Àëå â³í
ïðîðâåòüñÿ, î÷èñòèòüñÿ. Òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ çàðàç,
íå ìîæå äîâãî òðèâàòè. Ðîçðàçèòüñÿ ãí³â Áîæèé. Íàñ
î÷³êóº çäà÷à åêçàìåí³â. Ñïî÷àòêó  ì³äü â³ää³ëÿºòüñÿ
â³ä çîëîòà, à ïîò³ì ñòàíå ÿñíî, ñê³ëüêè öüîãî äóõîâíî-
ãî çîëîòà â êîæíîìó ³ç íàñ.

* Äóõ òåïëîõîëîäíîñò³ ïàíóº, ìóæíîñò³ íåìàº
çîâñ³ì! Ìè çîâñ³ì ç³ïñóâàëèñü! ßê íàñ Áîã ùå òåð-
ïèòü? Ñüîãîäí³øíº ïîêîë³ííÿ – ïîêîë³ííÿ áàéäóæíîñò³.
Íå âî¿íè. Á³ëüø³ñòü ò³ëüêè äëÿ ïàðàäà ³ ãîäèòüñÿ. Áåç-
áîæíèêàì, õóëèòåëÿì äàþòü âèñòóïàòè ïî òåëåâ³çîðó.
² Öåðêâà ìîâ÷èòü ³ íå â³äëó÷àº öèõ áîãîõóëüíèê³â. À
ïîòð³áíî á áóëî òàêèõ â³äëó÷àòè. Â³äëó÷åííÿ, ùî æ,
øêîäà? Äàâàéòå íå áóäåìî ÷åêàòè, êîëè õòîñü ³íøèé
âèòÿãíå çì³þ ³ç ÿìè, ùîá ìè çàëèøàëèñü ó ñïîêî¿.

Ìîâ÷àòü â³ä áàéäóæíîñò³. Ïîãàíî òå, ùî íàâ³òü ëþäè,
ÿê³ ìàþòü ùîñü âñåðåäèí³ ñåáå ñòàëè õîëîäí³òè ³ ãî-
âîðèòè: “Õ³áà ÿ ìîæó çì³íèòè ñèòóàö³þ?” Ìè ïîâèíí³ ç
â³äâàãîþ ñïîâ³äóâàòè íàøó â³ðó, òîìó ùî ÿêùî ìè çìîâ-

²Ç ÎÑÒÀÍÍÜÎÃÎ ÙÎÄÅÍÍÈÊÀ ÖÜÎÃÎ ÄÈÂÍÎÃÎ ÏÀÑÒÈÐß:

ïîñòàº äèÿâîë ³ ïîñò³éíî
çëîâëþº ëþäèíó, ùîá çãó-
áèòè ³¿ íàâ³÷íî. À ëþäè
äð³ìàþòü, áåçä³þòü ³
ñïëÿòü ó ñâî¿é æèòòºâ³é
ñóºò³ ³ ïðèñòðàñòÿõ – êî-
ðèñëèâèõ, ÷åðåâíèõ, áëóä-
íèõ, ³ãîðíèõ, ìîäíèõ,
ïèñüìåííèöüêèõ – ³ ãèíóòü
òèñÿ÷àìè, ÿê ìóõè â³ä ìó-
õîìîð³â.

Ïîñï³øàéòå æ, õðèñòèÿ-
íè, ñïàñàòè ñâî¿ äóø³,
ïîêè ùå º ÷àñ, ïîêè ÷åêàº
³ äîâãîòåðïèòü Ãîñïîäü,
ïîêè íå çàêðèëèñÿ äâåð³
Öàðñòâà. Ïîñï³øàº Ãîñ-

ïîäü âðÿòóâàòè â³ðíèõ,
óâàæíèõ ³ ãîòîâèõ. Ïî-
ñï³øàº íà âñÿêèé ÷àñ ³ õâè-
ëèíó ³ ïîñèëàº âñ³ëÿêó äî-
ïîìîãó.

Àíãåëè ç òð³ïîò³ííÿì
äèâëÿòüñÿ ìèëîñåðäþ  Áî-
æîìó, ïðîÿâëåíîìó äî
íàñ, Éîãî â÷èòåëüñòâó,
áåç÷èñëåííèì ÷óäåñàì
çàðàäè óêð³ïëåííÿ íàøî¿
â³ðè â Éîãî Ðîç³ï’ÿòòÿ,
Âîñêðåñ³ííÿ, Âîçíåñ³ííÿ ³
ãðÿäóùå Ïðèøåñòÿ. Àëå
ëþäè ó á³ëüøîñò³ çàëèøà-
þòüñÿ íåâ³ðóþ÷èìè, ñóì-
í³âíèìè, áàéäóæèìè ³

“² îäí³ îòðèìàþòü ÷èñòó âèíàãîðîäó,
à ³íø³ ñïëàòÿòü áîðãè”

     Äóõîâí³ ïîðàäè

÷èìî, òîä³ ïîíåñåìî â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Â ö³ âàæê³ ðîêè êîæåí ³ç íàñ ïîâèíåí
ðîáèòè òå, ùî ìîæëèâî. À ùî íåìîæ-
ëèâî, çàëèøèòè íà âîëþ Áîæó. Òîä³
íàøà ñîâ³ñòü áóäå ñïîê³éíà.

ßêùî æ ìè íå ïðîòèâîñòàíåìî, òîä³
ï³äí³ìóòüñÿ ³ç ìîãèë íàø³ ïðåäêè. Âîíè
ñò³ëüêè âèñòðàæäàëè çà Â³ò÷èçíó, à
ùî ðîáèìî äëÿ öüîãî ìè? ßêùî õðèñ-
òèÿíè íå ñòàíóòü ñïîâ³äíèêàìè, íå
ïðîòèâîñòàíóòü çëó, òî çíèùóâà÷³ çíà-
õàáí³þòü ùå á³ëüøå. Àëå òåïåð³øí³ õðè-
ñòèÿíè íå á³éö³. ßêùî Öåðêâà ìîâ÷èòü,
ùîá íå âñòóïàòè ó êîíôë³êò ç äåðæà-
âîþ, ÿêùî ìèòðîïîë³òè ìîâ÷àòü, ÿêùî
ìîâ÷àòü ìîíàõè, òî õòî æ áóäå ãîâî-
ðèòè?

* Çàðàç áàãàòî òàêèõ, ÿê³ ïðàãíóòü
çíèùèòè âñå: ñ³ì’þ, ìîëîäü, Öåðêâó.

Â íàø³ äí³ ï³êëóâàòèñÿ çà íàðîä - öå ñïîâ³äíèöòâî,
òîìó ùî äåðæàâà âîþº ïðîòè Áîæåñòâåííîãî çàêîíó.
Çàêîíè, ÿê³ âîíà ïðèéìàº, íàïðàâëåí³ ïðîòè Çàêîíó
Áîæîãî.

Àëå ìè â³äïîâ³äàëüí³ çà òå, ùîá íå äàòè âîðîãàì
Öåðêâè âñå çíèùèòè. Õî÷à ìåí³ äîâîäèòüñÿ ÷óòè íàâ³òü
ñâÿùåíèê³â, ÿê³ ãîâîðèëè: “Âè öèì íå çàéìàéòåñü, íå
âàøà ñïðàâà!” ßêáè âîíè ìîëèòâîþ äîõîäèëè äî òàêî-
ãî ñòàíó, ùîá í³ äî ÷îãî íå ïðèêëàäàëè á îï³êè, òî ÿ ¿ì
ö³ëóâàâ áè íîãè. Àëå í³, âîíè áàéäóæ³ òîìó, ùî õî÷óòü
äëÿ âñ³õ áóòè äîáðèìè ³  æèòè ïðèñï³âóþ÷è. Áàéäóæ³ñòü
íåäîçâîëåíà íàâ³òü ìèðÿíàì, à òèì á³ëüøå äóõîâåí-
ñòâó. Ëþäèíà ÷åñíà, äóõîâíà íå ïîâèííà í³÷îãî ðîáè-
òè ç áàéäóæí³ñòþ. “Ïðîêëÿòèé òâîðÿ÷èé ñïðàâó Ãîñ-
ïîäíþ ç íåäáàë³ñòþ,” – êàæå ïðîðîê ²ºðåí³ÿ.
(²ºð.48.10). Çàðàç â³éíà, äóõîâíà â³éíà.

Ç ïîâ÷åíü Ïà¿ñ³ÿ Ñâÿòîãîðöÿ.
(Ïðîäîâæåííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³ “Áëàãîâ³ñòà”).

ãëóõèìè äî ºâàíãåëüñüêî-
ãî ñëîâà.

Ãîñïîäè, ÿê ñïîòâîðèâ
âîðîã ëþäèíó! ßêà áîðîòü-
áà ïîâèííà áóòè â íàñ ç
âîðîãàìè äóõîâíèìè! Àäæå
ñïðàâæí³é òåïåð³øí³é ñâ³ò
– öå ò³ëüêè ò³íü ìàéáóòíü-
îãî, äóõîâíîãî â³êó.
Ñê³ëüêè ÷àñó ìè âòðàòèëè
íà äîãîäæåííÿ ñâî¿ì ïðè-
ñòðàñòÿì, âèðîùóþ÷è â
ñåðö³ çåìíå çàì³ñòü íå-
áåñíîãî. Áåçóìí³ñòü – äî-
êàç íàøî¿ íåìî÷³ ó áî-
ðîòüá³ ç äèÿâîëîì.

     4 ÷åðâíÿ, ïîíåä³ëîê



Ïîäàþùèé íàäåæäó ïòåí÷èê è â ÿéöå ïîåò. (Ãîðñêàÿ ìóäðîñòü)Ïîäàþùèé íàäåæäó ïòåí÷èê è â ÿéöå ïîåò. (Ãîðñêàÿ ìóäðîñòü)Ïîäàþùèé íàäåæäó ïòåí÷èê è â ÿéöå ïîåò. (Ãîðñêàÿ ìóäðîñòü)Ïîäàþùèé íàäåæäó ïòåí÷èê è â ÿéöå ïîåò. (Ãîðñêàÿ ìóäðîñòü)Ïîäàþùèé íàäåæäó ïòåí÷èê è â ÿéöå ïîåò. (Ãîðñêàÿ ìóäðîñòü)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777724  òðàâíÿ 2018 ð.

20 (1224)20 (1224)20 (1224)20 (1224)20 (1224)

ñò.

Бывает в жизни по�разному,
но чтобы так жёстко, впер�
вые...

Всегда молю только об од�
ном, чтобы без человеческих
жертв, но в этот раз, мой
страшный сон осуществился

Мы всей командой начали
подьем на штурм из базово�
го лагеря, третий раз пройти
ледник Кхумбу, было также
интересно, он каждый раз
проходится по новому марш�
руту!

На втором лагере, мы всей
нашей «бандой», начали стро�
ить план восхождения! С Эве�
рестом оказалось всё про�
сто, всё готово, перила га�
рантированы, так как толпа
туда идёт, как на концерт,  и
ребята не долго думая, от�
правились на штурм! Я очень
распереживалась и даже рас�
плакалась, когда их провожа�
ла!

