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14 ÷åðâíÿ 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.

ВІДЗНАКИ  МЕДИКАМ
В Мукачеві до професійного свята всі медичні

працівники отримають премії.
Третій рік поспіль в місті медики будуть відзна!

чені до професійного свята. Так, з нагоди Дня
медичного працівника за ініціативи міського
голови 1135 працівників закладів охорони здо!
ров‘я отримають премію в розмірі посадового
окладу. Серед яких! 271 лікар, 879 медичних
сестер та працівників закладів охорони здоро!
в‘я.

Найкращі лікарі та медсестри за вагомий вне!
сок у розвиток галузі охорони здоров’я міста,
високий професіоналізм, впровадження
новітніх технологій в галузі медицини отрима!
ють нагороду в розмірі двох посадових окладів.
Це медики, які мають міські, обласні та загаль!
нодержавні відзнаки.

Також з нагоди свята будуть організовані уро!
чистості – в четвер, о 15:00 в приміщенні драм!
театру.

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³ çà âàøó
íåëåãêó ïðàöþ òà ïîçäîðîâëåííÿ ç ïðîôåñ³é-
íèì ñâÿòîì!

Ç ñàìîãî íàðîäæåííÿ ³ ïðîòÿãîì óñüîãî æèò-
òÿ ìè îïèíÿºìîñÿ ï³ä ïèëüíîþ óâàãîþ ë³êàð³â,
îòî÷åí³ òóðáîòîþ îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó.
ßê áàãàòî äóøåâíî¿ òåïëîòè ³ òåðï³ííÿ, ñï³â÷óò-
òÿ ³ ëàñêè ïîòð³áíî â³ä ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â
äëÿ íàäàííÿ ñâîº÷àñíî¿ äîïîìîãè ëþäÿì, ùî
ñòðàæäàþòü â³ä ð³çíèõ íåäóã. Çàâäÿêè çíàííÿì
³ âì³ëèì ä³ÿì ë³êàð³â ñüîãîäí³ ìîæëèâå ë³êó-
âàííÿ â³ä áóäü-ÿêîãî çàõâîðþâàííÿ.

Íà âàñ íàêëàäåíà âåëè÷åçíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ.... Çíàºìî, ùî ïðàöÿ ë³êàð³â,
ìåäè÷íèõ ñåñòåð, ñàí³òàðîê íåëåãêà, àëå âîíà
çàâæäè ïî÷åñíà, ³ íàø³ ìåäèêè â á³ëüøîñò³
ñâî¿é  – ëþäè, â³ääàí³ îáðàí³é ïðîôåñ³¿, â³ðí³
êëÿòâ³ Ã³ïïîêðàòà.

Íà ÷åñòü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà Äíÿ ìåäè÷íî-
ãî ïðàö³âíèêà ïðèéì³òü äîáð³ ïîáàæàííÿ çäî-
ðîâ’ÿ ³ ùàñòÿ, ìèðó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ âàì ³ âà-
øèì áëèçüêèì!

Â³êòîð³ÿ ËÀÍ²,  ãîëîâíèé ë³êàð
ÖÏÌÑÄ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó;

Òåòÿíà ÊÎØÒÓÐÀ, ãîëîâà ÏÏÎ ÖÏÌÑÄ
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó

ØÀÍÎÂÍ²
ÌÅÄÈ×Í² ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ!

Ç íàãîäè íàøîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà, ÿêå
ìè â³äçíà÷àºìî ó ö³ äí³, ïðèéì³òü íàéùèð³ø³
â³òàííÿ  ç³ ñëîâàìè âäÿ÷íîñò³ çà âàøó áëà-
ãîðîäíó ïðàöþ.

Ñïîêîíâ³êó á³ëüøå çà ñêàðáè òà âñ³ëÿê³
íàäáàííÿ  ö³íóâàëîñÿ  çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. À
òîìó  ïðîôåñ³ÿ ë³êàðÿ çàâæäè  áóëà îäí³ºþ ç
íàéíåîáõ³äí³øèõ ³ íàéøàíîâí³øèõ. Ñàìå
äëÿ íå¿ çàâæäè  áóëè, º ³ áóäóòü  àêòóàëüíè-
ìè  òàê³ ïîíÿòòÿ ÿê äîáðîòà, ãóìàíí³ñòü, áëà-
ãîðîäí³ñòü ³ ïðîôåñ³îíàë³çì. Âè äàðóºòå
ëþäÿì íàéäîðîæ÷å – çäîðîâ’ÿ, â³ðó òà íàä³þ.

Ç íàãîäè ñâÿòà – íèçüêèé óêë³í óñ³ì  ïðà-
ö³âíèêàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà âàøó ñóìë³-
ííó  òà íåâòîìíó ïðàöþ. Íåõàé ñòîðèöåþ
ïîâåðòàºòüñÿ äî âàñ äîáðî òà óâàãà, äàðî-
âàí³  ëþäÿì. Íåõàé ó âàøèõ äîì³âêàõ  çàâ-
æäè  ïàíóþòü ùàñòÿ  ³ ìèð. Ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äîáðà  âàì òà âàøèì
ðîäèíàì! Ç ïîâàãîþ, Ë. ÌÀÍÄÇÈ× –

íà÷àëüíèê  â³ää³ëó  îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè,

Í.ÃÀÐÑÅÂÀÍ²ØÂ²Ë² –
ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË;

ª. ÌÅØÊÎ – ãîëîâíèé ë³êàð Öåíòðó
ÏÌÑÄ ì. Ìóêà÷åâà.

Øàíîâí³ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè, âåòå-
ðàíè ìåäè÷íî¿ ãàëóç³!

Ó ïåðåääåíü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà
ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³
çà âàøó íåëåãêó ïðàöþ!

Âè â³äïîâ³äàºòå çà íàéäîðîæ÷å, ùî
ìàº êîæíà ëþäèíà – çà íàøå çäîðî-
â’ÿ, âè – íàø³ ðÿò³âíèêè â íàéñêëàäí³ø³
õâèëèíè æèòòÿ. Çàâäÿêè âàø³é òóðáîò³
òà ïðîôåñ³éí³é ìàéñòåðíîñò³ ó ëþäè-
íè ç’ÿâëÿºòüñÿ â³ðà òà íàä³ÿ íà îäóæàííÿ ³ öå – íàéãîëîâí³-
øå.

Îêðåì³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³ àäðåñóþ ìåäèêàì Ìóêà÷³âùè-
íè, ÿê³, ó  íåëåãêèé ïåð³îä ðåôîðìóâàííÿ ãàëóç³, ó íåïðîñ-
òèõ óìîâàõ ïðàö³ ðîçâèâàþòü ñ³ëüñüêó ìåäèöèíó, ðÿòóþ÷è
æèòòÿ ëþäåé.

Ìåäèöèíà Ìóêà÷³âùèíè çáåðåæåíà ÿê ãàëóçü. ² â öüîìó
çàñëóãà êîæíîãî ë³êàðÿ, ìåäè÷íî¿ ñåñòðè, ñàí³òàðêè. Òîìó,
ùî áåç êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ñâîº¿ ñïðàâè, áåç â³ääàíèõ
ìåäèöèí³ ëþäåé, âèð³øèòè çàâäàííÿ çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåí-
íÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ðàéîíó íåìîæëèâî.

Ùèðî çè÷ó âñ³ì ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó, ìàòåð³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ïî-
âàãè, ðîçóì³ííÿ ³, çâè÷àéíî æ, ò³ëüêè óñï³õ³â ó âàø³é ïî-
÷åñí³é ïðàö³! Ç ïîâàãîþ ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ

Ñåðã³é ÃÀÉÄÀÉ

Ïðèâ³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ ìåäè÷íîãî
ïðàö³âíèêà ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ

Ñåðã³ÿ Ãàéäàÿ

15 ÷åðâíÿ ó øàíîâàíîãî ïîë³òèêà êðàþ – Â³êòîðà ²âàíîâè÷à ÁÀËÎÃÈ
– çîðÿíèé, óêâ³ò÷àíèé ï'ÿò³ðêàìè  þâ³ëåé. Öå îçíà÷àº, ùî áóäå áàãàòî êîìïë³-
ìåíò³â, ïîäàðóíê³â, ùèðèõ â³òàíü. Â³êòîðå ²âàíîâè÷ó, Âè âîëîä³ºòå íåîö³íåííèì
äîñâ³äîì, âåëèêîþ ìóäð³ñòþ ³ ðîçóì³ííÿì æèòòÿ. Íàñîëîäæóéòåñÿ öèìè ïåðåâà-
ãàìè, ïðîäîâæóéòå ðàäóâàòè ð³äíèõ ³ äðóç³â îïòèì³ñòè÷íèì íàñòðîºì!

Áàãàòñòâî Áîãîì äàíèõ ë³ò –
Çäîáóòîê ã³äíèé, ùî é êàçàòè!
Õàé ßíãîë³â Íåáåñíèõ ëèíå ñï³â
Õàé ñâ³òèòü ìèðíå ñîíöå ³ øóìëÿòü æèòà,

À äîëÿ ùå íå ðàç Âàì óñì³õíåòüñÿ
Íåõàé íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà
Îñâÿ÷åíå ëþáîâ’þ ñåðöå á’ºòüñÿ!

Ç ïîáàæàííÿìè äîáðà, çäîðîâ'ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ – êîëåêòèâ Äîðîáðàò³âñüêî¿ øêîëè

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Øàíîâí³ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó!
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ
â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êî-
ì³òåòó çàáåçïå÷åííÿ
äîñòóïíîñò³ ³íâàë³ä³â òà
³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ
ãðóï íàñåëåííÿ äî
îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè.

Ãîëîâóâàâ íà çàñ³äàíí³
êîì³òåòó ïåðøèé çàñ-
òóïíèê ãîëîâè Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÐÄÀ Àíäð³é Äàí-
êàíè÷.

Çàçíà÷èìî, îêð³ì
ïðåäñòàâíèê³â â³äïîâ³ä-
íèõ óïðàâë³íü, ñëóæá òà
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â,
äî ñêëàäó êîì³òåòó âõî-
äÿòü ïðåäñòàâíèêè ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
çîêðåìà òèõ, ÿê³ çàõè-
ùàþòü ³íòåðåñè ìàëî-
ìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåí-
íÿ. Òàê, ó÷àñòü ó çàñ³-
äàíí³ êîì³òåòó âçÿâ ãî-
ëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêðàéîííîãî òîâàðè-
ñòâà ³íâàë³ä³â òàçî-ìî-
òîðíî¿ ñèñòåìè “Êðèíè-
öÿ”  Âîëîäèìèð Êîáèí.

Ïåðø çà âñå,  ãîëîâà
êîì³òåòó Àíäð³é Àíäð-
³éîâè÷ Äàíêàíè÷ àêöåí-
òóâàâ íà ïèòàííÿõ, ÿê³
ï³äí³ìàëèñÿ íà ìèíóëî-
ìó çàñ³äàíí³. Ìîâà éøëà
ïðî äîäàòêîâ³ àñïåêòè
äîñòóïíîñò³ ìàëîìîá-
³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ó
ïðèì³ùåíí³ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ. Íà
çâåðíåííÿ êîì³òåòó, Ìó-
êà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà,
ÿê áàëàíñîóòðèìóâà÷
áóä³âë³, çàáåçïå÷èòü îá-
ëàøòóâàííÿ äâîõ ì³ñöü
äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñ-
ïîðòó îñ³á ç ³íâàë³äí³-
ñòþ. Ùîäî òàê çâàíî¿
«êíîïêè âèêëèêó», òî
îñê³ëüêè áåçáàð’ºðíèé

Про  життя без бар’єрів говорили
у Мукачівській РДА

äîñòóï äî ïðèì³ùåííÿ
çàáåçïå÷åíî (áóä³âëÿ
îñíàùåíà ïàíäóñîì),
âèêëèê ïîòð³áíîãî ñïåö-
³àë³ñòà çä³éñíþº ÖÍÀÏ,
ïðî ùî çàçíà÷åíî ó îãî-
ëîøåíí³ ïðè âõîä³.

Ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè òðèâàº
ðîáîòà ïî ìîí³òîðèíãó
àäì³íáóä³âåëü îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åí-
íÿ áåçáàð’ºðíîãî äîñòó-
ïó äî ïðèì³ùåíü ìàëî
ìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåí-
íÿ.