Мы с Толиком (Анатолий
Михайленко  – член нашей
банды�экспедиции) остались
ждать новостей, и готовнос�
ти нашей горы!

На следующий день появи�
лась информация, что вроде
как всё готово и мы тоже мо�
жем стартовать, погода не
очень, но всё же все двинули
в Лагерь� 3,   а  я осталась
ждать моего шерпу, который
«якобы пошёл устанавливать
4 лагерь» ! Вернулся он в
15.30 и несмотря на время и
погоду, нас выпихали на вы�
сотный лагерь, дорога туда

ЦЕНОЮ  ЖИЗНИ

напомнила мне, что я роди�
лась в рубашке... но не об
этом сейчас!

Проснуться на 7.00, без
кислорода и узнать, что ис�
портилась погода и нам
здесь надо провести ещё
одну ночь, оказалось не ве�
село! Но было совсем не
сложно, и состояние у меня
было отличное! Я бродила,
привязана к верёвке по лаге�
рю, он находится на склоне и
просто перемещаться очень
опасно!

Я зашла к Толику в палат�
ку, мы поговорили, посме�
ялись, а при выходе увиде�
ла, что пришел Рустем  Ами�
ров  и ищет, где переноче�
вать!              (С Рустемом мы
познакомились в баз�лаге�
ре, и сразу подружились, у
него произошла проблема
с переводом денег и вмес�
то Эвереста он приехал на
Лходзе и тоже планировал
совершить бескислородное
восхождение с базовым па�
кетом, это значит, что без
шерпы и без организации
ночлега, выше базового ла�
геря)! Мы долго общались
с Рустемом, он был удивлён,
что я вторую ночь перено�
шу спокойно на 7 тыс. и ещё
обсудили выход в лагерь 4.

Переход очень не сложный,
как и гора, все технические
моменты закончились на 3 ла�
гере, но идти не близко!

Подниматься с высоты 7
тыс метров на высоту 7800,

без кислородной
маски, не так уж и
сложно, да, очень
медленно, но впол�
не реально,

У меня подьем
занял, часов 9�10.,
Дошли до лагеря,
когда уже стемне�
ло, на улице – 30,
палаток всего 6, они на кру�
том склоне, метёт нереаль�
ный ветер, погода испорти�
лась за секунду и я с ужасом
понимаю, что у меня нет па�
латки (куда ходил шерпа и за�
чем, осталось невыяснен�
ным)! Начинается суматоха с
установлением палатки, у
меня не работают руки, они
окоченели от холода, ноги
тоже! Я на высоте 7800, без
кислорода, ночью и без кро�
ва...

Это не самое страшное! В
этот момент я слышу,  как Ру�
стема (тоже без кислорода)
шерпы ночью выпихивают из
палатки на улицу!!! У него же
не включено это в пакет и эти
пид....сы оставляют его си�
деть с рюкзаком на морозе,
возле палаток! Это всё про�
исходит в жутчайший ветрю�
ган на крутом склоне ночью!

У меня внутри вспыхнула
такая адская злость, но я на�
шла в себе силы подбодрить
Рустема! Я крикнула: «Рус�
тем, если поможешь поста�
вить палатку, пущу переноче�
вать, мой шерпа сильно ус�
тал, а я не чувствую рук»! Он

молчал! Спустя ещё час, мы
таки установили эту чертову
палатку! За это время Толик
спас меня стаканом чая, не
выходя из палатки, где был
он и еще три человека, он пе�
редавал мне горячую воду!
Рустем молча сидел и даже
не шевелился!

Когда палатка всё�таки
была готова, я отправила
шерпу за Рустемом, сказала
привести его срочно, чтоб
согрелся, хотя, особо это
было нереально, так как хо�
лод был безумный, даже в па�
латке!

Мы залезли втроём в палат�
ку, в которой и сесть особо
не получалось, не то, чтобы
лечь! Рустем всё время мол�
чал и кашлял, очень сильно,
он настолько замерз, что от
него прям веяло холодом...

Я сразу поняла, что ему
очень плохо и начала угова�
ривать его спускаться с утра
вниз. Идти на вершину у нас
уже не было никакого смыс�
ла, подниматься на вершину
12 часов, это надо было вы�
ходить ещё вечером, но по�
года была плохая и это было

невозможно! Ночь прошла
ужасно, Рустему было очень
плохо, убийственный кашель
и я всю ночь нервничала и
поила его чаем...

Мы решили, что он с утра
спускается вниз, а я прой�
дусь ещё 300�400 метров
вверх для акклиматизации и
спущусь с ним во второй ла�
герь! Там мы отдохнём и схо�
дим на вершину! Так и случи�
лось, я вышла в 7 утра, дош�
ла до 8300, состояние было
отличное и всё просто и спо�
койно! Даже удивительно
просто!

Начали спуск вниз, с на�
деждой отдохнуть во втором
лагере и двинуть на восхож�
дение, акклиматизация от�
личная! Длинный и интерес�
ный спуск вниз и тут слышу
слова моего шерпа: «Ира,
Рустем умер в 3 лагере»!»

Я подумала  – это шутка, он
ещё раз:  «Рустем умер от
горной болезни!»

Я пытаюсь переварить это
в голове, понимаю, что и кто
в этом виноват! Шерп про�
должает: «Решено, что слиш�
ком холодно для бескисло�
родных восхождений сейчас,
пока запретили всем! Пока
идём вниз и там решим»!

Сказать честно, я спуска�
лась с чувством вины, может
не надо было его оставлять,
и гора эта не настолько суро�
вая, чтоб так! Она простая,
слишком простая, так поче�
му же так!?

Как было всё хорошо, ребя�
та зашли на Эверест, наша эк�
спедиция была слишком ве�
сёлая и интересная! Так поче�
му же так?!!!

Выводы сделаны:  Шерпы
разочаровали, твари, кото�
рые за деньги готовы убить
человека! Эверест со сторо�
ны Непала, проходной двор,
красиво, Лходзе очень про�
стая, без кислорода можно и
нужно подниматься!

Íàðîäèâñÿ ²âàí Âàñèëüîâè÷ Ãîëîâà÷êî 21 òðàâíÿ 1948 ðîêó
â ñ. Ãðèá³âö³ íà Ìóêà÷³âùèí³ â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³ çåìëå-
ðîá³â. Ï³ñëÿ ñ³ëüñüêî¿ âîñüìèð³÷êè íàâ÷àâñÿ â Ëîõ³âñüê³é
ñåðåäí³é øêîë³. Ñåðåäíþ îñâ³òó çäîáóâ ó  øêîë³ ðîá³òíè÷î¿
ìîëîä³ ¹ 2 â Ìóêà÷åâ³. Â³äòàê çäîáóâ ôàõ ñëþñàðÿ – ìåõà-
í³êà ïî ðàä³îàïàðàòóð³ â ïðîôåñ³éíî – òåõí³÷íîìó ó÷èëèù³.
Ðîá³òíè÷èé ãàðò ó 1967 ðîö³ ïî÷àâ íà çàâîä³ «Ìóêà÷³âïðè-
ëàä». Çâ³äñè ïðèçâàâñÿ íà ñòðîêîâó ñëóæáó, ñëóæèâ íà
Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³ ñòàðøèíîþ ðîòè, ñåðæàíòîì, áóâ íà
Äîøö³ ïîøàíè áàòàëüéîíó. Ç 1970 ïî 1975 ðîêè çíîâó ïðàöþ-
âàâ íà «Ìóêà÷³âïðèëàä³». Â³äòàê  ³í³ö³àòèâíîãî âèðîáíè÷íè-
êà çàïðîñèëè ³íñòðóêòîðîì ó Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêâèêîíêîì.
Îï³êóâàâñÿ äîáðîâ³ëüíèìè íàðîäíèìè äðóæèíàìè. À ç 1975
ðîêó î÷îëþâàâ îñíîâíèé â³ää³ë – îðãàí³çàö³éíèé. Òóò ï³ä êåð³âíèöòâîì
Ì.É. Ðîãëºâà ïðîéøîâ äîáðó øêîëó îïåðàòèâíî – îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè.
Ïðàöþþ÷è â ì³ñüêâèêîíêîì³,  çàê³í÷èâ Ìóêà÷³âñüêèé ðàäãîñï-òåõí³êóì
(çîîòåõí³ê) òà Óæãîðîäñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò (åêîíîì³ñò). Öåé
äîñâ³ä, ³ ïðàêòè÷íèé, ³ òåîðåòè÷íèé  äóæå çíàäîáèâñÿ ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ
éîãî â áóäèíîê – ³íòåðíàò äëÿ ïðèñòàð³ëèõ.  Çà ïåð³îä ðîáîòè â ³íòåðíàò³

ÙÈÐÎ  Â²ÒÀªÌÎ!
21 òðàâíÿ 2018 ðîêó çóñòð³â ñâ³é þâ³ëåé çíàíà Ëþäèíà íàøîãî ì³ñòà ³ êðàþ

Ãîëîâà÷êî ²âàí Âàñèëüîâè÷, ÿêèé çàâæäè ñâîþ  ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ôóíäàìåíòóâàâ
ï³ä ãàñëîì  Ðîçóìó, ×åñò³ ³ Ã³äíîñò³

²âàí Ãîëîâà÷êî ïðîÿâèâ ñåáå ÿê óì³ëèé îðãàí³çàòîð – ãîñïîäàð-
íèê.

Î÷îëþâàíèé íèì ³íòåðíàò áóâ îäíèì ³ç êðàùèõ â íàøîìó êðà¿
òà çà éîãî ìåæàìè. Çà ñóìë³ííó ïðàöþ ²âàí Âàñèëüîâè÷ áàãàòî-
ðàçîâî íàãîðîäæóâàâñÿ âèùåñòîÿ÷èìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè.

Øàíîâíèé  ²âàí Âàñèëüîâè÷!
Íàø³ òîâàðèñòâà  â³òàþòü  Âàñ ç Äíåì íàðîäæåííÿ . Âäÿ÷í³

ëþäñüê³é Äîë³, ùî ìàëè ÷åñòü ä³ÿòè ç Âàìè â îäíîäóìñòâ³…
Çà òå, ùî â ñâî¿é ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ äîòðèìóâàëèñü  ìî-

ëèòâè Áîæî¿ – Îò÷åíàøà.
Ïàì’ÿòàéòå, ùî ï³ñëÿ 70-òè ðîê³â êîæåí ïðîæèòèé äåíü ëþäèí³

äàºòüñÿ â³ä Áîãà. Òîìó Âñåâèøí³é äîâãî, äîâãî çáåð³ãàº Âàñ ï³ä
ñâî¿ì êðèëîì.

Íåõàé Âàø³ ïîçèòèâè íàñë³äóþòü ä³òè, âíóêè ³ ïðàâíóêè Âàø³.
Íåõàé Âàñ, Âàøó ðîäèíó Áîã ³ íàäàë³ îáåð³ãàº â³ä âñ³õ íåãàðàçä³â.