Íàñòóïíèì ïèòàííÿì
÷ëåí êîì³òåòó, ãîëîâíèé
ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ï³ëüã
ÓÏÑÇÍ Ä³àíà Ãàêàâà
îçíàéîìèëà ïðèñóòí³õ ç
íîâèì ïîðÿäêîì îòðè-
ìàííÿ òåõí³÷íèõ òà
³íøèõ çàñîá³â ðåàá³ë³-
òàö³¿.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòà-
íîâè ÊÌÓ â³ä ³ä 14 áå-
ðåçíÿ 2018 ð. ¹ 238
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
äåÿêèõ ïîñòàíîâ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè»,
çàáåçïå÷åííÿ îñîáè ç
³íâàë³äí³ñòþ, äèòèíè ç
³íâàë³äí³ñòþ, ³íøî¿ îñî-
áè ïðîòåçàìè âåðõí³õ òà
íèæí³õ ê³íö³âîê, îðòåçà-
ìè øàðí³ðíèìè íà íèæí³
ê³íö³âêè òà êð³ñëàìè êî-

ë³ñíèìè çä³éñíþºòüñÿ
çã³äíî ç äîãîâîðàìè, óê-
ëàäåíèìè îðãàíîì ñîö-
³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ ç ï³äïðèºìñòâîì
òà îñîáîþ ç ³íâàë³äí³-
ñòþ, äèòèíîþ ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ, ³íøîþ îñîáîþ
àáî ¿õ çàêîííèìè ïðåä-
ñòàâíèêàìè. Â³äòåïåð,
îïëàòà ï³äïðèºìñòâó -
âèðîáíèêó çä³éñíþºòüñÿ
îðãàíîì ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ, ùî
çíà÷íî ïðèøâèäøèëî
ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ
áåçêîøòîâíèõ çàñîá³â
ðåàá³ë³òàö³¿.

Ïðîòå, â ðàéîí³ ïðîâà-
äèòüñÿ é àêòèâíà
ñï³âïðàöÿ ç áëàãîä³éíè-
ìè ôîíäàìè òà îðãàí³çà-
ö³ÿìè, ÿê³ äîïîìàãàþòü
ó çàáåçïå÷åíí³ îñ³á ç
³íâàë³äí³ñòþ òåõí³÷íèìè
çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿.
Íåùîäàâíî, çà ³í³ö³àòè-
âîþ ãîëîâè Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ÐÄÀ Ñåðã³ÿ Ãàéäàÿ
òà éîãî îñîáèñòî¿
ó÷àñò³, áóëî áåçêîøòîâ-
íî çàáåçïå÷åíî  ³íâàë³-
äíèìè â³çêàìè ìåø-
êàíö³â ðàéîíó ç îñîáëè-
âèìè ïîòðåáàìè. Äàíà
àêö³ÿ ñòàëà ìîæëèâîþ
çàâäÿêè ñï³âïðàö³ ç
Ì³æíàðîäíèì áëàãî-
ä³éíèì ôîíäîì «Íå-

òâîðê îô êåð³íã», çîêðå-
ìà, éîãî ïðåäñòàâíèöò-
âîì â Óêðà¿í³. Äàíà ñîö-
³àëüíà ³í³ö³àòèâà áóäå
ìàòè ïðîäîâæåííÿ,
ñï³âïðàöÿ ç áëàãîä³éíèì
ôîíäîì òðèâàº.

Â³êòîð³ÿ Ëàí³ – ãîëîâ-
íèé ë³êàð ÖÏÌÑÄ ðàé-
îíó ïðî³íôîðìóâàëà ïðî
ïîðÿäîê ÷åðãîâîñò³ íà
åíäîïðîòåçóâàííÿ (çàì-
³íó ñóãëîá³â). Öå ìåäè÷-
íà ïîñëóãà, ùî
çä³éñíþºòüñÿ íà ²²² òà
²V ð³âíÿõ ìåäè÷íèõ óñ-
òàíîâ. ×åðãîâ³ñòü íà çà-
êóï³âëþ åíäîïðîòåç³â
ôîðìóºòüñÿ Äåïàðòà-
ìåíòîì îõîðîíè çäîðî-
â’ÿ ÇÎÄÀ. Ïðîòå, ÿê
çàçíà÷èëà Â³êòîð³ÿ Ëàí³,
õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ òà
ïîñòîïåðàö³éíå çàáåçïå-
÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè ó
Ìóêà÷³âñüê³é ÖÐË ïî-
âèííî áóòè áåçêîøòîâ-
íèì, àäæå ïîñëóãè ïî
ë³êóâàííþ õâîðèõ ç ðàé-
îíó îïëà÷óþòüñÿ ç
êîøò³â ìåäè÷íî¿ ñóá-
âåíö³¿ äåðæàâíîãî áþä-
æåòó.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ çàñ³äàí-
íÿ êîì³òåòó îáãîâîðèëè
ðÿä ³íøèõ ïèòàíü, çîêðå-
ìà, àäàïòàö³þ ãðîìàäñü-
êîãî òðàíñïîðòó äî ïî-
òðåá ìàëîìîá³ëüíèõ
ãðóï íàñåëåííÿ, ïîäàëü-
øó ðîáîòó ùîäî çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçáàð’ºðíîãî
äîñòóïó ìàëî ìîá³ëü-
íèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî
óñòàíîâ áþäæåòíî¿ ñôå-
ðè òà ñîö³àëüíî âàæëè-
âèõ îá’ºêò³â âñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³.

Ïî ï³äñóìêàõ çàñ³-
äàííÿ, ãîëîâîþ êîì³òå-
òó  À.Äàíêàíè÷åì  äàíî
ð³ä â³äïîâ³äíèõ äîðó-
÷åíü.

7 червня 2018 року, у Му�
качівській райдержадміністрації
відбувся конкурс з визначення
суб’єкта оціночної діяльності для
проведення експертної грошо�
вої  оцінки земельної ділянки
площею 3,0147 га, для розмі�
щення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель

та споруд підприємства пере�
робної, машинобудівної та іншої
промисловості. Місце знаход�
ження земельної ділянки: урочи�
ще „Няроші”, будинок, 6, на те�
риторії Кольчинської селищної
ради, за межами населеного
пункту, Мукачівського району
Закарпатської області.

Так, відповідно до протоколь�
ного рішення конкурсної комісії
з визначення суб’єктів оціночної
діяльності для проведення екс�
пертної грошової оцінки зе�
мельних ділянок, від 07 червня
2018 року, переможцем конкур�
су визначено – Приватне
підприємство ,,Експерт�Центр”.

ВІДБУВСЯ  КОНКУРС

Ëåãêîàòëåòè÷íèé êðîñ çàâåðøèâ öèêë ñâÿòêîâèõ
çàõîä³â äî Äíÿ çàõèñòó ä³òåé íà Ìóêà÷³âùèí³. Çìà-
ãàííÿ â³äáóëèñÿ 7 ÷åðâíÿ íà ñòàä³îí³ ó ñåë³ ²âàí³âö³.
Íà äèñòàíö³ÿõ çàá³ãó çìàãàëèñÿ 9  øê³ëüíèõ êîìàíä
ó äâîõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ ç ñ³ë: Áîáîâèùå, Ãîðîíäà,
Â.Êîðîïåöü, Çàëóææÿ, Çíÿöåâî, Êëÿ÷àíîâî, Ëîõî-
âî, Ðàêîøèíî, ×èíàä³ºâî.

Òðàäèö³éíî, ñïîðòèâíèé çàõ³ä ðîçïî÷àâñÿ óðî÷èñ-
òèì ï³äíÿòòÿì ïðàïîðó Óêðà¿íè ï³ä âèêîíàííÿ Ã³ìíó
Óêðà¿íè. Â³äòàê, áóëà ïðåäñòàâëåíà êîæíà êîìàíäà –
ó÷àñíèê çìàãàíü.

Ïðèâ³òàòè þíèõ ñïîðòñìåí³â ïðèéøëè ïîâàæí³
ãîñò³, ñåðåä ÿêèõ: î÷³ëüíèê Ìóêà÷³âùèíè Ñåðã³é Ãàé-
äàé, ãîëîâà ²âàíîâåöüêî¿ ñ³ëüðàäè Ìèõàéëî Ìèø-
êóëèíåöü, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³,
ñïîðòó Ñâ³òëàíà Êåøåëÿ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîëîä³ é
ñïîðòó Îëåêñàíäð Êîðæ.

Çâåðòàþ÷èñü äî ó÷àñíèê³â çìàãàíü, êåð³âíèê ðà-
éîíó Ñåðã³é Ãàéäàé çàçíà÷èâ, ùî Ì³æíàðîäíèé Äåíü
çàõèñòó ä³òåé, ÿêîìó é ïðèñâÿ÷åíî çàõ³ä, ñâÿòî çíà-
êîâå, àäæå íàãàäóº äîðîñëèì, ùî ñàìå âîíè â³äïîâ-
³äàëüí³ çà ùàñëèâå äèòèíñòâî êîæíîãî ìàëþêà. Ùîäî
çìàãàíü, Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ ïîáàæàâ ó÷íÿì çàâ-
æäè ïåðåìàãàòè, éòè äî ñâîº¿ ìåòè ó âñüîìó òà äîñÿ-
ãàòè óñï³õ³â.

Äî ó÷àñíèê³â çìàãàíü ç â³òàëüíèì ñëîâîì çâåðíó-
ëèñÿ ãîëîâà ²âàíîâåöüêî¿ ñ³ëüðàäè Ìèõàéëî Ìèø-
êóëèíåöü òà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³,
ñïîðòó Ñâ³òëàíà Êåøåëÿ.

Ïðàâèëà ïðîâåäåííÿ ëåãêîàòëåòè÷íîãî êðîñó ïî-
ÿñíèâ ãîëîâíèé ñóääÿ çìàãàíü Âàñèëü Ëóêè÷ Äóäà.

Â³äòàê, ó÷í³ çìàãàëèñÿ çà â³êîâèìè ãðóïàìè íà äè-
ñòàíö³ÿõ 1000 òà 500 ì.

Ïåðåìîæöÿìè ñòàëè:
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìîãó âèáîðîëè:
² ì³ñöå – Çíÿö³âñüêà ÇÎØ
²² ì³ñöå – ×èíàä³¿âñüêà ÇÎØ
²²² ì³ñöå – Çàëóæàíñüêà ÇÎØ
Ïðèºìíó ì³ñ³þ íàãîðîäæåííÿ ïðîâ³â çàñòóïíèê ãî-

ëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Áîã³â ñï³ëüíî ç
íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìîëîä³ é ñïîðòó ÐÄÀ Îëåêñàí-
äðîì Êîðæåì.

Ì³æíàðîäíîìó Äíÿ çàõèñòó ä³òåé
ïðèñâÿòèëè ëåãêîàòëåòè÷íèé

êðîñ íà Ìóêà÷³âùèí³



Äåëàÿ äîáðî, áóäü áëàãîäàðåí çà ýòî. (Ë. Òîëñòîé).Äåëàÿ äîáðî, áóäü áëàãîäàðåí çà ýòî. (Ë. Òîëñòîé).Äåëàÿ äîáðî, áóäü áëàãîäàðåí çà ýòî. (Ë. Òîëñòîé).Äåëàÿ äîáðî, áóäü áëàãîäàðåí çà ýòî. (Ë. Òîëñòîé).Äåëàÿ äîáðî, áóäü áëàãîäàðåí çà ýòî. (Ë. Òîëñòîé).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333314  ÷åðâíÿ 2018 ð.

23 (1227)23 (1227)23 (1227)23 (1227)23 (1227)

ñò.

6 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó, ó íàø³é êðà¿í³
â³äçíà÷àºòüñÿ ïðîôåñ³éíå ñâÿòî ëþ-
äåé òâîð÷èõ òà ñì³ëèâèõ, åíåðã³éíèõ
òà íàïîëåãëèâèõ, ëþäåé ïîêëèêàíèõ
â³äñòîþâàòè ïðàâà òà ã³äí³ñòü ³íøèõ,
ñïðèÿòè ðîçâèòêó óñ³õ ñôåð æèòòÿ ³
áóòè íåòåðïèìèìè äî íåñïðàâåäëè-
âîñò³ òà ³íøèõ íåãàòèâíèõ ïðîÿâ³â.
Ñüîãîäí³ ìè â³äçíà÷àºìî Äåíü æóð-
íàë³ñòà, ÿêå âñòàíîâëåíî Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ëåîí³äà Êðàâ÷ó-
êà ó òðàâí³ 1994 ðîêó.

Ñàìå öüîãî äíÿ, çðàíêó, ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ìóêà÷åâà Àíäð³é Áàëîãà  çóñòð³â-
ñÿ ç ãðóïîþ æóðíàë³ñò³â, ùîá âðó÷èòè
¿ì ïî÷åñí³ íàãîðîäè âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ
ïðèâ³òàòè ¿õ òà âñ³õ æóðíàë³ñò³â  íàøîãî
ì³ñòà òà êðàþ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì.