Çà äîðó÷åííÿì ³ ïîâàãîþ â³ä íàøîãî â³êîâîãî ñ³ìåéñòâà,
Â.ÌÀÐÊÓË²Í, ãîëîâà «Ðàäè ñòàð³éøèí» ì.Ìóêà÷åâî

3 мая в нашей газете мы печатали интервью с нашей знаменитой  покори!
тельницей горных вершин Ириной Галай. Отважная девушка, которая пер!
вой из украинских альпинисток покорила Эверест в своем интервью сооб!
щала о новых спортивных планах, конкретно – о  подготовке к покорению
второй  по высоте после  Джомолунгмы вершины Гималаев — Лходзе. При!
чем, впервые в экстремальных для жизни условиях — без кислородной мас!
ки.  Задачу  перед собой Ира ставила не только неизмерим о трудную но,
Ира сама этого не скрывала, —  чрезвычайно опасную. Трудно без волнения
слушать такое, но в большой мере успокаивал уверенный и оптимистичный
тон разговора Иры. Но произошло то, что произошло. И оно еще раз предо!
стерегает: горы покоряются не всем. Как было и чем закончился в этот раз
штурм труднодоступной  горной вершины рассказывает в своем интернет!
посте Ира Галай.



каціі площа забудови, 75 м.кв, є не�
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 ділян�
ка  0,23 га (зі старим будинком).
Є світло, газ  в  с. Ракошино. Все
приватизовано.

Тел.: 095 577 40 12
 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�

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.
 «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. Гурлєв Олександр Юрійович – 1960 р.н.
2. Аксенова Людмила Романівна – 1946  р.н.
3. Сапіга Наталія Борисівна – 1979  р.н.
4. Тюх Федір Іванович – 1944  р.н.
5. Кошшої Розалія Ференцівна – 1943  р.н.
6. Фазекаш Андрій Васильович – 1964  р.н.
7. Роман Тиберій Золтанович – 2018  р.н.
8. Бондар Василь Григорович – 1969  р.н.
9. Панькович Василь Федорович – 1939  р.н.
10. Фегир Ганна Василівна – 1936 р.н.
11. Рошко Василь Михайлович – 1946 р.н.
12. Кушнір Тамара Павлівна – 1939 р.н.
13. Белинь Людмила Вікентіївна – 1934 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 14.05.2018 р.  по  21.05.2018 р.

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

ПОТРІБЕН на постійну роботу
досвідчений бухгалтер.

Тел. 0955787028.

ПОТРІБЕН НА  РОБОТУ
В ательє "ЕЛЕНА" майстер по пошиву і

ремонту одягу.  Зверт. 050�9057577.

     Втрачений Дозвіл ЕКМТ UА № 03235, виданий  ТОВ
"Транс�Карпати"�М", м. Мукачево, вул. Ужгородська, 167/А.
вважати недійсним.
     ЗАГУБЛЕНЕ Свідоцтво про право власності, видане Кат�

рич Ганні Антонівні на домоволодіння в с. Кучаві, видане на
підставі  рішення Мукачівського райвиконкому №248 від
14.11.1990 р, 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

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



На ЗНО�з ID� паспортом
До уваги школярів та майбутніх випускників

навчальних закладів м. Мукачево.
Цього року для проходження зовнішнього незалеж�

ного оцінювання обов'язковою є наявність паспорта
громадянина України (ID�картки). Тепер норма, що
передбачала можливість подання копії свідоцтва про
народження замість копії паспорта для реєстрації для
участі в ЗНО особами, яким станом на 1 вересня року
не виповнилось 16 років скасована. Зміни відбулись
згідно з вимогами чинного законодавства, коли пас�
порт громадянина України (ID – картки) є обов'язко�
вим документом для особи, яка досягла 14�річного
віку.

З метою пріоритетного документування молодих
людей громадянським паспортом, Мукачівським MB
ГУ ДМС України в Закарпатській області було збільше�
но кількість прийомних годин у рамках Днів школи.
Відбулися зустрічі з представниками Управління осв�
іти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівсь�
кої міської ради та директорами шкіл м. Мукачево.
Неодноразово обговорювались питання щодо органі�
зації прийому учнів навчальних закладів м. Мукачево в
окремо встановлені години.

Перелік документів, необхідних для оформлення
пластикового паспорта, зведений до мінімуму –
свідоцтво про народження, паспорти батьків, довідка
про реєстрацію місця проживання, ідентифікаційний
код. Послуга для юних заявників є безкоштовною.
Вперше паспорт громадянина України (ID�картки)
оформляється виключно за місцем реєстрації. З по�
чатку цього року в м. Мукачево оформлено майже 1345
паспортів громадянина України у формі (ID�картки),
третина з яких є неповнолітні.

І. ПЛЕСКАЧ, начальник Мукачівського
МВ ГУ ДМС України в Закарпатській області

 Мало кто задумывается, что
облысевшие горные поляны в
Карпатах, угроза схождения се�
лей в близкорасположенных на�
селенных пунктах – это не един�
ственные «щепки», разлетающи�
еся во время легальных и неле�
гальных рубок. О проблеме пи�
шет «КП» в Украине».

МОРАТОРИЙ на вывоз кругля-ка
несколько лет назад привел к тому,
что эшелоны дерева вывозили в ЕС
(и не только) под видом дров или
досок. Сейчас вырубка действи�
тельно сократилась, но после тре�
левки (спуска) леса осталось мно�
жество разрушенных рек и ручьев.

Общественный контроль про�
тив нелегалов

Это серьезные последствия –
разрушение горных рек и ручьев, по
которым в основном спускают лес
с помощью тяжелой техники. Так
происходит в 90% случаев – под�
весным методом древесину сейчас
почти не трелюют.

� Ручьи и реки мельчают, заили�
ваются, исчезает рыба. Эта про�
блема особенно остро стоит в При�
карпатье и Закарпатье, где в горах
крутые склоны, – рассказывает
«КП» в Украине» координатор про�
ектов Всемирного фонда природы
в Украине, кандидат биологических
наук Богдан Проць. – В итоге чрез�
мерные рубки лесов приводят во
многих местах к сокращению дос�
тупа населения к водным ресур�
сам, также к сокращению разнооб�

ÍÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÊÀÐÏÀÒÑÊÈÕ ËÅÑÎÂ ÍÓÆÍÎ 100 ËÅÒ
разия и количества обитателей ле�
сов в Карпатах – насекомых, жи�
вотных и других видов, что ска-зы�
вается на качестве горной воды,
которую получают жители городов.

За последние три года темп не�
легальной вырубки в Карпатах сни�
зился, но, конечно, не остановил�
ся совсем. По словам специалис�
та, на сокращение рубки повлиял
не столько мораторий на вывоз
кругляка, после принятия которого
его масштабы, наоборот, резко
увеличились, а большое количество
прокурорских проверок на местах,
выполнение сертификационных
обязательств, таких как контроль
над соблюдением норм и сертифи�
кация древесины, а также обще�
ственный контроль.

– Когда закон на местах переста�
нет работать, а общественный кон�
троль ослабнет, стоит вновь ожи�
дать повышения интереса неле�
гальных дровосеков к лесу, – отме�
чает Богдан Проць. –  Во многом по�
могают активисты и обществен�
ность, которые на местах следят
за тем, кто, где и почему рубит. Не
везде, правда, их встречают с рас�
простертыми объятиями – напри�
мер, на Буковине едва не доходило
до столкновений. А наиболее от�
крыто к таким проверкам отнес�
лись во Львовщине.

В Европе за невосстановление
лесов могут посадить

Много лет уже ведутся дискуссии
насчет того, смогут ли увидеть Кар�
паты хотя бы в сегодняшнем виде

наши дети и внуки. Или через пару
десятилетий останутся только лы�
сые поляны в горах и, как допол�
нение, вид на разрушенные селе�
выми потоками села у их подно�
жия? А это вполне возможно, если
не выполнять логичный следую�
щий шаг после рубки – посадку ко�
ренных пород деревьев, которые
наиболее адаптированы к измене�
ниям климата. На что частенько
«нет денег».

–  В Европе, если лес не посади�
ли спустя год�два после рубки, мо�
гут отправить в тюрьму. А у нас не
сажают и год, и два, и даже 5�15
лет, пока лес сам не вырастет из
занесенных ветром семян, что не
всегда отвечает необходимой про�
дуктивности леса и развитию гид�
рологичес – отмечает Богдан
Проць.

Чтобы восстановить лес в Карпа�
тах, по словам эксперта, потребу�
ется лет сто – в таком климате де�
ревья растут куда медленнее, чем,
к примеру, в Полесье. А если унич�
тожить вековые леса, восстановить
посадки будет почти невозможно.
В старых лесах сохраняется гене�
тический материал для развития
посадки. После Второй мировой
войны, после тотальной рубки леса
в Карпатах, сюда завезли сибирс�
кие семена. Неместный материал
дает высокую продуктивность, но
после 30�60 лет лес начинает со�
хнуть и умирать, оставляя мертвые
зоны лесной территории.

Анна Мищишин, kp.ua

Керівник Міністерства
охорони здоров’я України
Уляна Супрун на своїй
сторінці у Facebook пояс�
нила, як убезпечити себе
від підробок та перевіря�
ти ліки. “Підробка ліків –
глобальна проблема.
Згідно з даними ВООЗ за
2017 рік, майже кожен де�
сятий продукт медичного
призначення в країнах з
низьким та середнім
рівнем прибутку є некон�
диційним чи фальсифіко�
ваним (https://goo.gl/
4RLKju). В Україні функці�
онує система, яка забез�
печує здійснення держав�
ного контролю якості
лікарських засобів, що
знаходяться в обігу. Про�
те все ще існує ймо�
вірність натрапити на
фальсифіковані ліки.
Щоби бути захищеними
від підробки, будьте пиль�
ними, коли купуєте ліки та
якщо виникають і най�
менші сумніви – пере�
віряйте їх. Підготували
інструкцію, як це зробити:
1. Перевіряйте аптеку.
Купуйте ліки в спеціально
визначених для цього
місцях – аптечних закла�
дах. Не купуйте ліки в кіос�
ках, підземних переходах,
в інтернеті (де не вказано
контактну інформацію та
адресу аптеки) чи просто
у приватних осіб. В кожної
аптеки має бути ліцензія
на роздрібну торгівлю
лікарськими засобами.
Інформацію про наявність
ліцензії, як правило, мож�
на знайти в куточку спо�
живача. Якщо її немає –

ßê ïåðåâ³ðèòè, ÷è ë³êè íå ï³äðîáí³: ïîðàäè â³ä ãëàâè ÌÎÇ
запитайте у провізора.
Адреса аптеки, вказана в
ліцензії, має обов’язково
збігатися з фактичною.

2. Уважно оглядайте
цілісність упаковки Упа�
ковка має бути не по�
шкоджена, не розірвана
чи прим’ята. Кожний
лікарський засіб має пе�
реважно  2 упаковки: пер�
винну та вторинну. Пер�
винна упаковка (блістер з
фольги, ампула, флакон
та ін.) безпосередньо кон�
тактує з лікарським засо�
бом. Вторинна упаковка
(найчастіше картонна ко�
робка) захищає первинне
пакування. Завжди звіряй�
те інформацію на обох
упаковках, вона має схо�
дитися. Зверніть увагу на
назву лікарського засобу,
найменування виробника,
адресу виробника, лі�
карську форму, склад,
реєстраційний номер та
номер серії, термін при�
датності тощо.

3. Для врахування по�
треб людей з вадами зору,
на упаковці назва лікарсь�

кого засобу зазначається
шрифтом Брайля. З 2010
року законом України пе�
редбачено нанесення на�

зви лікарських засобів на
зовнішню (вторинну) упа�
ковку шрифтом Брайля.
Шрифт Брайля – це рель�
єфний шрифт, який мож�
на відчути на дотик. МОЗ
України визначає ліки,
упаковка яких не мар�
кується шрифтом Брай�
ля. Ці вимоги визначені
законодавчо (http://
zakon3. rada.gov. ua/laws/
show/z1044�10). На упа�
ковках може бути зазна�
чена додаткова інформа�
ція, зокрема різні товарні,
попереджувальні, еко�
логічні та інші знаки, що
рекомендовані міжнарод�
ними організаціями. Будь�
те уважні, порушення
маркування упаковок або
зовнішнього вигляду пре�
парату може бути свідчен�
ням фальсифікації. Якщо
після перевірки у вас за�
лишились сумніви, ви та�
кож можете попросити
провізора надати серти�

фікат якості препарату та
переглянути ліцензію ап�
течного закладу та звер�
нутись до територіально�
го відділення Державної
служби України з лікарсь�
ких засобів та контролю
за наркотиками. Інфор�
мація про яку має бути
зазначена в куточку спо�
живача. Корисні поради:
також ви можете пере�
вірити наявність держав�
ної реєстрації препарату
у Державному реєстрі
лікарських засобів Украї�
ни за цим посиланням
(http://www.drlz.com.ua/).
Пошук можна здійснюва�
ти за назвою препарату,
номером реєстраційного
посвідчення чи за скла�
дом діючої речовини тощо.
Реєстр оновлюється що�
денно, тому це найбільш
надійне та актуальне дже�
рело для перевірки
лікарських препаратів.
Також офіційна інформа�
ція про виявлені фальси�
фіковані та не якісні
лікарські засоби регуляр�
но розміщуються на сайті
Державної служби Украї�
ни з лікарських засобів та
контролю за наркотиками
(http://www.diklz.gov.ua/
control/main/uk/index).
Ще один ресурс, який до�
поможе перевіряти ліки –
Додаток  Ліки Контроль.
Тут можна знайти
інструкції для лікарських
препаратів, здійснити
контроль підробок за пев�
ним алгоритмом та знай�
ти зареєстровані аналоги
лікарських препаратів”.

ВВІЧЛИВІСТЬ І ЛЮДЯНІСТЬ
Ó ÷àñè êàï³òàë³ñòè÷íî¿ êîíêóðåíö³¿, êîëè êîæåí äáàº

ëèøå ïðî ñâîº âèæèâàííÿ, çíàõîäÿòüñÿ ïðîÿâè ñïðàâ-
æíüî¿ ëþäÿíîñò³. Öå çàëåæèòü â ïåðøó ÷åðãó â³ä âäà÷³
ëþäèíè, à ùå ³ â³ä âèõîâàííÿ. ßê ïèøó÷à ëþäèíà, ÿ
çìóøåíèé íå ð³äêî çâåðòàòèñÿ äî ïîñëóã êîìï’þòåð-
ùèêà äëÿ íàáîðó ìî¿õ òåêñò³â ³ äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðå-
äà÷³ ¿õ ó ðåäàêö³¿ ãàçåò. ² òîìó ìåíå ÷àñòî áà÷àòü ó
ìàãàçèí³ «Êîìï’þòåðíèé ñâ³ò» íà âóëèö³ êîñìîíàâòà
Áåëÿºâà, ùî ïîðó÷ ç áóä³âëåþ ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó.

Ìàãàçèí «Êîìï’þòåðíèé ñâ³ò» íàäàº êîìï’þòåðí³
ïîñëóãè ³ íå ò³ëüêè. Ç îäíèõ êîìï’þòåðíèõ ïîñëóã ìà-
ãàçèí áè íå âèæèâ. Òóò òîðãóþòü ³ ïîïóòíèìè òîâàðà-
ìè, àëå ëåâîâó ÷àñòêó äîõîäó âñå æ äàþòü äâà ìîëîä³
õëîïö³ –  âèñîêîïðîôåñ³éí³ çíàâö³ êîìï’þòåðíî¿ òåõ-
í³êè. Öå Îëåêñàíäð ³ éîãî áðàò Â³òàë³é Çàâðèíþêè.
Âîíè ïî ñóò³ ìîíîïîë³ñòè ïî íàäàííþ åëåêòðîííèõ ïî-
ñëóã â Ìóêà÷åâ³, àëå ö³íè ó íèõ ïîì³ðí³. Íàïðèêëàä,
äðóê îäíîãî àðêóøà ôîðìàòó À4 êîøòóº âñüîãî 20
ãðí. Êð³ì íàáîðó òåêñò³â áðàòè âèêîíóþòü ùå äâà äå-
ñÿòêà ð³çíèõ ðîá³ò íà êîìï’þòåðàõ. Ðàí³øå áóâ ùå îäèí
êîìï’þòåðíèé ñàëîí ïî âóë. Äóõíîâè÷à, àëå â³í çãîð-
íóâ ñâîþ ðîáîòó.

ß ùèðî âäÿ÷íèé áðàòàì çà ¿õ äîïîìîãó ìåí³ ó íà-
áîð³ òåêñò³â, àëå íå öå ãîëîâíå. Ìåíå âðàçèâ õàðàêòåð
öèõ áðàò³â. Îáèäâà ÷åìíì³, äîáðîçè÷ëèâ³, êóëüòóðí³,
íå æàä³áí³. Îáèäâà âì³þòü ïîâàæàòè êë³ºíò³â ³ ðîáîòó
ñâîþ çíàþòü ³ âèêîíóþòü íà â³äì³ííî. Á³ëüøå òîãî,
÷åìí³ñòü ³ ââ³÷ëèâ³ñòü ¿õ äîõîäèòü äî òîãî, ùî íàâ³òü
çà ìåæàìè ñâîãî ìàãàçèíó, âîíè ïåðøèìè â³òàþòüñÿ
ìåí³. Òàêó ââ³÷ëèâ³ñòü ³ ëþäÿí³ñòü íåîáõ³äíî â³òàòè ³
ñõâàëþâàòè. Ñïîä³âàþñü, ùî ãàçåòà ñîë³äàðíà ç³ ìíîþ
³ îïóáë³êóº ìîº ùèðå ñïàñèá³ öèì õëîïöÿì, ìîº çà-
õîïëåííÿ ¿õ âèõîâàí³ñòþ, äîáðîòîþ, òîëåðàíòí³ñòþ ³
íåàáèÿêîþ ñêðîìí³ñòþ. Çíàþ÷è öå, ÿ íå ï³äó íàáèðàòè
öåé òåêñò çàì³òêè ó «Êîìï’þòåðíèé ñâ³ò», áðàòè ïðî-
ñòî, ââ³÷ëèâî â³äìîâèëèñü áè éîãî äðóêóâàòè. Äîâå-
äåòüñÿ çâåðíóòèñü äî ïîñëóã ³íøèõ ëþäåé. ² ÿ á³ëüøå
í³æ âïåâíåíèé – ìîÿ çàì³òêà, öå ïåðøèé äðóêîâàíèé
ìàòåð³àë ïðî öèõ áðàò³â Îëåêñàíäðà òà Â³òàë³ÿ Çàâðè-
íþê³â. Àëå âîíè ã³äí³ óâàãè íàøîãî ñóñï³ëüñòâà ³ çàñ-
ëóãîâóþòü íà ñïðàâåäëèâó ïîõâàëó ó ñâîþ àäðåñó.
Ëèøå ç òàêèìè ëþäüìè, ìè ïîáóäóºìî ãóìàííó äåð-
æàâó. Ëèøå ç òàêèìè ëþäüìè ìîæëèâà çàìîæíà ³ áà-
ãàòà Óêðà¿íà. ß àã³òóþ âñ³õ áðàòè ïðèêëàä ç áðàò³â Çàâ-
ðèíþê³â ³ òîä³ ó íàñ íå áóäå êîðóïö³¿ ³ õàáàðíèöòâà,
çíèêíóòü àáî ñóòòºâî çìåíøàòüñÿ óñ³ ³íø³ çëî÷èíè.

Ярослав СІЧ,
 м. Мукачево
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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)

4.05 Ñâ³òëî. 2.05 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. 5.05 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ

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, 12.45 "Îäðóæåí-
íÿ íàîñë³ï".  14.10,  15.20
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ìåëîä-
ðàìà "Êîõàííÿ Ìåð`ºì".
19.20, 20.15 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 20.30, 21.25 Êîìåä³ÿ
"Ì³æ íàìè, ä³â÷àòàìè". 22.20
Êîìåä³ÿ "Íÿíüêè". 0.25, 2.05
Äðàìà "Õ³÷êîê"

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô. 6.15,  22.35
"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, 12.25 Ò/ñ "Ë³í³ÿ ñâ³òëà"
(16+). 12.35 Ò/ñ "Äðóãå æèòòÿ"
(12+). 14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 3.45 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 4.30 "Ïîäðîáèö³". 20.40
Ò/ñ "Áàòüê³âñüêèé ³íñòèíêò"
(16+). 0.30 Õ/ô "Ñë³ïèé îáð³é".
2.30 Õ/ô "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã". 5.10 "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, 17.40, 21.30 Ò/ñ
"Ïåñ-2" (16+). 12.10, 13.20 Õ/
ô "Ñâÿòèé" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.00, 16.20 "Íà
òðüîõ" (16+). 16.40, 22.40 Ò/ñ
"Êîïè íà ðîáîò³" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷ ³ð .  20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 23.40 Õ/ô
"Îðäåð íà ñìåðòü" (16+). 1.25
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+). 2.50 Ò/ô
"Êàï³òàí Íåìî" 2  ñ .  4 .10
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+)

ÑÒÁ
6.45, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.05 Õ/ô "×îëîâ³÷à ³íòó¿ö³ÿ".
10.15 Õ/ô "Äîá³ãòè äî ñåáå"
(12+). 14.10 Õàòà íà òàòà (12+).
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ". 20.00, 22.40 Ìàñòåð-
Øåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé
(12+). 23.35 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 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. 10.30 Ì³ñ³ÿ: êðà-
ñà. 11.30, 4.00 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 12.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð -
4" (12+). 14.30, 15.30 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.50 Õ/ô "Ñïðàâæí³é ä³ä"
(12+). 23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI:
Íüþ-Éîðê" (16+). 1.30 Òåëåìà-
ãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ñï³âî-
÷å äåðåâöå". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 1.30
Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëà-
íîì Ñåí³÷ê³íèì. 13.00, 21.00
Ò/ñ "Äîãîðè äðè´îì". 14.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 20.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "ßêîñü
ó êàçö³". 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
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   .