Çîêðåìà ïî÷åñí³ íàãîðîäè áóëè âðó-
÷åí³: Áîíäàðóê ²âàíí³, æóðíàë³ñòó,
ï³äáèðà÷ó äîâ³äêîâîãî òà ³íôîðìàö³éíî-
ãî ìàòåð³àëó óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³
òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Âàñèëüºâó Äìèò-
ðó, æóðíàë³ñòó-ðåäàêòîðó ³íôîðìàö³éíî-
ä³ëîâîãî ïîðòàëó “Ìóêà÷åâî.íåò”, Äâîð-
íè÷åíêó Ñåðã³þ, âèäàâöþ ³ ãîëîâíîìó
ðåäàêòîðó  ì³ñüêðàéîííî¿ ãàçåòè “Ìó-
êà÷åâî”, ²âàí÷î Àðòóðó, æóðíàë³ñòó òå-

ÍÀØ² ÄÂÅÐ² ÄËß ÂÀÑ ÇÀÂÆÄÈ Â²Ä×ÈÍÅÍ²...
Ó ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÏÐÈÂ²ÒÀËÈ ÆÓÐÍÀË²ÑÒ²Â

Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ

ëåêàíàëó “Ñ³ð³óñ, Ìèêèò³ Âëàäèñëàâó,
ðàäíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìóêà÷åâà,
Ìîæàºâ³é Êàòåðèí³, øåô-ðåäàêòîðó ÏÏ
ÒÐÊ “Ïåðøèé êàáåëüíèé”, Ïàðîâ³í÷àêó
Ïåòðó, ôîòîêîðåñïîíäåíòó, Ïèùàëüíèêó
Ðîìàíó, ôîòîêîðåñïîíäåíòó, Ðóñèíó
Îëåãó, ðåäàêòîðó ³íòåðíåò-âèäàííÿ
“PMG.ua”.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ Áà-
ëîãà íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ æóðíàë³-
ñòñüêî¿ ïðîôåñ³¿ äëÿ âèñâ³òëåííÿ ÿê ïî-
çèòèâíèõ òàê ³ íåãàòèâíèõ ðå÷åé, ÿê³
òðàïëÿþòüñÿ â íàøîìó æèòò³, àëå ÿê³
íåîáõ³äíî âèïðàâëÿòè, ïîäÿêóâàâ ¿ì çà
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ñàìîâ³ääàí³ñòü
òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðè âèñâ³òëåíí³ íàé-
âàæëèâ³øèõ ïèòàíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ íà-
øîãî ì³ñòà. Â³í â³äçíà÷èâ ðîëü æóð-
íàë³ñò³â ó êîìóí³êàö³¿ âëàäè òà ìåøêàíö³â
ì³ñòà íàä Ëàòîèöåþ, â òîìó ùîá ðîçâè-
âàòè íàøå ì³ñòî, ëþáèòè íàøå ì³ñòî ³
ðîáèòè âñå äëÿ òîãî, ùîá âîíî  áóëî íàé-
êðàùå íà ò³ëüêè íà Çàêàðïàòò³, àëå é â
êðà¿í³.

“Íàø³ äâåð³ äëÿ Âàñ çàâæäè â³ä÷è-
íåí³”, –  ï³äêðåñëèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ìó-
êà÷åâà íà çóñòð³÷³ ç æóðíàë³ñòàìè.

Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ
êîìïëåêñ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Триває реконструкція будівлі
під Палац культури і мистецтва

Колишній Будинок офіцерів, що по ву�
лиці Штефана Августина,19�вул.Недецеї,
33 продовжують реконструювати.

Двоповерхову споруду звели ще на по�
чатку ХХ століття. Тоді в ній розміщувала�
ся Торгівельна академія. По завершенні
Другої світової війни, коли Закарпаття
відійшло до Радянського Союзу, тут об�
лаштували Будинок офіцерів.

Існуюча будівля з прибудованим гля�
дацьким залом, який є продовженням ар�

хітектурного стилю основної будівлі, в цілому утворює глядацький комплекс. В цій
будівлі будуть багатофункціональні приміщення мистецько�культурного центру,
фойє, глядацький зал з естрадною сценою.

Зовнішній вигляд та стиль об’єкту відповідає вимогам міського будівництва та
гармонійно вписується в архітектуру міста.

Реконструкцією передбачено оздоблення фасадів сучасними матеріалами, пе�
реобладнання приміщень під творчі майстерні, внутрішні оздоблення у всіх при�
міщеннях, перепланування санітарних приміщень з врахуванням потреб людей з
обмеженими можливостями, благоустрій дворової території Також відновлення
існуючих інженерних комунікацій та влаштування нових мереж :пожежної сигналі�
зації, комп’ютерних, системи відео спостереження, системи блискавкозахисту.

Рішення про створен�
ня  комунального неко�
мерційного підприєм�
ства «Центр первинної
медико�санітарної до�
помоги м. Мукачева»
шляхом перетворення із
комунальної організації
(установи, закладу)
«Центр первинної меди�
ко�санітарної допомоги
м. Мукачево» прийнято
на позачерговій сесії
міськради. Визначено в
якості найменування
створеного підприєм�

В Мукачеві працюватиме комунальне некомерційне
підприємство"Центр первинної медико!санітарної

допомоги м. Мукачева"
ства наступне повне най�
менування: Комунальне
некомерційне підприє�
мство «Центр первинної
медико�санітарної до�
помоги м. Мукачева».
Юридична адреса під�
приємства – вулиця Гру�
шевського, будинок 29.

Також депутати зат�
вердили статут та пере�
давальний акт балансо�
вих рахунків, матеріаль�
них цінностей, активів та
документації.

Працівників закладу

переводять у новий з 12
червня без проведення
конкурсу.

Рішенням сесії упов�
новажили голову комісії
з реорганізації Євгена
Мешка здійснити всі не�
обхідні дії та  підписати
всі необхідні документи
для державної реєст�
рації створеного кому�
нального некомерційно�
го підприємства «Центр
первинної медико�сані�
тарної допомоги м. Му�
качева».

Відповідно до норм По�
ложення про організацію
та проведення громадсь�
ких слухань з питань
містобудівної діяльності в
місті Мукачево, затверд�
женого рішенням 37 сесії
Мукачівської міської ради
7�го скликання за № 960
від 22.02.2018 року по�
відомляємо, що відповід�
но до рішення 30 сесії
Мукачівської міської ради
7�го скликання від «31»
серпня 2017 №767  «Про
внесення змін до рішення
27 сесії Мукачівської
міської ради 7 скликання
“Про розроблення де�
тальних планів територій
малоповерхової житлової
забудови в районі вулиць
Сороча, Стара, Герцена
Олександра в місті Мука�
чево” від 01.06.2017р.
№687 почато розробку
Детального плану тери�
торії в районі вулиці Ста�
ра, орієнтовною загаль�
ною площею 5,1 га � для
індивідуального садівниц�
тва та малоповерхової
житлової забудови, з ме�
тою раціонального вико�

ГРОМАДСЬКЕ  ОБГОВОРЕННЯ
детального плану території  в районі вулиці Стара,

орієнтовною загальною площею 5,1 га – для індивідуального
садівництва та малоповерхової житлової забудови

ристання земель під буді�
вництво та створення на�
лежних умов для забезпе�
чення мешканців міста
житлом.

Розробку (внесення
змін) планується завер�
шити до « 10 » липня 2018.

Відповідальним за роз�
робку визначено  Товари�
ство з обмеженою відпов�
ідальністю «дизайнерське
архітектурно�проектне
бюро «Архітектура»
(Свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної
особи Серія А00
№611274, код ЄДРПОУ
3485095, місцезнаход�
ження юридичної особи
89600, Закарпатська об�
ласть, м.Мукачево, вул.�
Пушкіна Олександра,22),
кваліфікаційний сертифі�
кат відповідального вико�
навця окремих видів робіт
(послуг) пов’язаних із
створенням об’єкта архі�
тектури архітектор Андя�
лошій Олександр Івано�
вич (серія АР №000646)

Вказана документація
оприлюднена з «06» черв�
ня 2018 до «04» липня

2018 за адресою: м.Мука�
чево, площа Духновича
Олександра,2 каб.69
(відділ архітектури та
містобудування управлін�
ня комунальної власності
та архітектури виконавчо�
го комітету Мукачівської
міської ради, а також на
сайті Мукачівської міської
ради у розділі «Відкрите
місто» � «Громадські обго�
ворення» з метою ознай�
омлення якомога більшої
кількості членів громади.

Пропозиції та зауважен�
ня громадян можна на�
правляти до «30»квітня
2018 року на адресу: Уп�
равління комунальної
власності та архітектури
виконавчого комітету Му�
качівської міської ради, м.
Мукачево, пл.Духновича
Олександра, 2 електрон�
ну адресу arch_mukmvk@
ukr.net або ж отримати ро�
з’яснення за номером
(03131)22374.

Управління комуналь!
ної власності та архітек!
тури виконавчого комі!
тету Мукачівської
міської ради

У Мукачеві завершився конкурс на кра�
ще рішення художнього оформлення
торцевої стіни будівлі по вул. Бєляєва
Павла космонавта,7. Організатори кон�
курсу пропонували бажаючим подавати
проект  зображень стилізованих об�
разів,  пов’язаних з містом над Латори�
цею.

До участі у конкурсі запрошувалися ху�
дожники, що працюють у будь�якій
техніці. Участь в конкурсі взяло семеро
художників.

За результатами оцінки конкурсної ко�
місії та голосування фахівців містобуді�

вної ради обрано переможця на кращий проект  мурал�арту – проект Сергія
Лакатоша. Проектом представлено композиційне вирішення панорами рідно�
го міста в характерному стриманому кольоровому вирішенню в охристих
тонах, що відповідає тональній гармонії об’єкта.

У місті  визначено  переможця
на  влаштування  муралу
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Ще, напевно, не всі
мукачівці знають, що ко�
лишня міська санітарно�
епідеміологічна станція
реорганізована, тепер
вона іменується «Мукач�
івська міськрайонна
філія обласного лабора�
торного Центру» і підпо�
рядкована Міністерству
охорони здоров’я Украї�
ни. І повинен сказати, що
це не тільки зовнішня
зміна вивіски, а й напов�
нений новий зміст нашої
роботи. Тепер на наших
працівників покладена
подвійна відповідаль�
ність за охорону і збере�

ЗВЕРТАЙТЕСЯ,  ДОПОМОЖЕМО !

ження здоров’я населен�
ня міста і району та не�
відкладне здійснення за�
ходів, спрямованих на
докорінне поліпшення

стану навколишнього се�
редовища.

Лабораторний Центр
утворено з метою реалі�
зації державної політики
у сфері санітарного та
епідеміологічного благо�
получчя населення. Це
означає, що до нашої
служби мешканці міста і
району можуть звертати�
ся з питань проведення
лабораторних дослід�
жень якості харчових
продуктів, питної води з�
під кранів, чистоти по�
вітря в робочій зоні і
службових приміщеннях.

У нас збереглася

діяльність з проведення
обліку інфекційних і про�
фесійних  захворювань
та отруєнь, виявлення
причин і умов їх виник�
нення, проведення моні�
торингу лабораторних
досліджень води у відкри�
тих водоймах, шуму, за�
газованості атмосфер�
ного повітря, проведен�
ня профілактичних та по�
токових дезінфекційних
заходів. Як бачимо, поле
нашої діяльності  досить
обширне ї з виникненням
цих наболілих проблем
звертайтеся до нас, бу�
демо раді вам допомог�

ти. А ми, в свою чергу, і в
подальшому проводити�
мемо моніторинги з ме�
тою поліпшення стану
навколишнього середо�
вища, напрацьовувати�
мемо рекомендації,
спря�мовані на пол�
іпшення здоров’я меш�
канців міста і району.

Запам’ятаймо, що при�
рода сама себе вміє бе�
регти. Нам потрібно
зовсім небагато: охоро�
няти і не диктувати їй свої
забаганки. Цебто, не
смітити і не нищити зе�
лену незайманість при�
родної царини.

Напередодні нашого

професійного свята —

Дня медичного праців�

ника, хочу щиро подяку�

вати нашим працівникам

за потрібну людям що�

денну роботу й побажати

всім нам міцного здоро�

в’я, миру, благополуччя в

родинах та ще багато

років плідної праці в ім’я

продовження людського

земного життя.
Віктор ЧИКУН,

директор Мукачівської
міськрайонної філії ДУ
«ЗОЛЦ  МОЗ  України».