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 28 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00  Ì/ñ  "×îðíèé  Äæåê " .
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00,
9 .00 ,  21 .00 ,  3 .00  Íîâèíè .
9.35 Õ/ô "Ñâÿòèé Àâãóñòèí"
2 ñ. 11.20 Òåëåïðîäàæ. 11.40
Ì/ô "Ï ³ñíÿ  ìîðÿ"  (12+ ) .
13.20 Õ/ô "×àð³âíèê êðà¿íè
ìð³é"  (12+).  16.35 Ä/ô "Íå-
ïîâòîðíà  ïðèðîäà" .  17 .05
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Àðñåíà
Ì³ðçîÿíà. 18.00, 0.35 ²íôîð-
ìàö ³éíà  ãîäèíà .  19 .00
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
19.40 Äî ñïðàâè. 20.15, 1.30
Â ³éíà  ³  ìèð .  21 .30  Ò /ñ
" ² ñïàíñüêà  ëåãåíäà"  (16+ ) .
23.10 Ä/ô "Äèâîâèæí³  ì³ñòà
ñâ³òó". 0.10 Ïåðøà øïàëüòà.
1.10, 3.25 Òåìà äíÿ. 2.10 Íå-
çâè÷àéí³ êóëüòóðè. 3.50 Ëàé-
ôõàê  óêðà ¿íñüêîþ.  4 .05
Ñâ ³ òëî .  5 .05  Ðîçñåêðå÷åíà
³ ñ ò î ð ³ ÿ

Êàíàë «1+1»
6.20 Ìåëîäðàìà "Øàíñ íà
êîõàííÿ".  10.00 Ìåëîäðàìà
"Ä³â÷èíà ç ïåðñèêàìè". 13.50
Ìåëîäðàìà "Ãîðèçîíòè êî-
õàííÿ". 17.40 Êîìåä³ÿ "Äæåí-
òëüìåíè óäà÷³" .  19.30,  5.35
ÒÑÍ. 20.15 Áîéîâèê
"Øâèäê ³ñòü" .  22.30 Áîéîâèê
"Øâèäê³ñòü - 2: êðó¿ç ï³ä êîíò-
ðîëåì". 1.00 Êîìåä³ÿ "Êóð'ºð
ç ðàþ".  2 .10 Äðàìà "Ï³ñëÿ
òåáå - í³êîãî"

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.15,  23.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  7.00 "Ãîòóºìî
ðàçîì". 8.00 "Îðåë ³  ðåøêà.
Ðàé ³ ïåêëî". 10.00 Õ/ô "Áå-
ðåæèñü àâòîìîá³ëÿ".  11.50,
12.25 Õ/ô "Äâà ²âàíè". 12.00,
17.40 Íîâèíè. 16.10 "×åêàé
ìåíå. Óêðà¿íà". 18.00, 19.00,
3.50 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî".  20.00,  4.35 "Ïîäðî-
áèö³". 20.40 Ò/ñ "Ë³í³ÿ ñâ³òëà"
(16+). 0.50 Õ/ô "Áëåô". 2.35
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 5.15
"Top Shop"

 ICTV
5.25, 4.10 Ñêàðá íàö³¿. 5.30,
4.20 Åâðèêà!.  5.40 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 5.45, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 6.35 Ôàê-
òè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 8.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 9.40 ß çíÿâ!. 10.40, 13.10
Õ/ô "Ñí³ãîâà êîðîëåâà" .
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.15 Õ/ô
"Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà"
(16+). 16.25 Õ/ô "²íîçåìåöü"
(16+).  18.45 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
20.10 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+). 22.10
Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³" (16+).
23.10 Õ/ô "Ñâÿòèé" (16+). 1.30
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö ³ÿ .
Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 4.25 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.15 Âñå áóäå äîáðå!. 8.40 Âñå
áóäå ñìà÷íî!. 9.40 Ñâ³òàìè çà
ñêàðáàìè (12+).  11.45 Õ/ô
"Âàì ³ íå ñíèëîñÿ". 13.30 Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â (16+). 15.55
Âñå áóäå äîáðå! (12+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 19.55, 22.40 Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè (16+).
23.35 Îäèí çà âñ³õ (16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 7.00, 2.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
8.45 Ò/ñ "Êàáëó÷êà ç á³ðþçîþ".
12.20, 15.20 Ò/ñ "Äðóæèíà ïî
îáì³íó". 15.00, 19.00, 2.10 Ñüî-
ãîäí³. 16.30 Ò/ñ "Ï³âêðîêó äî
ñ³ì'¿" 1, 2 ñ. (12+). 19.40 Ò/ñ
"Ï³âêðîêó äî ñ³ì'¿" (12+). 21.00
Õ/ô "Ôîòî íà íåäîáðó ïàì'ÿòü"
(12+). 23.00 Õ/ô "Êàçêà êàçîê"
(16+). 1.40 Òåëåìàãàçèí. 4.40
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Áàí-
äà Òèãðîêà÷êà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 ×îòèðè
âåñ³ëëÿ. 13.00, 21.00 Ò/ñ "Äî-
ãîðè äðè´îì". 14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 15.30 Õ/ô "Á³áë³îòå-
êàð: Ó ïîøóêàõ ñïèñà". 17.15
Õ/ô "DZIDZIO Êîíòðàáàñ".
19.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 20.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³". 1.30 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñå-
í³÷ê³íèì. 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10:30 - Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î.
9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Ð³çäâÿí³ êî-
ëÿäêè. 11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:25 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15.40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18.05 - Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - ïðîãðàìà "Äó-
õîâíå äæåðåëî" . 20.45 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.55 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 6.39, 7.59 Kids Time. 6.40
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.00 Ì/ô "Ïëàíå-
òà ñêàðá³â". 9.50 Ò/ñ "Á³áë³î-
òåêàð³" (16+). 13.10 Õ/ô "Äî-
ðîæíà ïðèãîäà" (16+). 15.00 Õ/
ô "Äîðîæíà ïðèãîäà 2" (16+).
17.00 Õ/ô "Íàäòî êðóòà äëÿ
òåáå" (16+). 19.00 Ðåâ³çîð.
Êðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.30 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.00 Õ/ô "Ñòàðå çà-
ãàðòóâàííÿ" (16+). 1.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 29 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25,  21.00,  3 .00 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.35, 19.55
Ä/ô "Íåïîâòîðíà ïðèðîäà".
10.45 Òåëåïðîäàæ. 11.10 Ä/ô
"Ñòîëèêà ßïîí³ÿ". 12.00 Ñìà-
êè Êóëüòóð. 13.00, 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40, 3.45
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 14.30 Ðà-
ä³î. Äåíü. 15.20 Ì/ñ "Ãîí".
16.00 Õòî â äîì³  õàçÿ¿í?.
16.30 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâà-
ðèí" .  17.00,  4 .05 Ñâ³òëî.
18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
19.25 Ä/ô "Øàìâàð³: òåðèòî-
ð³ÿ äèêèõ òâàðèí". 20.30 Íàø³
ãðîø³. 21.30, 3.25 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "²ñïàíñüêà
ëåãåíäà" (16+).  23.15 Ä/ô
"Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó". 1.10,
5.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
2.05 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè

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, 0.10, 5.35
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.50, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 13.55, 15.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 20.15 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30, 21.25
Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè, ä³â÷àòà-
ìè". 22.20 Êîìåä³ÿ "Äæåíòëü-
ìåíè óäà÷³". 0.20, 2.05 Äðàìà
"Íåáåçïå÷í³ ñíè"

IÍÒÅÐ
5.45 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, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
ñâ³òëà" (16+). 12.35 Ò/ñ "Äðó-
ãå æèòòÿ" (12+). 14.50, 15.45,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
3.50 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî".  20.00, 4.35 "Ïîäðî-
áèö³". 0.55 Õ/ô "Òóç" (16+).
2.35 "Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã".
5.15 "Top Shop".

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.10, 17.35, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2"
(16+). 12.10, 13.20 Õ/ô "Ñåê-
ðåòí³ àãåíòè" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.00, 16.20
"Íà òðüîõ" (16+). 16.35, 22.40
Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.

23.40 Õ/ô "²ñòîð³ÿ ëèöàðÿ".
2.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+). 2.45 Ò/ô "Êà-
ï³òàí Íåìî" 1 ñ.. 4.00 Ñêàðá
íàö³¿. 4.10 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+).

ÑÒÁ
6.55 Âñå áóäå äîáðå! (12+).
8.20 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 10.20
ÌàñòåðØåô (12+). 12.50 Õàòà
íà òàòà (12+). 15.55 Âñå áóäå
äîáðå!. 17.30, 22.00 Â³êíà-Íî-
âèíè. 18.00 Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè (16+). 20.00 Åêñ-
ïåðèìåíÒÈ (16+). 22.40 Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ (16+).
0.35 Îäèí çà âñ³õ (16+)

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.30 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30 Ì³ñ³ÿ:
êðàñà. 11.30, 4.20 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð - 4" (12+). 14.30, 15.30 Õ/
ô "Ôîòî íà íåäîáðó ïàì'ÿòü"
(12+). 17.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Õ/ô
"Áåñòñåëåð ïî ëþáîâ³" (12+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI: Íüþ-Éîðê"
(16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Íîâå
âáðàííÿ êîðîëÿ". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³  æ³íêè -  â ³äüìè".  12.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00, 21.00
Ò/ñ "Äîãîðè äðè´îì". 14.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà
Ó. 17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  20.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/
ñ "ßêîñü ó êàçö³". 1.30 Íàéê-
ðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì
Ñåí³÷ê ³íèì.  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. 4.00 Àá-
çàö. 5.49, 7.59 Kids Time. 5.50
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.00 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 11.40 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè" (12+). 16.40, 19.00
Çàðîá³ò÷àíè. 21.00 Àôåðèñòè
â ìåðåæàõ (16+). 22.10 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 30 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.35, 19.25 Ä/ô
"Íåïîâòîðíà ïðèðîäà". 10.30
Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ô "Ñòî-
ëèêà ßïîí³ÿ". 11.40 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³ õðîí³êè". 12.00 Ñìàêè
Êóëüòóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10
Ðàä³îÄåíü. 13.40, 3.45 Ëàéô-
õàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 15.20
Ì/ñ "Ãîí". 16.00 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 16.30 Ä/ô "Ñï³ëüíî-
òè òâàðèí". 17.05 Â³éíà ³ ìèð.
18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Ä/ô "Äåøåâèé
â³äïî÷èíîê". 20.30 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 21.30, 3.25 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "²ñïàíñüêà
ëåãåíäà" (16+). 23.15 Ä/ô "Äè-
âîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó".  1.10,

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ:

1) Âîä³¿ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
2) Òðàêòîðèñò;
3) Ñëþñàð ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â.
Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë. ß.Ìóäðîãî, 22

òåë. 0(66) 080 79 24 Ãàðàæ,
âóë. Ôðàíêà á³÷íà, 2

ÙÀÑÒß ÂÀÌ ÍÀ ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ!
13 òðàâíÿ 2018 ðîêó, â ÷óäîâó âåñíÿíó ñîíÿ÷íî-

êâ³òêîâó ïîðó â³äçíà÷àëà ñâ³é ÷óäîâèé þâ³ëåé –
70-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ – ÷óäîâà, ìóäðà, íåâòîì-
íà, ïðàöüîâèòà, äîáðà äóøåþ æ³íêà, ìàìà ³ áàáóñÿ,
âåòåðàí ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

Ìàð³ÿ Þð³¿âíà ÐßØÊÎ.
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî!
Ïðèéì³òü íàø³ ùèð³ â³òàííÿ  ç íàãîäè òàêîãî ÷óäî-

âîãî ñâÿòà â³ä âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè.
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî çàòèø-

êó, òåïëà, äóøåâíîãî ñïîêîþ, äîáðîáóòó é äîñòàòêó,
ïîâàãè â³ä ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Íåõàé ðîêè çàëèøàþòü
ò³ëüêè ãàðí³ ñïîãàäè, Âñåâèøí³é äàðóº  Âàì ùåä-
ðó äîëþ, æèòòºâó  íàñíàãó íà âò³ëåííÿ âñ³õ
ìð³é íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Íåõàé öâ³òóòü ï³ä íåáîì ñèíüîîêèì
Ùå äîâãî-äîâãî äí³ é ë³òà,
À òèõà ðàä³ñòü ÷èñòà ³ ãëèáîêà
Ùîäåííî õàé äî õàòè çàâåðòà!