Зізнаюся: я час від часу
звертаюся до Мирослава
Гавриловича за порадою,
чи за буденною, чи бува —
за медичною. Він — люди�
на багатогранна, мудра і
степенна. Так ось, якось,
ведучи невимушену роз�
мову про всяку всячину в
нашій незрозумілій ук�
раїнській медицині, ви�
падково в його діловій
шафі натрапив на фото�
альбом з Божими світли�
нами. І тут мій погляд зас�
тиг на знімку, де священ�
нійший Архієпископ Мука�
чівський і Ужгородський
Феодор потиском руки
вітає М. Г. Гавришка  з
присвоєнням йому орде�
на Святителя Луки (на га�
зетному знімку). Розмову
продовжує М. Гавришко:

— Я — віруюча людина.
Біблія каже: моліться
один за одного, щоб зціли�
тися. Мені ці слова дуже
вагомі в повсякденній ро�
боті: перед тим, як взяти
в руку хірургічний інстру�
мент, тричі перехрещусь з
словами: «Господи, пома�
гай!» І скажу вам, що після
тих слів моєю рукою во�
дить Божий перст, операції
проходять легко і, зазви�
чай, успішно. Я народив�
ся і виріс біля Монастиря
на вулиці Перемоги. Мені
важливо, щоб Господнє
Знамення — Хрест увінчу�
вав не тільки церковні
будівлі, а був і в душі лю�
дини. Бо сама людина —
це світлонароджений дух.
Щодо ордена Луки, то він
мені дуже дорогий і близь�
кий. Сам Лука  Ясинець�
кий у миру був лікарем.
Святитель зцілював не�
мічних у Криму — звідси
Лука Кримський. У 2014 –
му році мощі  Луки були в
святинях Мукачева. До
речі, орденом Луки Церк�
ва нагороджує за добрі
діла для людей. Ще горд�
жуся орденом Агапіта Пе�
черського, яким також
вшановують за добрі спра�
ви. Я міркую так: люди
шукають шляхи на небо з
тієї причини, що збилися
з дороги на землі …

У неділю, 17 червня, всі
медичні працівники Украї�
ни, в тому числі й му�
качівські медики, відзна�
чатимуть День медичного
працівника. Щиро вітає�
мо! Саме тому сьогодні�
шню розмову хочеться
продовжити на мінорному

ТРАВМАТОЛОГ ГАВРИШКО:
 «Я ВИРІС БІЛЯ МОНАСТИРЯ …»

ладу. Тим паче, що наша
газета багато приємного
вже писала про Божий дар
зцілителя людської плоті
Мирослава Гавриловича
Гавришка як відомого в
Мукачеві, області, Україні
і в багатьох зарубіжних
країнах травматолога і за�
одно — першого заступ�
ника головлікаря  Мукачі�
вської районної лікарні.
Отож, мова про потреби
душі. І тут же напутнє  за�
питання:

Всі ми в молодості тяг�
лися до розважань — му�
зики, пісні, танцю, до  ди�
тячих забав і спорту.
Знаю, і Ви були заспіва�
чем і організатором ціка�
вого шкільного, як тоді ка�
зали, активного відпочин�
ку молоді.

Був такий гріх (по�
сміхається мружачи очи�
ма). Я навчався в 20�й му�
качівській школі. Полюб�
ляв чимось цікавим захо�
пити однокласників у по�
заурочні години. Мабуть
за це мене обрали старо�
стою класу. Був у нас на
той час дуже любимий
всіма учнями вчитель му�
зики і праці Олександр
Олександрович Фазекош.
Чудово грав на скрипці.
Він і повів нас у чарівний
світ музики. З його благо�
словення я організував
(було це в 9�му класі) во�
кально�інструментальний
ансамбль. Роберт Кізман
— саксофон, Саша Дан�
канич — гітара, я — грав
на клавішних інструмен�
тах. Знайшовся і ударник.
Ми такі цікаві вечори
відпочинку влаштовували,
що нам заздрили знані
гуртівці. А головне були
задоволені і батьки, і вчи�
телі, що ми не вешталися

без діла по місту.
— Дай Боже пам’яті,

Ви ще й солістом непо7
ганим були. Так?

— Мало було й того. Я ж
— жива молода людина.
Ми прагнули заповнити
порожні місця, все хотіло�
ся спробувати. Якщо вда�
валося, то й «ура!»…

— Кого із закарпатсь7
ких співаків поважаєте?

— Потепер моїми осо�
бистими друзями зали�
шилися Іван Попович і
Степан Гіга. Спілкуюся з
ними не тільки про музи�
ку, а й на побутовому рівні.
З українських співаків
люблю Вакарчука, Вінни�
ка, Мозгового — на при�
великий жаль, останнього
уже не має серед нас. По
духу мені — Олександр
Розенбаум. Він як і я —
лікар і в нього я багато
цікавого і цінного для себе
успадкував і перейняв. Він
— неперевершений гіта�
рист. А музика, як і меди�
цина — лікує. Люди так і
кажуть: лікувальні струни
його душі. Музика як і ре�
лігія. І божі молитовні сло�
ва покладені на нотоно�
сець і співаються. Чи за�
мислювались ви над тим,
що людина із заплющени�
ми очима  молиться,
співає і любить? Все це —
Боже дарування.

А тепер — про спортив�
ний відпочинок. Хай роз�
мову продовжить цікавий
оповідач  Мирослав Гав�
ришко.

— За зростом я висо�
кий. Мабуть тому з
шкільних років я віддавав
перевагу швидкому бас�
кетболу. Грав за шкільну
збірну  і за учнівську
збірну Мукачева. Двадця�
ту школу закінчив першо�

розрядником з баскетбо�
лу  з «хорошими» та
«відмінними» оцінками.
Під час літніх канікул
підзаробляв копійчину в
піонерських таборах
відпочинку, які базували�
ся в Мукачеві, Визниці,
Чинадієві. Працював
спортінструктором : вчив
молодших школярів пла�
вати в басейні, грати в на�
стільний теніс, волейбол,
баскетбол… За все це маю
і по�тепер зберігаю і гра�
моти, і медальки, і кубки.
Мушу зізнатися, що гра в
баскетбол і досі, крізь де�
сятки років, триває. Щоп�
равда, бракує вільного
часу. Та коли така нагода
трапляється, ми затято
залюблені в баскетбол,
збираємося по вівторках
в ДЮСШ, аби відвести
душу  під баскетбольним
кільцем. Це колишні
збірники міста з баскет�
болу Пасербович,
Медвідь, Ільницький і я. На
завершення розмови
(віриться, що вона була
легкою і ненадокучливою)
скажу всім нам одну за�
карпатську фразу, яка
мені дуже до душі: « Любі�
мся, бо Бог лише знає,
доки ми в рокаші!»

Хочу повідомити доро�
гих мукачівців, що на�
прикінці травня Мирослав
Гаврилович Гавришко
відзначив свій черговий
день народження. Тож,
будьмо ласкаві, і щиро, і
щедрувально привітаймо
іменинника  ще і з Днем
медичного працівника
словами: «Многая, бла�
гая, щасливая  літа. Воз�
дравіє!»

Інтерв’ю провів член
Національної спілки
журналістів України

Іван  КОПЧА.

НАШЕ  ВАМ  ДОУКЛІННЕ
«ДЯКУЄМО!»

Ці приємні слова напередодні Дня медичного
працівника ми адресуємо медичним сестричкам
психологічно�неврологічного диспансеру Мукачі�
вської ЦРЛ та його завідувачеві Миколі Миколайо�
вичу Крилову. Назвемо цих скромних жіночок у білих
халатах, які дбайливо і турботливо опікуються за
наше здоров’я, поіменно. Це — Ганна Андріївна Гар�
дубей, Руслана Юріївна Приймич, Марианна Анто�
нівна Огурчак, Вікторія Карлівна Реблян та Еріка
Іванівна Товт. Коли ми лежимо під крапельницею,
кожна з них по десять разів загляне в палату з од�
ним і тим же запитанням: «Як ви себе почуваєте?»
Знаєте, і хворіти приємно, коли знаєш, що люди,
які опікуються тобою, так щиро і душевно чекають
твого якнайскорішого одужання.

Напередодні свята не можу оминути увагою чуй�
них професіоналів своєї справи лікаря�психіатра
Лілію Андріївну Гомокі, дитячого лікаря�психіатра
Ірину Володимирівну Шведюк та психолога Євгена
Анатолійовича Владимира.

У приміщеннях, робочих кабінетах і палатах цьо�
го лікувального відділення завжди ідеальна чисто�
та, порядок і охайність. Цим турбуються  молодші
медичні сестри Марина Медвідь, Надія Шуста та
сестра�господиня Тетяна Михайлівна Логойда. І
дуже приємно і вдячно, що все це робиться під пиль�
ним оком завідувача Миколи Миколайовича Кри�
лова, який зробив психологічно�неврологічний дис�
пансер  взірцевим.

За дорученням вдячних пацієнтів
журналіст з Мукачева Іван КОПЧА.

ÂÈÑËÎÂËÞ ÙÈÐÓ ÏÎÄßÊÓ
медперсоналу   пульманологічного  відділення  Му�
качівської ЦРЛ  і його завідуючій Ірині Іванівні
ВАЙДІ  за  чуйне і турботливе ставлення до хворих.

 Шанобливо вітаю з наступаючим професійним
святом – Днем медика і щиро бажаю всім праців�
никам відділення  міцного здоров’я, щасливої долі
невтомності  у ваших щоденних турботах про хво�
рих пацієнтів, успіхів у вашій найблагороднішій
праці  заради  здоров’я і життя людей.

Ç ïîâàãîþ Â.Ö. ßÐÓØ – ïàö³ºíòêà
4-¿ ïàëàòè  ïóëüìàíîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ

Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.

ØÀÍÎÂÍ² ÌÅÄÈ×Í²
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ÖÐË ùèðî â³òàþòü êîëåã ç íàãîäè ïðîôåñ³é-
íîãî ñâÿòà.  Íàïåðåäîíí³ Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíè-
êà âèñëîâëþºìî ïðåäñòàâíèêàì íàéãóìàíí³øî¿ ó
ñâ³ò³ ïðîôåñ³¿ íàéòåïë³ø³ ñëîâà òà ïîáàæàííÿ.

Â³ðèìî, ùî íàéêðàù³ òðàäèö³¿ ìåäè÷íî¿ åë³òè –
ë³êàðñüêà ÷åñòü ³ ãðîìàäñüêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âèñî-
êà ìîðàëüí³ñòü òà ³íòåë³ãåíòí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü ³ ïðî-
ôåñ³éí³ñòü – áóäóòü ò³ëüêè ïðèìíîæóâàòèñü òà ñëó-
ãóâàòèìóòü íà áëàãî íàðîäó Óêðà¿íè.

Äîçâîëüòå ïîáàæàòè âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ ³ áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, òàê íåîáõ³äíèõ ó âàø³é íåëåãê³é òà áëàãî-
ðîäí³é ñïðàâ³, çäîðîâ'ÿ âàøèì ð³äíèì òà áëèçüêèì!
Íåõàé óñå äîáðî, çðîáëåíå ç äóøåþ  òà â³äïîâ³äàëüí-
³ñòþ, ïîâåðòàºòüñÿ äî âàñ ñòîðèöåþ.

Ç ïîâàãîþ ². ×ÓËÅÉ,
ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó



Åñòü ëè áîëüøèé íåäîñòàòîê, ÷åì ïîäìå÷àòü ÷óæèå íåäîñòàòêè. (Ä. Äæåðáàí)Åñòü ëè áîëüøèé íåäîñòàòîê, ÷åì ïîäìå÷àòü ÷óæèå íåäîñòàòêè. (Ä. Äæåðáàí)Åñòü ëè áîëüøèé íåäîñòàòîê, ÷åì ïîäìå÷àòü ÷óæèå íåäîñòàòêè. (Ä. Äæåðáàí)Åñòü ëè áîëüøèé íåäîñòàòîê, ÷åì ïîäìå÷àòü ÷óæèå íåäîñòàòêè. (Ä. Äæåðáàí)Åñòü ëè áîëüøèé íåäîñòàòîê, ÷åì ïîäìå÷àòü ÷óæèå íåäîñòàòêè. (Ä. Äæåðáàí)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Ìèíóëî¿ íåä³ë³  â  Ìóêà÷³âñüêî-
ìó äðàìòåàòð³   â³äáóëàñÿ  âèñòà-
âà   çà  â³äîìèì   òâîðîì   Øî-
ëîì-Àëåéõåìà   «Òåâ’º  ìîëî÷-
íèê»  –  ó  ïîñòàíîâö³  ðåæèñåðà
Þð³ÿ  Êðèë³âöÿ.       Äðàìàòè÷í³
æèòòºâ³  ³ñòîð³¿   ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
âñå  ùå  âàáëÿòü ³  õâèëþþòü
ëþäåé.  Òèì ïà÷å,  ùî   ó   âèñòàâ³
çàä³ÿí³  âèçíàí³  é  óëþáëåí³   ìó-
êà÷³âñüêèìè òåàòðàëàìè   ìèòö³,
ÿêèì   âäàëîñÿ â³äòâîðèòè   íà
ñöåí³  äóõ  ³ êîëîðèò ÷àñó,     ïåðå-
äàòè  ïîáóò,  ïðàãíåííÿ ³ ñòðàæ-
äàííÿ  ºâðåéñüêîãî  íàðîäó   â
îçíà÷åíèé   ïåð³îä ÷àñó.     Âæå
ïåðø³   âèõîäè    ä³éîâèõ  îñ³á íà
ñöåíó,    ¿õ âñòóïí³  ìîíîëîãè  é
ä³àëîãè   îá³öÿëè  ñïåêòð  ÿñêðà-
âèõ  åìîö³é  òà  âèáóõ  ïî÷óòò³â  –
óïðîäîâæ    òðüîõ  ãîäèí   ä³éñòâà!
Ñèòóàö³¿,   ïîâîðîòè  â ëþäñüêèõ
äîëÿõ,  âëó÷í³   é äîðå÷í³   öèòàòè
ç   Òàëìóäó,    äîòåïí³  æàðòè,  ï³ñí³,
ãóìîð – âñå  öå  çì³íþâàëîñÿ
øâèäêîïëèííî,   íóðòóâàëî,  âðà-
æàëî ³ íàäèõàëî.  Ä³éîâèõ    îñ³á –
áàãàòî. Îòæå, é  ö³êàâèõ îáðàç³â,
õàðàêòåð³â ³ äóìîê  –  òåæ,   ùî
íå  äîçâîëÿëî   â³äâîë³êòèñÿ  â³ä
ä³éñòâà,   çàëó÷àëî äî ñï³âó÷àñò³
òà ñï³âïåðåæèâàíü,  îá’ºäíóâàëî,
à ³íêîëè, í³áè  ñòèðàëî  ìåæó  ì³æ
ñöåíîþ  ³ ãëÿäà÷àìè.