Ç ïîâàãîþ: Ì. Øåëåëüî –
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó

«Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè»
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 24  òðàâíÿ 2018 ð.

20 (1224)20 (1224)20 (1224)20 (1224)20 (1224)

ñò.

(28.05.2018 - 3.06.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

²íñàéäåð. 11.10,  17.40 Ò/ñ
"Ïåñ-2" (16+). 12.05, 13.20 Õ/
ô "Ãîë³âóäñüê³  êîïè" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.00, 16.20 "Íà òðüîõ" (16+).
16.40 Ò/ñ "Êîïè íà ðîáîò³"
(16+).  18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.30
Äèçåëü-øîó (16+).  0.20 Ò/ñ
"Ñíàéïåð-2.  Òóíãóñ" (16+).
3.10 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).  3.50
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.00 Åâðèêà!.
4.10 Õ/ô "Ñí³ãîâà êîðîëåâà"

ÑÒÁ
7.00 Õ/ô "Äîá³ãòè äî ñåáå" (12+).
10.55 Õ/ô "Øâèäêà äîïîìîãà" (12+).
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 22.40 ßê âèéòè çàì³æ (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 Ñüîãîäí³.
9.30, 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30
Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð - 4" (12+).
14.30 Ò/ñ "Ï³âêðîêó äî ñ³ì'¿" 1
ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "Ï³âêðîêó äî
ñ³ì'¿" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ïðîòèñòîÿííÿ" 1, 2 ñ. (12+).
23.20 Ïî ñë³äàõ. 0.00 Ò/ñ "Ïðî-
òèñòîÿííÿ" (12+). 2.00 Òåëåìà-
ãàçèí. 3.15 Ò/ñ "CSI: Íüþ-
Éîðê" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Êî-
ðîëü ñíîóáîðäó". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 1.00
Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëà-
íîì Ñåí³÷ê³íèì. 13.00 Ò/ñ "Äî-
ãîðè äðè´îì". 14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 20.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Õ/ô
"Í³÷ ó ìóçå¿". 23.00 Õ/ô "Ôåé-
êîâ³ êîïè" (18+). 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 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:05
- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
- Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîí-
òðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.55 Çîíà íî÷³. 4.00 Àá-
çàö. 5.44, 7.59 Kids Time. 5.45

 ç 9 ïî 27 ËÈÏÍß  ç â³äâ³äàííÿì ñâÿòèíü
Ïðàâîñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi, Êàëóçi,
Îïòèíié Ïóñòèíi,  Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï.
Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi
(ïðï. Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi,
Ñåðïóõîâi (iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ
×àøà"), Iâàíîâî, Âèøi (ñâò.  Ôåîôàí Âèøåíñü-
êèé), Ñàíàêñàðàõ, Ðÿçàí³,Ìóðîì³, Âîëîäèìèði,
Êàçàíi  (Êàçàíñüêà iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði), Òî-
áîëüñüêó, 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

"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.00, 11.00
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 9". 12.00,
13.00, 13.55 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
2: ²íä³ÿ". 14.40 Áîéîâèê
"Øâèäê³ñòü". 17.00 Áîéîâèê
"Øâèäê³ñòü - 2: êðó¿ç ï³ä êîíò-
ðîëåì". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 21.00 Êîìåä³ÿ "Øóêàþ
æ³íêó ç äèòèíîþ". 0.30 "Àðãó-
ìåíò êiíî". 1.15 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018"

IÍÒÅÐ
5.35 Ì/ô. 6.30 Õ/ô "Ëàñêàâî
ïðîñèìî, àáî Ñòîðîíí³ì âõ³ä
çàáîðîíåíî". 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 "Îñêàð". 14.00 Õ/ô
"Ôàíòîìàñ". 16.00, 20.30 Ò/ñ
"25-òà ãîäèíà" (12+). 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.05 Õ/ô "Íà-
âìèñíî íå ïðèäóìàºø" (16+).
0.15 Õ/ô "Âàøà çóïèíêà, ìà-
äàì" (16+). 2.05 "Ðå÷äîê"

 ICTV
5.00 Ñêàðá íàö³¿. 5.10 Åâðèêà!.
5.20 Ôàêòè. 5.50 ²íñàéäåð. 7.40
Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî" (16+). 9.30 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 12.20, 13.00
"Íà òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.20 Õ/ô "Óï³éìàé øàõ-
ðàéêó, ÿêùî çìîæåø" (16+).
16.20 Õ/ô "Ïàðêåð" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35
Õ/ô "Åôåêò êîë³áð³" (16+).
22.45 Õ/ô "Ìà÷î ³ áîòàí-2"
(16+). 0.45 Ò/ñ "Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ" (16+). 2.20 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
3.00 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
7.30 Õàòà íà òàòà (12+). 8.45
Âñå áóäå ñìà÷íî!. 9.45 Êàðà-
îêå íà Ìàéäàí³. 10.45 Õ/ô
"×îëîâ³÷à ³íòó¿ö³ÿ". 13.00 Åê-
ñïåðèìåíÒÈ (16+). 14.55 Õ/ô
"Ä³àìàíòîâà ðóêà".  17.00,
23.35 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà
(16+). 19.00 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â (16+). 21.20 Îäèí çà
âñ³õ (16+). 22.35 Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè (16+). 23.50
ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (18+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 3.50
Çîðÿíèé øëÿõ. 8.50 Ò/ñ
"Âåñåëêà â íåá³" (12+). 12.50
Õ/ô "Ñïðàâæí³é ä³ä" (12+).
15.00 Ò/ñ "Êîëè ïîâåðòàºòüñÿ
ìèíóëå" (16+). 19.00, 3.00 Ïîä³¿
òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ãîëîâíà òåìà. 21.00
Ôóòáîë. Òîâàðèñüêèé ìàò÷
Óêðà¿íà - Àëáàí³ÿ. 23.00 Ò/ñ
"Ìàòè é ìà÷óõà" 2, 3 ñ. 1.30
Òåëåìàãàçèí. 2.00 Ò/ñ "Ìàòè é
ìà÷óõà". 4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.45 Ì/ñ "Ïàí-
äà Êóíã- Ôó: Ëåãåíäè êðóòîñò³".
12.15 Õ/ô "Íîâå âáðàííÿ êî-
ðîëÿ". 13.30 Ò/ñ "Äîãîðè äðè-
´îì". 16.30, 20.30 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 19.00, 20.00, 21.00
Êðà¿íà Ó. 19.30, 21.30 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00 Õ/ô
"Ôåéêîâ³ êîïè" (18+). 0.00 Õ/ô
"Ïëåì'ÿ" (18+). 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.10 Çîíà íî÷³. 6.00 Ñòåíäàï-
Øîó. 6.59, 8.59 Kids Time. 7.00
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.20 Ì/ô "Ìàëåíü-
êèé âàìï³ð". 9.00 Õ/ô "Îñîá-
ëèâî íåáåçïå÷íà" (16+). 11.00
Ì/ô "Àòëàíòèäà: Çàãóáëåíà
³ìïåð³ÿ". 13.00 Ì/ô "²íäèêè:
Íàçàä ó ìàéáóòíº". 14.50 Õ/ô
"Äóæå ïîãàí³ ìàòóñ³" (16+).
16.50 Õ/ô "Äóæå ïîãàí³ ìàòóñ³
2" (16+). 18.50 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãå-
í³àëüí³ñòü". 21.00 Õ/ô "Ì³ñ
Êîíãåí³àëüí³ñòü 2". 23.10 Õ/ô
"Êîõàííÿ òà ³íø³ íåãàðàçäè"
(16+). 1.10 Õ/ô "Ñóñ³äêà" (16+)

Âñå áóäå ñìà÷íî!. 11.30 Ìàñ-
òåðØåô. Êóë³íàðíèé âèïóñê-
íèé (12+). 14.25 ßê âèéòè çàì³æ
(12+). 16.55 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà
ðóêà". 22.00 Âå÷³ð ç Íàòàëåþ
Ãàð³ïîâîþ. Âàñèëü Â³ðàñòþê
(16+). 23.15 Ñâ³òàìè çà ñêàð-
áàìè (12+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäí³.

7.15, 4.50 Çîðÿíèé øëÿõ. 9.00
Õ/ô "Ñëóæíèöÿ òðüîõ ïàí³â".
11.00 Õ/ô "Áåñòñåëåð ïî ëþ-
áîâ³" (12+). 13.00 Ò/ñ "Ïðîòè-
ñòîÿííÿ" 1, 2 ñ. (12+). 15.20
Ò/ñ "Ïðîòèñòîÿííÿ" (12+).
17.40 Ò/ñ "Âåñåëêà â íåá³" 1, 2
ñ. (12+). 19.40 Ò/ñ "Âåñåëêà â
íåá³" (12+). 22.10 Õ/ô "Ïîâ³ð,
âñå áóäå äîáðå..." (16+). 0.20,
2.30 Ò/ñ "CSI: Íüþ-Éîðê" (16+).
2.00 Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9 .15 Ì/ô
"Ïðèíöåñà Ë³ëë³ô³  òà ìà-
ëåíüêèé ºäèíîð³ã". 10.45 Ì/
ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³ Øòà-
íè". 11.45 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã-
Ôó: Ëåãåíäè êðóòîñò³". 12.15
Õ/ô "Ñï³âî÷å äåðåâöå". 13.30
Ò/ñ "Äîãîðè äðè´îì". 16.30 Õ/
ô "Í³÷ ó ìóçå¿". 18.30, 20.30
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Êðà¿íà Ó.
19.30, 21.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 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 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  - Êàçêîâèé
÷àñ. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55
-  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïîâòîð). 11.35 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 11:45
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
12:55 - Ãîðîñêîï. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 14:55 - Ãîðîñêîï.
15:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 19:00
- Íîâèíè "×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 00.00 - íîâèíè "×àñ".
00:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 1:55 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.19, 8.29 Kids
Time. 5.20 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 7.00 Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïå-
ðåãîíè áåçñòðàøíèõ". 8.30
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 10.30 Òàº-
ìíèé àãåíò. 12.00 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 13.40 Ì/ô
"Ìàëåíüêèé âàìï³ð". 15.10 Ì/
ô "Àòëàíòèäà: Çàãóáëåíà ³ìïå-
ð³ÿ". 17.10 Ì/ô "Ðîá³íçîí Êðó-
çî. Äóæå íàñåëåíèé îñòð³â".
19.00 Õ/ô "Äóæå ïîãàí³ ìàòóñ³"
(16+). 21.00 Õ/ô "Äóæå ïîãàí³
ìàòóñ³ 2" (16+). 23.10 Õ/ô "Ñó-
ñ³äêà" (16+). 1.10 Õ/ô "Íàäòî
êðóòà äëÿ òåáå" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 3 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 0.15, 3.00 Íîâèíè. 9.35
Õ/ô "Äîâãèé øëÿõ". 11.05 Ä/ô
"Äåøåâèé â³äïî÷èíîê". 11.35
Ä/ô "Äâîêîë³ñí ³  õðîí³êè" .
12.10 Ïåðøèé íà ñåë³. 12.40
Åíå¿äà. 13.35 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ ³òó" .  14.00 Òåëåïðîäàæ.
14.20,  4 .25 Ôîëüê-music .
15.30, 23.50 Ä/ô "Íåïîâòîð-
íà ïðèðîäà". 17.05 Ò/ñ "Ãðàíä
ãîòåëü" (12+). 20.05 Ä/ô "Òàº-
ìíèö³ ëþäñüêîãî ìîçêó" (12+).
21.35 #@)[]?$0 ç Ìàéêëîì
Ùóðîì. 22.15, 1.35 Áóêîãîë³-
êè.  22.45 Ä/ô "Âàãàñ ³  -
ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 0.45 Ä/
ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 1.10
Êóëüòóðíà àô³øà çäîðîâî¿
ëþäèíè.  2 .05 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. 2.30 Ñìàêè Êóëü-
òóð.  3 .25 Äî ñïðàâè.  3 .50
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 5.30 #ÂÓÊ-
ÐÀ¯Í².

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05, 2.10 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.45 Ì/ô

20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 5.59, 8.14 Kids Time. 6.00
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.
2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 31 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.35, 19.25 Ä/ô
"Íåïîâòîðíà ïðèðîäà". 10.30
Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ô "Ñòî-
ëèêà ßïîí³ÿ". 11.40 Ä/ô "Äâî-
êîë³ñí³ õðîí³êè". 12.00 Åíå¿-
äà.  12.25 Ñìàêè Êóëüòóð.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.40, 3.45 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Äî ñïðà-
âè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.20
Ì/ñ "Ãîí". 16.00 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 16.30 Ä/ô "Ñï³ëüíî-
òè òâàðèí". 17.00, 19.00 #ÂÓÊ-
ÐÀ¯Í². 18.00, 0.15 ²íôîðìàö-
³éíà ãîäèíà. 20.30 Ñõåìè. Êî-
ðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 21.30, 3.25
Íîâèíè. Ñïîðò.  21.50 Ò/ñ
"²ñïàíñüêà ëåãåíäà" (16+).
23.15 Ä/ô "Äèâîâèæí³ ì³ñòà
ñâ³òó". 1.10 "Íà¿âíå ìàëÿðñòâî
Ìèõàéëà Îíàöüêà". 2.05 Íå-
çâè÷àéí³  êóëüòóðè. 4.05
Ñâ³òëî. 5.05 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.15, 5.35 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.45,
12.20, 12.45 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.10, 15.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 19.20, 20.15
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.30,
21.25 Êîìåä³ÿ "Ì³æ íàìè,
ä³â÷àòàìè". 22.20 "Ïðàâî íà
âëàäó 2018". 0.25 Êîìåä³ÿ
"Êóð'ºð ç ðàþ". 1.40 Êîìåä³ÿ
"Íÿíüêè". 5.10 Ìóëüòô³ëüì

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô.  6 .15,  22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Áàòü-
ê ³âñüêèé ³íñòèíêò"  (16+) .
12.50 Ò/ñ "Äðóãå æèòòÿ" (12+).
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 4.15
"Ïîäðîáèö³". 0.30 Õ/ô "Âîíà"
(18+) .  2 .55 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã".  4.55 "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,
17.40, 21.30 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+).
12.05, 13.20 Õ/ô "Îðäåð íà
ñìåðòü" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.20, 16.20 "Íà
òðüîõ" (16+). 16.40, 22.40 Ò/ñ
"Êîïè íà ðîáîò³" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 23.45 Õ/ô "Ãîë³-
âóäñüê³ êîïè" (16+). 1.50 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 2.35 Ò/ô "Êàï³òàí
Íåìî" 3 ñ.. 4.05 Ñêàðá íàö³¿.
4.15 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.15, 15.55 Âñå áóäå äîáðå!.
8.40 Âñå áóäå ñìà÷íî!. 9.40 Õ/
ô "Êðàïëÿ ñâ³òëà" (16+). 13.25
Õàòà íà òàòà (12+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
19.55, 22.40 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà (16+). 23.00 ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà (18+). 0.00
Îäèí çà âñ³õ (16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00,  23.00,  3.50 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ì³ñ³ÿ: êðàñà. 11.30, 4.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ "×åð-

Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.00 Ò/ñ "Ìåë³ñà òà
Äæîé". 12.00 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè". 17.00, 19.00, 22.00
Õòî çâåðõó (12+). 21.00 Àôåðè-
ñòè â ìåðåæàõ (16+). 1.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 2 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó,
Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00, 21.00,
0.15, 3.00 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ
"Ãîí". 9.50 Äîäîëèêè. 10.05 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.30 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 11.05 Ä/ô
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".

12.00 Õ/ô "Äîâãèé øëÿõ". 13.35
Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 14.00
Òåëåïðîäàæ. 14.20 Ñèëüíà
äîëÿ. 15.15 Ä/ô "Âàãàñ³ -
ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 16.15,
23.50 Ä/ô "Íåïîâòîðíà
ïðèðîäà". 16.50 Ò/ñ "Ðèìñüêà
²ìïåð³ÿ" (12+). 20.00
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.30 ßê
äèâèòèñÿ ê³íî. 22.00 Õ/ô
"Ïëåì"ÿ" (18+). 0.45 Ä/ô
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 1.10 Ä/ô
"Ïë³÷-î-ïë³÷". 2.00 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. 3.25 Äî ñïðàâè. 3.50
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 4.25 Ôîëüê-
music. 5.30 #ÂÓÊÐÀ¯Í²

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Æèòòÿ áåç îáìà-
íó". 11.20, 23.10 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018". 12.20 Êîìåä³ÿ "Íÿíü-
êè". 14.10 "Ë³ãà ñì³õó 2018".
16.35, 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30, 5.15 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà". 20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 0.10, 2.00 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 "Óêðà¿íà âðàæàº". 6.50 Ì/
ô. 7.20 "×åêàé ìåíå. Óêðà¿-
íà". 8.50 Õ/ô "×îòèðè íóëü íà
êîðèñòü Òåòÿíêè". 10.40 Õ/ô
"Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî Ñòî-
ðîíí³ì âõ³ä çàáîðîíåíî".
12.00 Õ/ô "Äîæèâåìî äî ïî-
íåä³ëêà". 14.10 Õ/ô "Æ³íî÷à
³íòó¿ö³ÿ". 16.45 Ò/ñ "25-òà ãî-
äèíà" (12+). 20.00, 2.15 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.45 "Âåëèêèé áîêñ.
Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî - Êåâ³í
Ëåðåíà".  22.00 Õ/ô "Ïàç-
ìàíñüêèé äèÿâîë" (16+). 0.20
Õ/ô "Ïîãðàáóâàííÿ êàçèíî"
(16+). 2.45 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 4.15 Ä/ï "Â'ÿ÷åñ-
ëàâ Íåâèííèé. Ñì³õ êð³çü ñëüî-
çè". 5.05 "Top Shop"

ICTV
5.35 Ôàêòè. 7.30 ß çíÿâ!. 9.30
Äèçåëü-øîó (12+). 10.45, 11.45
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ" (16+). 16.35
Õ/ô "Óï³éìàé øàõðàéêó, ÿêùî
çìîæåø" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.10 Õ/ô
"Ïàðêåð" (16+).  22.25 Õ/ô
"Ìà÷î ³ áîòàí" (16+). 0.30 Ò/ñ
"Ñíàéïåð-2.  Òóíãóñ" (16+).
2.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).  2.45
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.55 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³. 7.55,
19.00 Õàòà íà òàòà (12+). 9.35

ãîâèé ë³êàð - 4" (12+). 14.30,
15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð"
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.50 Ôóòáîë. Òîâà-
ðèñüêèé ìàò÷ Óêðà¿íà -  Ìà-
ðîêêî. 23.20 Êîíòðîëåð. 0.00,
2.15 Ò/ñ "CSI: Íüþ-Éîðê" (16+).
1.45 Òåëåìàãàçèí.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9.45 Õ/ô "Ðà-
ïóíöåëü". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 1.00 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñå-
í³÷ê ³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ
"Äîãîðè äðè´îì". 14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
18.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 19.00 Òàíü-
êà ³  Âîëîäüêà. 20.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "ßêîñü
ó êàçö³" .  0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.00 ÁàðÄàê.  5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
11.15 - Òåëåñåð³àë. 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14:40 -  Òåëå-
ñåð³àë. 15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 15:40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 17:05 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18:05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.00 Àá-
çàö. 5.49, 7.59 Kids Time. 5.50
Ì/ñ "Äðàêîíè. Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.00 Ò/ñ "Ìåë³ñà
òà Äæîé". 11.40 Ò/ñ "Ï³äñòóïí³
ïîêî¿âêè" (12+). 16.50, 19.00,
22.00 Õòî çâåðõó (12+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 1 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 15.25 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05,
8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.35, 19.25 Ä/ô "Íåïîâòîð-
íà ïðèðîäà". 10.30 Òåëåïðî-
äàæ. 11.00 Ä/ô "Ñòîëèêà ßïî-
í³ÿ". 11.40 Ä/ô "Äâîêîë³ñí³
õðîí³êè". 12.00 Åíå¿äà. 12.25
Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40, 3.45
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.15 Ì/ñ
"Ãîí". 15.55 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?.
16.25 Ä/ô "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
16.50 Ôîëüê-music. 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 18.50
VoxCheck. 19.00 Êóëüòóðíà
àô³øà çäîðîâî¿ ëþäèíè. 20.30
Ïåðøà øïàëüòà. 21.30, 3.25
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ïðå-
ì`ºðà. Ñèëüíà äîëÿ. 22.55 Ä/
ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 23.20 Ä/ô
"Íàéá³ëüø çàâàíòàæåíèé ó
ñâ³ò³". 1.10 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
1.35 Äî ñïðàâè. 2.05 Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè. 4.05 Ñâ³òëî.
5.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

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". 10.40, 12.20,
12.40 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
14.15, 15.25 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 19.20 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 20.15 "Ë³ãà ñì³õó
2018". 22.20 "²ãðè ïðèêîë³â
2018". 23.20, 0.15, 4.25, 5.10
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 1.10
"Âå÷³ðí³é Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10, 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". 10.15,
12.25 Ò/ñ "Áàòüê³âñüêèé
³íñòèíêò" (16+). 12.50 Õ/ô
"Êëþ÷ áåç ïðàâà ïåðåäà÷³".
14.50, 15.45, 16.45, 1.55 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 4.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 23.45 Õ/ô "Ó÷è-
òåëü ðîêó". 4.45 "Top Shop".
5.15 Ä/ï "Ôîðìóëà êîõàííÿ
Îëåêñàíäðà Àáäóëîâà"

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
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 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 13
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 4
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

15 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 16 ïàð.
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Постарайтеся
бути одночасно ввіч�
ливим і наполегливим,

саме така схема поведінки
буде ключем до успіху як у
професійній сфері, так і в
особистому житті. Не варто
перебільшувати свої можли�
вості, це врятує вас  від роз�
чарувань.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�20.
05). Ваша зібраність і
дотепність будуть по�
зитивно діяти на на�

вколишніх. Якщо ви задово�
лені особистим життям і не
прагнете його міняти, можна
розслабитися й не починати
нові відносини.