 À  â  öåíòð³   ïîä³é    ïåðåáóâàâ
Òåâ’º  ìîëî÷íèê  (ðîëü âèêîíóâàâ
çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè Âà-
ñèëü   Ôóðäü).  Ñõîæå,   îáðàç,
äóõ   Òåâ’º  íàñò³ëüêè   çàâîëîä³â
óÿâîþ   àêòîðà,  ùî  ñòàâ ÷àñòè-
íîþ  éîãî  ºñòâà.   Ðàçîì ç òèì,
îáîâ’ÿçîê  ìèòöÿ  ìîá³ë³çóâàâ  óñ³
ãðàí³  òàëàíòó   Âàñèëÿ   Ôóðäÿ.
Êð³ì òîãî,    àêòîðó  ÷àñòî    äî-
âîäèëîñÿ   äîêëàäàòè  ùå  é
ô³çè÷íèõ  çóñèëü,   àáè      â³äòâî-
ðèòè  íà  ñöåí³     Òåâ’º   ìîëî÷íè-
êà  –  íå  ã³ðøå,  àí³æ öå  âæå áóëî
çðîáëåíî    â³äîìèìè  àêòîðàìè
íà   ñöåíàõ  òåàòð³â   âåëèêèõ
ì³ñò.   É Âàñèëü Ôóðäü   çóì³â
ñòàòè   äîâåðøåíî  ïåðåêîíëèâèì
³  ïðàâäèâèì  ³óäåºì   Òåâ’º.   Âçÿ-
òè  õî÷à  á  çâåðòàííÿ   Òåâ’º    äî
Âñåâèøíüîãî, à ÷è  ñòðàæäàííÿ
éîãî  ÷åðåç äî÷êó  Õàâó  (ðîëü âè-
êîíóâàëà Êàòåðèíà Äóíàé).   Áî
æ  Õàâà,  ïîêîõàâøè    Ôåäîðà
(àêòîð Ñåðã³é  Ìàë³íñüêèé)   íà-
âåðíóëàñÿ  ó  õðèñòèÿíñòâî.
Òðèìàëè  óâàãó  ãëÿäà÷³â   ä³àëîãè
Òåâ’º   ç   óðÿäíèêîì    (ðîëü âèêî-
íóâàâ  àêòîð   Ïåòðî Êîâàëåíêî,
ïåðåìîæåöü öüîãîð³÷íîãî êîíêóð-
ñó  ³ì.  Îëåêñàíäðà  Äóõíîâè÷à),
íå çàëèøèëàñÿ  ïîçà óâàãîþ  ãëÿ-
äà÷³â   áåñ³äà  ç³  ñâÿùåíèêîì
(ðîëü âèêîíóâàâ õóäîæí³é êåð³âíèê
Ìóêà÷³âñüêîãî äðàìòåàòðó  Þð³é
Ãëåáà).   Äî ñë³ç   õâèëþâàëè   ïóá-
ë³êó,     àáî  æ âèêëèêàëè  óñì³øêó
ìîíîëîãè  Òåâ’º .  À ÿêèì  çâî-
ðóøëèâèì  ñòàëà éîãî ñïîâ³äü
ñàìîìó ñîá³,   ïðîìîâëåíà  Òåâ’º
ï³ñëÿ  ñìåðò³   äðóæèíè  Ãîëäè
(äîëþ  ÿêî¿  ïðîæèëà    íà  ñöåí³
áàãàòîîá³öÿþ÷à  àðòèñòêà  òåàò-

Òåàòð

ÒÅÂ’ª  ÌÎËÎ×ÍÈÊ
ÏÐÎÄÎÂÆÓª  ÕÂÈËÞÂÀÒÈ

ðó     Êð³ñò³íà   Ìî÷àí³).   Õî÷åòü-
ñÿ  â³ðèòè, ùî  á³ëüø³ñòü ïðèñóòí³õ
ó òåàòð³   òîãî âå÷îðà –  îñîáëèâî
ç  ÷èñëà òèõ,  õòî  ðàí³øå  ïðî÷è-
òàâ   òâ³ð  Øîëîì-Àëåéõåìà,    àáî
æ äèâèâñÿ  âèñòàâó  â  ³íøîìó
òåàòð³,   –   òîé ïîì³òèâ  ³ çðî-
çóì³â ùî Âàñèëü   Ôóðäü,
Êð³ñò³íà   Ìî÷àí³, Ðóñëàí  À³òîâ,

Ïåòðî Êîâàëåíêî,   Ñòàí³ñëàâ
Îâäººíêî,  Ðóäîëüô  Ëàíüî,   Òå-
òÿíà  Êóðòà   òà  é   ³íø³,  ïðàöþ-
þ÷è   íàä    ðîëëþ,  çáàãàòèëè
ñâîãî  ãåðîÿ    âëàñíèì   ðîçóì³í-
íÿì  ïðàãíåíü  ³  ìåòè  ïèñüìåí-
íèêà.   Äëÿ   ïðèêëàäó,    óâ³áðàâ-
øè â ñåáå   îáðàç   Òåâ’º,  ïîºäíàâ-
øèñü  ç íèì,   Âàñèëü   Ôóðäü
ñòâîðèâ,  õàé  ³ ñâîºð³äíå,  ïðîòå
÷³òêå   óÿâëåííÿ   ïðî     ìóäðîãî
³ äáàéëèâîãî   áàòüêà   âåëèêî¿
ºâðåéñüêî¿  ðîäèíè.

Ïîæâàâëþâàâ  ä³éñòâî  âèõ³ä íà
ñöåíó  âèíàõ³äëèâîãî  çà    ñöå-
íàð³ºì    âèò³âíèêà     Ìåíàõåìà
(ðîëü âèêîíóâàâ  Ðóñëàí    À³òîâ).
Äî ñëîâà,  ìàò³ð  Ìåíàõåìà
äóæå äîáðå    ç³ãðàëà  àêòîðêà
Ñåðàíóø    Ìàòë.   Ìåíàõåì
ïåðåéìàâñÿ îäðóæåííÿì  îâäîâ³-
ëèõ  ÷îëîâ³ê³â  íà ìîëîäèõ  ä³â÷à-
òàõ.    Êîìåä³éí³ñòü ïîëÿãàº  â
ïðîâàë³  éîãî ñòàðàíü.   Àäæå
êëîïîòàííÿ Ìåíàõåìà     ò³ëüêè
ïðèøâèäøóâàëè   âåñ³ëëÿ  ñïðàâä³
çàêîõàíèõ   ïàð.   ßê öå ñòàëîñÿ
ì³æ  ñòàðøîþ  äî÷êîþ  Òåâ’º   ìî-
ëî÷íèêà    Öåéòë (àêòîðêà   Îëå-
íà  Äîáðà)   òà ¿¿  êîõàíèì,  ïî÷àò-
êóþ÷èì   êðàâöåì  Ìîòëîì (ðîëü
âèêîíóâàâ  Âàëåíòèí Òþòþííèê).
Ñâàòàþ÷è   Öåéòë    çà  îâäîâ³ëî-
ãî   ì’ÿñíèêà   Ëåéçàðà   (ðîëü,
ÿê   öå â³í  óì³º  çàâæäè,   áåçäî-
ãàííî  âèêîíàâ   Ñòàí³ñëàâ  Îâäº-
ºíêî) –  Ìåíàõåì   âæå  é äîì³ãñÿ
çãîäè â³ä  Òåâ’º.   Àëå,  ÿê ëþáëÿ-
÷èé áàòüêî,   êîòðèé  ïðàãíå   ùà-
ñòÿ   äëÿ  ð³äíî¿   äî÷êè,   Òåâ’º
ñêàñîâóº  îá³öÿíêó ³   áëàãîñëîâ-
ëÿº    øëþá  Öåéòë  ç  ìîëîäèì
êðàâöåì  Ìîòëîì.     À   Ëåéçàð,
ÿê  öå   ïðèòàìàííî  ìóäðîìó
ºâðåþ,   çì³íþº   ãí³â   íà  ìèë³ñòü
³     äàðóº  ìîëîäÿòàì    øâåéíó
ìàøèíêó.

Íå âäàëîñÿ Ìåíàõåìó  ïåðå-

øêîäèòè  êîõàííþ    ³   äðóãî¿ äî÷-
êè Òåâ’º  ìîëî÷íèêà  –   Ãîëä
(ðîëü âèêîíóâàëà   ßíà  Äåøêî)
ç   ðåâîëþö³éíî  íàëàøòîâàíèì
ñòîëè÷íèì ñòóäåíòîì  Ïåð÷èêîì
(íåïåðåâåðøåíèé  àêòîð   Ðóäîëüô
Ëàíüî).

Çàïàì’ÿòàëàñÿ   ãëÿäà÷àì  îðè-
ã³íàëüíà   ãðà    Â³êòîðà   Êóíèö³,

êîòðèé   ó îáðàç³ ñòîëÿðà Ïåòðà
äåìîíñòðóâàâ  äðóæáó  é ïîðîçó-
ì³ííÿ  ì³æ    ³óäåÿìè ³ õðèñòèÿíà-
ìè.  Òàêó    æ   ì³ñ³þ   ó âèñòàâ³
â³äâåäåíî   øèíêàðö³,   ðîëü  ÿêî¿
çâîðóøëèâî   âèêîíàëà  Òåòÿíà
Êóðòà.    Ðàáèí (àêòîð Â³êòîð
Äîáðÿê), õî÷à é  íå÷àñòî  ç’ÿâ-
ëÿâñÿ  íà  ñöåí³,  àëå  æ  áåç ðàáè-
íà  ºâðåéñüêî¿  ñï³ëüíîòè  íå ³ñíóº.

  Íåäîîïðàöüîâàíèì, à ÷åðåç òå
– ìàëîçðîçóì³ëèì,  âèäàâñÿ   ³ñòî-
ðè÷íèé   «ºâðåéñüêèé  ïîãðîì».
Î÷åâèäíî òðàã³÷íà   ïîä³ÿ   âèìà-
ãàº  äåòàëüí³øî¿  óâàãè,  ñêàæ³ìî,
äëÿ  ³íôîðìóâàííÿ  ìîëîäøîãî
ïîêîë³ííÿ   ãëÿäà÷³â.     À  çàä³ÿ-
íèìè    òóò  áóëè – àêòîðêà  äðàì-
òåàòðó   Îëüãà    Íîâàêîâñüêà   òà
ïî÷àòê³âåöü  ªâãåí  ×îâáàí.

Îêðåìå ñëîâî   ïðî  â³äîìîãî
õóäîæíèêà  ²âàíà Âàñèëüîâè÷à
Áàðàíîâà,   òàëàíò  ÿêîãî äàâíî
ïåðåòíóâ   ìåæó   ì³ñòå÷êîâîãî
ñïðèéíÿòòÿ   äîðîáêó  ìèòöÿ-ô³ëî-
ñîôà.    Ñöåíîãðàô  âèñòàâè
«Òåâ’º   ìîëî÷íèê» –  ²âàí  Áàðà-
íîâ   îñîáëèâî  çàö³êàâèâ  ãëÿäà÷³â
îôîðìëåííÿì  ñöåíè    â îñòàíí³
õâèëèíè   æèòòÿ      Ãîëäè   (àê-
òîðêà   Êð³ñò³íà  Ìî÷àí³).   ²   íàä-
òî  –  â   ìîìåíò  âèõîäó   ³ç-çà
êóë³ñ   Öåéòë  ç íîâîíàðîäæåíîþ
äîíå÷êîþ  íà   ðóêàõ.

Ç ÿêèìè  äóìêàìè  òîãî  âå÷îðà
âèõîäèëè  ãëÿäà÷³  ç äðàìòåàòðó?
Âàð³àíò³â  â³äïîâ³äåé – áåçë³÷.
Óò³ì,   ÿêáè  ëþäè  ÷àñò³øå   ñëó-
õàëè  ìèòö³â,  ³ ìåíøå – ïîë³òèê³â,
òî  ñâ³ò   ñòàâ  áè   êîìôîðòí³øèì
äëÿ  ïîâíîö³ííîãî   æèòòÿ  ³   ñïðè-
ÿòëèâ³øèì    äëÿ  êîæíî¿  âèñîêî-
äóõîâíî¿,  ïðîñâ³òëåíî¿   çíàííÿìè
òà   îáîâ’ÿçêîì  ëþäèíè.

Ìàðãàðèòà  ÌÅÄÅÍÖ²,
÷ëåí   Íàö³îíàëüíî¿  ñï³ëêè

æóðíàë³ñò³â  Óêðà¿íè.

ËÅÒßÒÜ ÐÎÊÈ
ÍÅ ÇÍÀ ÇÓÏÈÍÊÓ…

Ëþäèíà ÿê ëþäèíà, à
ïðèãëÿíåøñÿ óâàæí³øå –
ñâ³òèòüñÿ. Ñÿº êðàñîþ
äóø³, ³íòåë³ãåíòí³ñòþ, ÷è-
ñòîòîþ ïîìèñë³â, äîáðî-
÷èíí³ñòþ, ïîðÿäí³ñòþ,
ñêðîìí³ñòþ. Ïîñï³ëêóºø-
ñÿ ç òàêîþ îñîáèñò³ñòþ, ³
ñàì ñòàºø ìóäð³øèì, ÷å-
ñòèâ³øèì. Ö³ ïðèºìí³ ³

äóæå âëó÷í³ ñëîâà ìîæíà ñïîâíà â³äíåñòè íà
àäðåñó íà÷àëüíèêà Öåíòðó ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó
¹ 1 ì³ñòà Ìóêà÷åâà

Òåòÿíè  ²âàí³âíè  ÃÎÐÄÓÁÅÉ
Ãîñïîäàðñòâî, ÿêèì âîíà êåðóº, – ïðîñòîðîâî-

³íôîðìàö³éíå. Ñàìå ç ðóê ëèñòîíîø³ ìè îòðèìóº-
ìî ñâ³æó íîâèíó, áàíäåðîëü, òàê î÷³êóâàíîãî ëè-
ñòà â³ä áëèçüêèõ ³ ð³äíèõ. Òóò ðîáî÷èé ðèòì ìîæíà
ïîð³âíÿòè õ³áà-ùî ç ïóëüñîì ñåðöåáèòòÿ. ² óñüî-
ìó öüîìó ïðîöåñó äàñòü ðàäè ³ ñïðÿìóº éîãî â
ïîòð³áíå ðîáî÷å ðóñëî êåð³âíèê ïîøòàðñüêî¿
ñëóæáè, ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÿêî¿ 380 ÷îëîâ³ê ³ ÷î-
òèðè àäì³í³ñòðàòèâí³ ðàéîíè îáëàñò³ – Ìóêà÷³âñü-
êèé, Áåðåã³âñüêèé, Ñâàëÿâñüêèé ³ Âîëîâåöüêèé.

Ñüîãîäí³, 14 ÷åðâíÿ, ó ÷àð³âíî¿ Òåòÿíè ²âàí³â-
íè Ãîðäóáåé – ïðåêðàñíèé þâ³ëåé. Â æèòò³ âîíà
ìàº âñå, ÷èì Áîã íàäàðóâàâ: ëþáëÿ÷îãî
÷îëîâ³êà ²âàíà, äâîõ ñèí³â-îðë³â – Ñòå-
ïàíà ³ Êð³ñò³àíà, ³ íàéëþáèì³øîãî
îíó÷êà Äàí³åëü÷èêà. ª õë³á ³ äî õë³áà,
º â äîì³ ìèð, ñïîê³é ³ çëàãîäà. Ùî
ùå ïîòð³áíî ëþäèí³ äî ïîâíîãî ùà-
ñòÿ?! Ì³öíîãî ÿê êðèöÿ çäîðîâ’ÿ ³ ùå
áàãàòî-áàãàöüêî ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ.
Ñàìå öüîãî âñ³ ìè ¿é áàæàºìî.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
ïîøòîâîãî  Öåíòðó çâ’ÿçêó ¹1.

Мукачівський професійний аграрний ліцей
ім. М.Данканича»

 ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ
 в 2018 році

ЗА ПРОФЕСІЯМИ:

СЛЮСАР З РЕМОНТУ
РУХОМОГО СКЛАДУ

МОНТЕР КОЛІЇ
Термін навчання – 1 рік.

Бажаючих навчатися просимо звертатися за
адресою: м.Мукачево,

 вул. Береста Олексія,32.
Тел. 4=99=05, 0506280164, 0502658990.
Зараховані на навчання забезпечуються:

гуртожитком, стипендією, обідами, необхідни�
ми навчальними посібниками та спортінвен�
тарем.

Учні мають можливість здобути професію
водій категорії “В”.

Гарантуємо якісну підготовку
та гідне працевлаштування.

ОГОЛОШЕННЯ!

ВПЕРШЕ НА ЗАКАРПАТТІ!
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ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
15 ÷åðâíÿ çóñòð³÷àº ñâ³é

ïîâàæíèé 60-ð³÷íèé þâ³-
ëåé

Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷
ÃÅÐÖ.

Êîëåêòèâ ÒÎÂ "Ïàï³ðóñ
Åêñòðà" ùèðî â³òàº þâ³ëÿ-
ðà ç äíåì íàðîäæåííÿ.

ª þâ³ëå¿ ³ ñâÿòà ð³çí³,
Òà îäíà ç íàéêðàùèõ äàò,
Êîëè â³òàþòü äðóç³ é ð³äí³,
² Âàì ñüîãîäí³ 60!
Áî 60 – öå ñèëà é ìóäð³ñòü,
Òà é äîñâ³ä, êàæóòü, íå ìàëèé,
Ïîâàãà âäîìà, ñåðåä äðóç³â,
Ëþáîâ ³ øàíà â³ä ëþäåé!
Ïðèéì³òü â³ä íàñ â³òàííÿ ùèð³,
Õàé îáìèíàº Âàñ æóðáà,
Õàé êîæåí äåíü íåñå â³äíèí³
Äëÿ Âàñ ì³õ ùàñòÿ ³ äîáðà!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс на  заміщення

вакантних  посад:
1 Заступник начальника відділу охорони здоро1

в’я виконавчого комітету Мукачівської міської
ради (тимчасово вакантна посада).

Вимоги до кандидатів: громадянство України,
вільне володіння українською мовою, повна вища
освіта в галузі медицини, економіки за освітньо�
кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста,
стаж роботи за фахом на службі в органах місце�
вого самоврядування та державній службі на кер�
івних посадах не менше 3 років або стаж роботи
за фахом на керівних посадах в інших сферах уп�
равління не менше 5 років.

� Начальник  відділу  капітального будівниц1
тва    виконавчого комітету  Мукачівської міської
ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України,
вільне володіння українською мовою, повна вища
освіта відповідного професійного спрямування за
освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра або
спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в
органах місцевого самоврядування та державній
службі не менше 3 років або стаж роботи за фа�
хом в інших сферах управління не менше 5 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі
документи:

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

додатками, автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками, підви�

щення кваліфікації, присвоєння вченого звання,
присудження наукового ступеня;

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

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

на виконання функцій держави або місцевого са�
моврядування, за минулий рік (згідно Закону Ук�
раїни “Про запобігання корупції”), за встановле�
ною формою, що визначається Національним
агентством з питань запобігання корупції (далі –
НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб�
сайті НАЗК за адресою:  www.nazk.gov.ua та роз�
друковану з офіційного веб�сайту у паперовому
вигляді. Е�декларація заповнюється власноруч за
допомогою власного електронного цифрового
підпису (ЕЦП).

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

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

цію  стосовно  своєї  освіти,  досвіду роботи, про�
фесійного рівня і репутації (характеристики, ре�
комендації, наукові публікації тощо).

Документи для участі у конкурсному
відборі приймаються   протягом 30 кален1

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

пл. Духновича, 2,  каб.№ 34.

В Мукачівській цент�
ральній районній лікарні
значна увага завжди при�
діляється розвитку фізич�
ної культури і спорту, про�
паганді здорового спосо�
бу життя. На багатьох га�
лузевих зимових і літних
спартакіадах команда
ЦРЛ  постійно була їх пе�
реможцем і призером. В
цьому заслуга  Омеляна
Решетаря � багаторічного
голови профорганізації,
члена Закарпатської об�
ласної ради профспілок,
члена Президії обласної
організації профспілки
працівників охорони.

Свій високий клас і
спортивну майстерність
спортсмени Мукачівської
ЦРЛ підтвердили на  ХVІІІ
обласній галузевій спар�
такіаді працівників зак�
ладів охорони здоров’я,
приуроченій  професійно�
му святу – Дню медично�
го працівника, яка відбу�

Íà ÷àñ³!
Ìåäèêè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË – ïðèçåðè

XVIII îáëàñíî¿ ãàëóçåâî¿ ñïàðòàê³àäè  ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
лася в Ужгороді.  Вони
зайняли чотири других
місця у видах спорту –
міні�футболі,  легкоатле�
тичному кросі, плаванні
та гирьовому спорті.

Нагороди організаторів
спартакіади – Департа�
менту охорони здоров’я
Закарпатської облдер�

жадміністрації і галузевої
профспілки  переможцям
змагань у окремих видах
вручили голова оргкоміте�
ту � голова обласної
організації профспілки
працівників охорони здо�
ров’я Володимир Турок,
його заступник Тиберій
Лукач,  голова обласної

організації ФСТ «Спар�
так» Микола Щадей, го�
ловний суддя спартакіа�
ди, суддя Національної
категорії  Анатолій Плеха�
нов.

За підсумками усіх видів
спартакіади збірна ко�
манда Мукачівської ЦРЛ
(начальник відділу охоро�
ни здоров’я Мукачівської
міської ради Любов Ман�
дзич, головний лікар Му�
качівської ЦРЛ Наталія
Гарцеванишвілі, голова
профспілки Ігор Чулей)
зайняла третє призове
загальнокомандне  місце,
з чим ми її і вітаємо  напе�
редодні  Дня медичного
працівника. Нових вам пе�
ремог у спорті!

Сергій БАРАНЧИКОВ,
завідувач відділу орган1
ізаційно1гуманітарної
роботи Закарпатської
облпрофради  Фото ав1
тора

Команда Мукачівської ЦРЛ на марш – параді
відкриття ХVІІІ1ї обласної галузевої спартакіади
працівників закладів охорони здоров’я

Червневого дня миттє�
во прийшла гроза. Одра�
зу після неї у виставковій
залі «Імпасто» відбулося
відкриття виставки Мука�
чівського творчого          об’�
єднання «Райдуга».

Хтось прийшов на
зустріч, когось гроза зупи�
нила. Райдуга, яка ство�
рилася в картинній гале�
реї із полотен митців і ми�
сткинь заграла багатьма
кольорами. Взагалі то, ут�
ворилася ціла колонія
райдуг, які перегукували�
ся одна з одною, колорит�
но зливалися, і світилися,
як вміють світитися тільки
людські душі, коли вони
натхненні, щирі, людяні,
доброзичливі і творчі.
Творче об’єднання «Рай�
дуга» згуртувалося в 200�
4 році і зараз нараховує
близько тридцяти худож�
ників. Більшість із них ма�
ють художню освіту і чима�

Колонія райдуг від «Райдуги»
лий творчий досвід. Та є
серед них і молоді талан�
ти, які не поступаються ні
майстерністю, ні старан�
ністю. Очолює його Сергій
Пішковцій. Об’єднаня ак�
тивно бере участь у вис�
тавках і пленерах. У му�
качівців завжди є чим по�
радувати глядача. Вони
можуть проводити пара�
лельно виставки у різних
містах, весь час наповню�
ючи свій доробок новими
полотнами. Загалом екс�
позицію склали п’ятнад�
цять художників: Йосип
Роглєв, Юрій Улинець,
Раїса Дорожнікова, Радей
Віктор, Лариса Бобалик,
Галина Гренко,Марта Ба�
лега, Магдалина Ільїна
Басманова, Людмила Бе�
ляєва. А до Виноградова
виставку привезли: Сергій
Пішковцій, Тетяна Рибар
(поетеса, член Націо�
нальної спілки письмен�

ників України), Антон Се�
кереш, Анатолій Констан�
тинів, Ірина Попдякуник.

Зустріч пройшла у при�
вітаннях, теплих спога�
дах про навчання у вузах,
пленерах. Хоча об’єднан�
ня вперше презентувало�
ся у Виноградові, з нашим
містом у кожного з них
своя, як виявилося, істо�
рія, бо кожен з них відкри�

тий для спілкування,
радіє і своїм успіхам, і за
своїх колег. Веселка, рай�
дуга тим і велична й непов�
торна, що скріплює всі сім
кольорів. Саме так вона
створює диво, красу фарб
і неповторність свого існу�
вання.