БЛИЗНЮКИ (21.
05�21. 06). Ви зможе�
те виявити ділову
хватку, підкріпивши її
поінформованістю та

надійними зв'язками. Однак
не перестарайтеся, побрав�
ши ініціативу в свої руки й ус�
тановлюючи свої правила
гри.

РАК (22.06�22.07).
Настав час позбува�
тися від шкідливих
звичок, якщо такі  у вас

є. Сприятливий час для
важливих кар'єрних почи�
нань. Перед вами стане ціка�
ве завдання, необхідно виб�
рати засоби та оптимальний

темп.
ЛЕВ (23.07�23.08).

Досить спокійний пе�
ріод. Постарайтеся
не змінювати існую�

чий хід подій, тому що можна
збити загальний темп. З'я�
виться можливість усталити
свої позиції, вас можуть
підвищити на посаді.

ДІВА (24.08�23.09).
Постарайтеся не спо�
кушатися обіцянками
з фальшивою начин�
кою, недоброзич�

ливці постараються встави�
ти вам ціпка в колеса. Не вар�
то сумніватися у власних си�
лах.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Виявивши
мудрість і стриманість,
ви успішно впораєте�
ся зі складною ситуа�

цією на роботі. Намагайтеся
уникати глобальних справ,
менш великі, але більш ре�
альні завдання будуть вирі�
шені швидше.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Гарний час
для здійснення заду�
маних планів. Не

підпускайте до себе лінь і
роздратування, позитивний
настрій принесе успіх. Поста�
райтеся розвернутися об�
личчям до своїх підсвідомих
страхів.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви легко подо�
лаєте всі можливі роз�
біжності з партнера�
ми з бізнесу та влаш�

туєте все так, як вам зручно.
Не варто нічого купувати, ваш
смак може підвести вас.
Будьте обережні й не вірте
обіцянкам.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Наступає світла й
приємна смуга у вашім
житті, нарешті вдасть�
ся благополучно вирі�

шити старі проблеми та зай�
нятися чимсь новим. До речі,
саме час позбутися й від ста�
рих звичок, які доставляли
вам певних турбот.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). У вас може ви�
никнути відчуття, що
від вас занадто бага�
то вимагають і занад�

то мало дають. Однак не
варто жалувати себе. Усе це
досвід, який вам придасться.

РИБИ (21.02�20.
03). Бажано не зай�
матися самокопан�
ням і самокритикою. У

вас все вийде, якщо ви чогось
прагнете добитися й досяг�
ти. Можливе розчарування в
особистім житті.

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.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ  ÑÂßÒÊÎÂÅ

Велика кількість шанувальників духової музики зібралася  цього разу  на
площі Кирила і Мефодія,  де відбувся не просто фестиваль духової музики, а
справжня битва оркестрів.

В рамках святкування днів міста Мукачева для містян та гостей була пред�
ставлена двогодинна яскрава та насичена концертна програма від духових
оркестрів міста та краю.

Професійним виконанням класичних та сучасних творів дивували: Мука�
чівський військовий оркестр (керівник – Йосип Масендич), духовий оркестр
Свалявського районного  Будинку культури (керівник – Василь Плоскіна),
зразковий духовий оркестр Мукачівської дитячої школи мистецтв №1 ім.
С.Мартона (керівник – Станіслав Перковський)  та духовий оркестр Ужго�
родського музичного коледжу ім. Д. Задора (керівник  Заслужений артист
України – Ференц Томич).

В МУКАЧЕВІ ВІДБУВСЯ
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВОЇ МУЗИКИ

Днями у Мукачівському драма�
тичному театрі свої результати
показали учасники проекту “Трає�
кторія Таланту”, який діє на базі
ЗОШ №13.

За словами директора школи
Людмили Ковач участь у концерті
взяли більше 300 учнів  і зазначи�
ла, що абсолютно усі діти надзви�
чайно талановиті, а люди, які з
ними працюють у школі – це
справжні фанати своєї справи.

Зазначимо, що на базі школи у
позаурочний час успішно функці�
онують 23 гуртки різного напрям�
ку, щоб залучити якомога більше
дітей до творчості та спорту.

ØÊÎËßÐ² ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎ¯
ÇÎØ ¹13

ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈ
ÑÂÎ¯ ÒÀËÀÍÒÈ

Щоб  Програма “Парад собак”, яку
мукачівцям до Днів міста презенту�
вав міський кінологічний клуб “Зам�
кова Стража” пройшла на найвищо�
му рівні потрібна була велика та зла�
годжена робота як колективу гро�
мадської організації, так і їх чисель�
них друзів.

 Чабо Яров, Василь Лізанець,
Єрміла Кость, Альона Малікова та
інші активні учасники  святкової події
доклали максимум зусиль, щоб ми
отримали задоволення від побаче�
ного, а організатори вчергове дове�
ли,  що вони є професіоналами своєї
справи.

Ì²ÑÜÊÈÉ  Ê²ÍÎËÎÃ²×ÍÈÉ
ÊËÓÁ “ÇÀÌÊÎÂÀ ÑÒÐÀÆÀ”
ÏÎÄÀÐÓÂÀÂ ÌÓÊÀ×²ÂÖßÌ

ÑÏÐÀÂÆÍª ÑÂßÒÎ...

МОВОЮ ДУШІ
Поезії та музика мають багато

спільного. Вони черпають своє нат�
хнення та життєві сили з підсвідомого
потягу до прекрасного. І об’єднує їх у
цьому душа. Саме мовою душі нещо�
давно на однойменних спільних музич�
но�поетичних вечорах спілкувалися зі
своїми глядачами О. Поршнєв та М.
Іваниця. Поетичні строфи та мелодії
авторських (і не тільки) пісень лунали
18�19 травня у піцерії “Тіволі” м. Мука�
чево та у стінах чинадіївського замку
“Сент�Міклош”.

Тепло цих зустрічей залишило свій
маленький вогник у душах глядачів.

В рамках міжрегіонального соціокультурного
форуму «СлободаКульт», у камінній залі Мукачі�
вської дитячої художньої школи ім. М.Мункачі
відбулося відкриття виставки «Мамо, ввімкни
світло» від авторської художньої студії
AzaNiziMaza (м. Харків).

Про мету форуму та, зокрема, представлені
роботи на виставці, говорили: Ольга Сагайдак,
керівник проекту міжрегіональних культурних
форумів благодійного фонду “Мистецькі надра”,
куратори виставки Борис Філоненко та Микола
Коломієць, Сергій Кіреєв, директор Мукачівсь�
кої дитячої художньої школи ім. М. Мункачі.

У Мукачеві виставка триватиме до 28 травня.
Довідково. Студія Aza Nizi Maza – одне з найцікавіших культурних явищ

Харкова останніх років. У цій художній студії, заснованій в 2011 році в Харкові
Миколою і Марією Коломієць, працюють діти, але працюють як дорослі ху�
дожники, рухаються від обговорення ідеї до створення картини. На цьому
шляху нерідко звертаються до колективного написання поезії, що дозволяє
розкрити персонажів і насичує їхні образи. Одним з положень Aza Nizi Maza
є прагнення позбутися двох розповсюджених крайнощів: академічного дог�
мату «навчись, а потім твори», з одного боку, і уявлення про неймовірну про�
дуктивність творчості без обмежень – з іншого.

Ó ì³ñò³ â³äêðèòî âèñòàâêó õàðê³âñüêî¿ àâòîðñüêî¿
õóäîæíüî¿ ñòóä³¿ AzaNiziMaza «Ìàìî, ââ³ìêíè ñâ³òëî»

1 ôðàíöóç – ïîëêîâî-
äåöü, 2 ôðàíöóçè – äó-
åëü, 3 ôðàíöóçè – àêà-
äåì³ÿ íàóê.

1 ðîñ³ÿíèí – ï’ÿíèöÿ,
2 ðîñ³ÿíèíà – á³éêà, 3
ðîñ³ÿíèíà – ïàðò³éíà
ÿ÷åéêà.

1 ºâðåé – ï³äïðèº-
ìåöü, 2 ºâðå¿ – øàõìàò-
íèé òóðí³ð, 3 ºâðå¿ – êà-
á³íåò ì³í³ñòð³â.

1  óêðà¿íåöü – ïàðòè-
çàí, 2 óêðà¿íö³ – ïàðòè-
çàíñüêèé çàã³í, 3 óê-
ðà¿íö³ – ïàðòèçàíñüêèé
çàã³í ³ç çðàäíèêîì.

1 àíãë³ºöü – äæåí-
òåëüìåí, 2 àíãë³éö³ –
êëóá, 3 àíãë³éö³ – ôóò-
áîëüíèé ìàò÷.

1   çàêàðïàòåöü –
êîíòðàáàíäèñò,   2
çàêàðïàòö³   –   áóä³-
âåëüíà   áðèãàäà   â Ïîð-
òóãàë³¿, 3 çàêàðïàòö³ –
íå áóâàº, áî òðåò³é
ê³äü íå ìàäÿð, òà ñëî-
âàê.

– ßê ïðàâèëüíî íàïè-
ñàòè: "óçäîðîâ³ëà" âàäü
"âóçäîðîâ³ëà"

– Íàïèøè "Íåçäîõëà"

– Ïóâ³÷òå ìè ëåì. Âè
áðàòè?

– Í³ò. Ìè – áëèçíåöè.
– À áðàòè ³ áëèçíåöè

– òî íå ºäåí ôðàñ?
– Íå çàâæäè. Ìè, íà-

ïðèêëàä, ñåñòðè.

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³