Світлана КЕДИК,
Виноградів

16 ÷åðâíÿ ñâ³é ñâ³òëèé þâ³ëåé 80-ð³÷÷ÿ ç äíÿ
íàðîäæåííÿ çóñòð³÷àº ðîçóìíèé, äîáðèé, ùèðî-
ñåðäå÷íèé ³ íàä³éíèé òîâàðèø, âîëüîâèé, ö³ëå-
ñïðÿìîâàíèé

Þð³é Îëåêñ³éîâè÷ ËÅÎÍÒÜªÂ
Ñâ³é ïðàêòè÷íèé òà æèòòºâèé äîñâ³ä íàø äîðîãèé
þâ³ëÿð çäîáóâ íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ ïðàöåþ ðóê,
ðîçóìó ³ ñåðöÿ.

Ùèðî â³òàºìî Âàñ, Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ç ö³º¿ íà-
ãîäè ³ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðîäèííîãî çà-
òèøêó, äîâãèõ òà ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ. Ó Äåíü
òàêèé, íà ÷åñòü òàêî¿ äàòè – öå ïðîñòî íå ìîæëèâî
íå çãàäàòè – òðóäè ³ äí³, â ÿêèõ ë³òà ³ âåñíè, ³ âñå
öå òàê áóëî ÷óäåñíî! Çà Âàñ, çà ò³
ë³òà, ùî ïðîëåò³ëè, ï³äíÿòè ïî-
âíèé êåëèõ ìè õîò³ëè, ³ äóìêà
â íàñ ïðè öüîìó îäíà! Ùîá
ìíîãî ë³ò îòàê óñå áóëî ó Âàñ
íåçì³ííî, ÿê ³ äî íèí³ – íà
«â³äì³ííî»!

Ëþáëÿ÷à ðîäèíà – äðóæèíà Ìàðèíà, ñèí Ãåðìàí,
êîëåêòèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³...

ØÀÍÎÁËÈÂÎ Â²ÒÀªÌÎ
Ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì

âåòåðàíà ìåäè÷íî¿
ñëóæáè Âîëîäèìèðà
Ìèõàéëîâè÷à Ðåâ÷óêà-
êîëèøíüîãî êåð³âíèêà
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëî-
ã³÷íî¿  ñòàíö³¿ ì. Ìóêà-
÷åâà. Á³ëüøó  ÷àñòèíó
ñâîãî æèòòÿ  Âîëîäè-
ìèð Ìèõàéëîâè÷ â³ääàâ ñïðàâ³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ëþäåé ³ äîêëàâ äóæå áàãàòî çóñèëü äëÿ
ñòàíîâëåííþ ³ ðîçâèòêó î÷îëþâàíîãî íèì
ìåäçàêëàäó, ï³äãîòîâö³  ³ âèõîâàííþ ãàëó-
çåâèõ êàäð³â.  Ç ùèðîþ âäÿ÷í³ñòþ áàæàºìî
Âàì, øàíîâíèé Âîëîäèìèðå Ìèõàéëîâè-
÷ó, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, æèòòºâîãî îïòèì³çìó,
äîáðà ³ ùàñòÿ îñîáèñòîãî ³ ðîäèííîãî.

Ç ïîâàãîþ êîëåãè, äðóç³,
ãàçåòà "Ìóêà÷åâî"



Ñòàðèêè – äâàæäû äåòè. (Àíòè÷í. àôîðèçì)Ñòàðèêè – äâàæäû äåòè. (Àíòè÷í. àôîðèçì)Ñòàðèêè – äâàæäû äåòè. (Àíòè÷í. àôîðèçì)Ñòàðèêè – äâàæäû äåòè. (Àíòè÷í. àôîðèçì)Ñòàðèêè – äâàæäû äåòè. (Àíòè÷í. àôîðèçì)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777714  ÷åðâíÿ 2018 ð.

23 (1227)23 (1227)23 (1227)23 (1227)23 (1227)

ñò.

Ñåëî Êîïèí³âö³, õî÷ áà-
çîâå áî éîãî ñ³ëüðàä³
ï³äïîðÿäêîâàí³, äî÷³ðí³
ñåëà: Ì³êóë³âö³, Ðîñòîâ’-
ÿòèöÿ òà Ùàñëèâå, àëå
ñàìå ñîáîþ ñ³ðå ïðî-
ñòåíüêå,  ÿê ³ á³ëüø³ñòü
Âåðõîâèíñüêèõ ñ³ë. Îòî-
÷þþ÷³ éîãî ãîðè í³áè çó-
ìèñíî ðàäî÷êàìè âèïðàâ-
ëÿþòü õàòêè òà äîïîì³æí³
ñïîðóäè ³ ëèøå Ìàêîâè-
öÿ íå ñêóïèòñÿ ñâî¿ìè
ï³äí³ææÿìè âîëüãîòíî
ìàéæå íàâêðóã ñåáå ÿê
øàõìàòíèìè ô³ãóðêàìè
ðîçì³ùàº íàâêðóã ñåáå íà
çàãàëüíó ðàä³ñü ñó÷àñí³
áóäèíî÷êè. Ó öüîìó ïîñå-
ëåíí³ îäíèì ç íàéøàíîâà-
í³øèõ ïîñåëåíö³â º Ð³ä
Áàäç³â. Áàãàòîîá³öÿþ÷èì
ó íüîãî áóëî ³ ñ³ì’ÿ Âàñè-
ëÿ ³ Ãàííè ç òèòóëîì Ìà-
òåð³ ãåðî¿í³. Àëå íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ áóëî çðîá-
ëåíî âñå ùîá çàòîïòàòè ó
áîëîòî íàéñëàâåòí³øîãî
³ç âñ³õ ¿¿ ä³òåé Þð³ÿ, ïðè-
íèçèòè ³ çàëÿêàòè âñþ ðî-
äèíó.

Þð³é Âàñèëüîâè÷ Áàä-
çüî îñòàíí³é äèñèäåíò, âè-

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Öèìè äíÿìè ñâîº 80-ð³÷÷ÿ
ç äíÿ íàðîäæåííÿ  ñâÿòêóº
ã³äíà ³ ïîâàæàíà ëþäèíà –
²âàí Âàñèëüîâè÷

ÁÀÄÇÜÎ –
ñïðàâæí³é ïàòð³îò,
áåççàâ³òíî â³ääàíèé  ñïðàâ³
ðîçáóäîâè  Óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâè. ²âàí Âàñèëüîâè÷ – ÷ëåí ïðàâë³ííÿ  Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ÂÓÒ "Ïðîñâ³òà", ïðåêðàñíèé áàòüêî ³
ä³äóñü ó ðîäèí³.

Ùèðî â³òàºìî Òåáå, ñëàâíèé  þâ³ëÿðå, ç õâè-
ëþþ÷èì þâ³ëåºì ³ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ, óñï³õ³â ó òâîºìó æèòò³ íà áëàãî  íåíüêè-
Óêðà¿íè ³ âñ³õ  íàñ.

Ïðàâë³ííÿ  ÂÓÒ "Ïðîñâ³òà"
ì. Ìóêà÷åâà, ð³äí³ ³ äðóç³.

ÃÎÐÄ²ÑÒÜ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ïóùåíèé íà âîëþ ï³ñëÿ
Ëóê’ÿíåíêà. Â ö³é ñ³ì’¿
âèõîâóâàâñÿ ³ áðàò ²âàí
øåñòèäåñÿòíèêà Þð³ÿ
Áàäçÿ äîêòîðà ô³ëîñîôñü-
êèõ íàóê. Ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ²âàí
Âàñèëüîâè÷ü Áàäçüî âè-
ïóñíèê ðàä³îòåõí³÷íîãî
ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî
ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó
1965 ðîö³. Ïðàöþâàâ çà
ôàõîì ³íæåíåðà íà çàâîä³
“Ìóêà÷åâïðèëàä”. Â ïî-
äàëüøîìó ²âàí Âàñèëüî-
âè÷ ïðàöþº íà ³íæåíåðíèõ
ïîñàäàõ Ìóêà÷³âñüêîãî
íàóêîâî äîñë³äíîãî ³íñòè-
òóò³ òåëåâ³ç³éíî¿ òåõí³êè. Ç
1991 ðîêó ³ äî âèõîäó íà
ïåíñ³þ îá³éìàâ ïîñàäó
ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà,
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ³íôðà-
ñòðóêòóðè Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêâèêîíêîìó. Áðàâ àê-
òèâíó ó÷àñòü ó ïðîïàãàí-
äèñòñêîìó ïîë³òè÷íîìó
æèòò³ ì³ñòà Ìóêà÷åâî ³
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó,
áóâ ³í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ
îñåðåäê³â ÂÓÒ “Ïðîñâ³òà”,
Íàðîäíîãî Ðóõó ³ Äåìîê-
ðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè.

Ó ãðóäí³ 1991 ðîêó, ï³ä
÷àñ ðåôåðåíäóìó ïðî íå-
çàëåæí³ñòü Óêðà¿íè áóâ
â³äïîâ³äàëüíèì â³ä ÍÐÓ ó
ì³ñò³ Ìóêà÷³â³ òà íàâêî-
ëèøí³õ ñåëàõ. Ðåçóëüòàò
ðåôåðåíäóìó âèÿâèâ îä-
íîñòàéíþ ï³äòðèìêó ìåø-
êàíöÿìè Ìóêà÷åâà òà íà-
âêîëèøí³õ ñ³ë ³äå¿ íåçà-

ëåæíîñò³ íîâîñòâîðåíî¿
äåðæàâè. ² âåëèêà çàñëó-
ãà â öüîìó ²âàíà Âàñèëü-
îâè÷à Áàäçÿ, ÿêèé íå øêî-
äóþ÷è ñâîãî æèòòÿ, ïðî-
âîäèâ êðîï³òêó ðîáîòó ïî
çãóðòóâàííþ ñóñï³ëüíî
ïîë³òè÷íî¿ äóìêè, íà ³äåþ
àâòîõòîííîñò³.

Çàðàç ²âàíó Âàñèëüîâè-

÷ó Áàäçî âèïîâíþºòüñÿ 80
ðîê³â, àëå ³ äîñ³ â³í íå-
çëàìíèé áîðåöü çà ³äåàëè
ñâîáîäè íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.
Æèâèé ³ éîãî áðàò Þð³é
Âàñèëüîâè÷ ó Êèºâ³,
ïðàâäà äðóæèíó ñâîþ
â³í ïîõîâàâ íà ïðåâåëè-
êèé æàëü ³ ñóì ð³äíèõ ³
äðóç³â. ²âàí Âàñèëüîâè÷
Áàäçüî íå çàìêíóâñÿ ñàì
ó ñîá³ ï³ñëÿ âèõîäó íà
ïåíñ³þ, â³í ï³äòðèìóº
çâ’ÿçêè ïî òåëåôîíó ç
ãîëîâîþ Ìóêà÷³âñüêî¿
ÂÓÒ “Ïðîñâ³òà” ïàíîì
Âàñèëåì Ñîô³ëêàíè÷åì
íàäàº ö³íí³ êîíñóëüòàö³¿
óñ³ì ïðîñâ³òÿíàì ó ïè-
òàííÿõ ñóñï³ëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî æèòòÿ ì³ñòà Ìó-
êà÷åâà ³ Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîíó.

Íà äåíü ñâîãî íàðîä-
æåííÿ – 17 ÷åðâíÿ þâ³-
ëÿð çàïëàíóâàâ ïðîâåñ-
òè çóñòð³÷ ç ïðîñâ³òÿíà-
ìè ó ïðèì³ùåíí³ Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ÂÓÒ “Ïðîñâ³òà
³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà”, äå
²âàí Âàñèëüîâè÷ âèñòó-
ïèòü ç ïðîìîâîþ, ó ÿê³é

ï³ä³á’º ïîïåðåäí³ ï³äñóì-
êè ñâîãî æèòòÿ ³ îêðåñ-
ëèòü çàâäàííÿ íà ìàé-
áóòíº.

Áîð³òåñü ³ ïîáîðåòå! Ïè-
ñàâ Òàðàñ Øåâ÷åíêî ³ Þâ-
³ëÿð ²âàí Âàñèëüîâè÷ Áàä-
çüî íå ïîêëàäàº ðóê. Â³í
áîðåòüñÿ ³ ïåðåìàãàº íà
ñëàâó Çàêàðïàòòÿ ³ âñ³º¿
íåíüêè-Óêðà¿íè, áî â³í
ñëàâíèé ñèí ñâîãî íàðî-
äó, ÷åñíèé ïàòð³îò, ÿêèé
óñå ñâîº æèòòÿ â³ääàâ íà
â³âòàð Óêðà¿íñüêî¿ Íåçà-
ëåæíîñò³, áîðîâñÿ ³ áî-
ðåòüñÿ çà ì³öí³ñòü ³ ìî-
ãóòí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâè. Òàê³ ëþäè ÿê ²âàí
Âàñèëüîâè÷ Áàäçüî – ñ³ëü
Óêðà¿íñüêî¿ çåìë³. Â³í º
ãîðä³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâè, ïðèêëàä äëÿ íà-
ñòóïíèõ ïîêîë³íü ÿê òðå-
áà áîðîíèòè ³ ðîçáóäîâó-
âàòè íåíüêó-Óêðà¿íó. Ç
ðîñè ³ âîäè âàì ñëàâíèé
Þâ³ëÿðå! Áàæàºìî ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ òâîð÷îãî íàò-
õíåííÿ ³ âåëèêî¿ ïðàöüîâè-
òîñò³ íà áëàãî ñâîº¿ ñ³ì’¿
ðîäèíè ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè

ßðîñëàâ Ñ²×

Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ
ì³ñòî ²ðï³íü ç³áðàëî òà-
ëàíîâèòó ìîëîäü íà
Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ “IRPIN
KIDS FEST”. Ì³ñòî Ìó-
êà÷åâî ïðåäñòàâëÿëà
þíà âèõîâàíêà Ìóêà÷³-
âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè ìè-
ñòåöòâ ¹1 ³ì. Ñ.Ìàðòî-
íà Àíàñòàñ³ÿ Áàëîã (âèê-
ëàäà÷ ²ãîð Á³ëèê).

Ñåðåä áàãàòüîõ ó÷àñ-
íèê³â ç Óêðà¿íè, Ìîëäî-
âè, Êàíàäè, Á³ëîðóñ³,
Ëèòâè, Óãîðùèíè, Òó-
ðå÷÷èí³, òàëàíîâèòà ìó-
êà÷³âêà ç ï³ñíåþ
“Ì³ñÿöü” çäîáóëà ãðàí-
ïð³ ó íîì³íàö³¿ “Óêðà¿íñü-
êà åñòðàäíà ï³ñíÿ” òà
áóëà âèñîêî îö³íåíà æóð³
êîíêóðñó. Çîêðåìà,

Ìóêà÷³âñüêà âîêàë³ñòêà Àíàñòàñ³ÿ Áàëîã –
âîëîäàðêà ãðàí-ïð³ Ì³æíàðîäíîãî

ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó “IRPIN KIDS FEST”

ªâãåí Êîâàëåíêî, Âîëî-
äèìèð Ãðèçëîâ, Îëåê-
ñàíäð Ïîíîìàðüîâ çà-
ïåâíèëè, ùî â ö³º¿ âèêî-
íàâèö³ âåëèêå ìàéáóòíº
³ ïîïåðåäó ùå áàãàòî
íàãîðîä.

Ìóêà÷³âñüêà
ì³ñüêðàäà

Уже минув рік, як серед
нас немає людини, що
була і другом, і порадни�
ком, і наставником, і про�
сто мудрою жінкою, яка

ПАМ’ЯТІ  ДОРОГОЇ  ЛЮДИНИ
виховувала, учила, ради�
ла, леліяла, – Фенцик
Магдалини Іванівни.
Скільки дитячих доль пе�
рейшло через її руки!
Скільки зусиль і часу вит�
рачала вона на виховання
підростаючого покоління!
Було, що страждали
власні діти, чоловік, бо
хотіла зігріти душу й сер�
це обездоленої дитини…
Було … Магдалина Іванів�
на й сама пройшла терни�
стий шлях становлення як
жінка, як педагог, як лю�
дина. Народилася – і по�
трапила до дитячого бу�
динку, а потім – сім’я, що
замінила маму й тата, які

стали рідними й близьки�
ми. Увесь свій вік намага�
лася зігріти «шкільних»
дітей своїм гарячим сер�
цем, турбувалася й болі�
ла їхніми проблемами…
Пам’ятаємо, коли прийш�
ли до школи: молоді, не�
досвідчені, юні вчителі.
Магдалина Іванівна була
суворим, але тактовним
наставником. Уміла
підтримати й захистити.
Якщо й сприймали її кри�
тичні зауваження із хви�
люванням, якщо й лякала
її, як нам здавалось, над�
мірна вимогливість, однак
все це допомогло стати
справжніми педагогами.

Ми часто згадуємо слова,
які вона повторювала:
«Пам’ятай: берегти й при�
множувати честь школи�
почесно», бо це було її
життєвим кредо.

Доля подарувала нам
незабутню можливість
спілкуватися й працювати
поруч із майстром своєї
справи. І в ці пам’ятні дні
хочемо сказати про Маг�
далину Іванівну щире сло�
во, запалити свічку й по�
молитися.

Схиляємось низько пе�
ред Вашим добрим іме�
нем, дорога наша Людино!

Колеги, друзі, вихованці
 Мукачівського НВК№6

9 та 10 червня пройшла першість міста Мукачева з
фехтування “Кубок Мукачева” серед юнаків та дівчат.

Місце проведення: СОК ДЮСШ (вул. Духновича 93).
Час проведення:10.00
Наголосимо, що за сприятливої погоди фінальні по�

єдинки (10 червня) будуть проходити у центрі міста о
17.00.

Управління освіти,
молоді та спорту міськвиконкому

У Мукачеві пройшов
“Кубок Мукачева”

з фехтування серед юнаків і дівчат

На Свято�Михайлівській вулиці мешканці міста, які ство�
рили ОСББ продовжують проводити благоустрій будинку
та території. Фінансова допомога з міського бюджету, плюс
бажання та наснага мешканців міста дає хороший резуль�
тат. Нещодавно тут було встановлено лавки, нанесено до�
рожню розмітку.

“Це вже лавочки встановлюємо біля 37 будинку і теж ОСББ.
Це результат співпраці ОСББ з владою. Якщо у когось є
бажання відстоювати інтереси мукачівців, впливати на вла�
ду, створіть ОСББ. Нехай Вас оберуть керівником, і будьте
певні, чиновник любого рівня не зможе відмовити у вирі�
шенні питання, бо за Вами стоять не один а десятки реаль�
них мукачівців”, – зазначає голова асоціації ОСББ Мукаче�
ва Ігор Капітан.

Ïðèêëàä âçàºìîä³¿ âëàäè òà ÎÑÁÁ

ВАЖКОХВОРИЙ МУКАЧІВЕЦЬ
ОТРИМАЄ 170 ТИСЯЧ ГРН. ДЛЯ

ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ НА СЕРЦІ
Ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè

âàæêîõâîðîìó ìóêà÷³âöþ ïðèéíÿòî íà çàñ³äàíí³
ïîçà÷åðãîâîãî âèêîíêîìó. ×îëîâ³ê 1963 ðîêó íà-
ðîäæåííÿ ïîòðåáóâàâ òåðì³íîâî¿ îïåðàö³¿ íà
ñåðö³ â îáëàñíîìó êàðä³îöåíòð³. Ïðè öüîìó ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó â³í îòðèìàº 170 òèñÿ÷ íà ë³êó-
âàííÿ.

Êîøòè â³í îòðèìàº çà ðàõóíîê ïðîãðàìè «Äî-
äàòêîâîãî ñîö³àëüíî-ìåäè÷íîãî çàõèñòó ìó-
êà÷³âö³â» íà 2018-2020 ðîêè».



 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.

     Продаєтся 3�кімн. квар�
тира в Угорщині у центрі
міста Mаteszalka 37 км. від
кордону.  1 поверх, 96 м. ста�
ціонарне опалення,  вбудо�
вана кухня. Тел +36 20 9226
366,  +38095 3260 426

 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

 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.
 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,

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 про�
даж 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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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 дачна  ділянка 6 со�

тин і 2�кімн. будинок, пивниця, га�
раж, сад і виноградник, комунікації�
поряд. Ціна договірна за домовле�
ністю Звертатися:  0664894214.

Дача з цегляним будинком в
районі  монастиря (коопера�
тив “Схід”. (Участок 20 со�
ток, проведена електрика,
поруч вода) зручне місце з
красивим видом.  Ціна дого�
вірна:

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�
каціі площа забудови, 75 м.кв, є не�
велика діляночка. Ст.ціна 14900
Можливий торг, обмін, або продаж в

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.

 ПРОДАЮТЬСЯ дві
портативні друкарські ма�
шинки в робочому стані.
Тел. 0997293571,
0669513492.
 Продається швейная

ножная машинка в хорошем
состоянии.  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
 Продається велосипед

"Україна" на ходу  800 грн.
Тел. +38095 3260 426

 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
мх 3 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 ве�
ликий – 2 шт; телевізор "Фо�
тон" кольоровий діагональ 60
см; Плита 2�х камфорна га�
зова в хорошому стані; боч�
ка для вина дубова – 150 л,
б/к; опалювальний 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
 Інвалідний візок або хо�

дулі. Тел. +38095 3260 426

     ГАРАЖ по вул. Чер�
воноармійська між бу�
динками 7 “Г” та 7 “А”.
Тел. 050 523 05 56

Ðîáîòà

Àâòî
     ПРОДАЄТЬСЯ авто�

мобіль ГАЗ�24, 1983 року
випуску у дуже хорошому
стані. Тел.: 050 877 45 34,
066 951 34 92.

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

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ ПРОДАВЕЦЬ
в магазин продовольчих товарів на вул.
Данила Галицького. Тел.: 050 236 46 94.

1. Буковська Клавдія Марківна – 1922 р.н.
2. Павлович Василь Іванович –1951  р.н.
3. Андрюхін Ігор Володимирович – 1974  р.н.
4. Вернер Василь Ласлович – 1958  р.н.
5. Мілашовський Йожеф Дьордьович –1942 р.н.
6. Кушнір Євгеній Васильович – 1982 р.н.
7. Дикань Олександра Тихонівна – 1934 р.н.
8. Пальчиков Аркадій Миколайович – 1976 р.н.
9. Кувшинов Владислав Арнольдович – 1950 р.н.
10. Кушнірук Марія Яношівна – 1942 р.н.
11. Кішш Марія Яношівна – 1943 р.н.
12. Пацкан Євген Васильович –1963 р.н.
13. Русин Агафія Іванівна –1933 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 4.06.2018 р.  по  10.06.2018 р.

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

РОБОТА В УГОРЩИНІ
На роботу в Угорщині потрібні  швачки та

працівників для обшивки меблів.
Робота� 35 км. від кордону, повний соцпа�

кет, житло та харчування�безкоштовні
Тел.095�32�60�426

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

ремонту одягу.  Зверт. 050�9057577.

     Загублене Свідоцтво про право власності, видане Заяць
Ганні Іванівні, Заяць Василю Андрашовичу на домоволодіння
в с. Іванівці, вул. Комарова, 26, видане на підставі рішення ви�
конкому Івановецької сільської ради № 90 від 07.12.2005 р.,
вважати недійсним

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

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

в мікрорайоні “Росвигово”.  Графік роботи
2/2.  Тел.: 050 914 5 778

ПОТРІБЕН НА  роботу ПРОДАВЕЦЬ
у магазин продовольчих товарів по вул.
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Лептоспіроз – особливо не�
безпечна інфекція з важким
протіканням, що уражає суди�
ни, печінку, нирки та інші
внутрішні органи. Захворю�
вання є спільне для людини і
тварин, збудником якого є
бактерії роду лептоспіра.

Серед тварин хворіють на
лептоспіроз велика та дрібна
рогата худоба, собаки, кішки,
хутрові звірі, а також дикі
ссавці, зокрема, гризуни. Ви�
сока інфікованість лептоспіро�
зом трапляється серед хатніх
гризунів – щурів, мишей.

У тварин захворювання
може протікати  з  явно вира�
женою симптоматикою:
відмова від їжі, в’ялість, при�
гнічення, підвищення темпе�
ратури, блювота, пронос
(іноді з кров’ю), болючістю
м’язів (проявляється хиткі�
стю ходи, втратою здатності
до пересування), кон’юнк�
тивіт тощо.

Слід пам’ятати, що у тварин
захворювання може протіка�
ти і безсимптомно, але при
цьому тварина може бути
джерелом інфекції для інших
тварин та людей.

У тварин може спостеріга�
тись довготривале носійство,
при цьому лептоспіри у ве�
ликій кількості виділяються з
організму хворої тварини з
сечею (гризунів – довічно,
свиней� до 2 років, вівців – до
9 міс, великої рогатої худоби
– до 20 міс, собак – до 3 років,
котів – до 119 діб), забрудню�
ючи об’єкти довкілля (воду,
харчові продукти, предмети
побуту, рослини та ґрунт).

У відкритих водоймищах
лептоспіри можуть виживати
до 1 місяця, у вологому ґрунті

ОБЕРЕЖНО – ЛЕПТОСПІРОЗ!
– до 270 днів, добре перено�
сять морози.

Епідеміологічна ситуація
щодо захворюваності на леп�
тоспіроз по м. Мукачево і Му�
качівському району є не�
стійкою, лептоспіроз в
більшості реєструється серед
населення в сільській місце�
вості. На протязі 2017 р. по
Мукачівському району було
зареєстровано 14 випадків
захворювання на лептоспі�
роз, з них 3 – летальні, по м.
Мукачево – 2 випадки на леп�
тоспіроз, 1 з них – летальний.
Станом на травень 2018 року
по Мукачівському району за�
реєстровано 3 випадки на леп�
тоспіроз, один з них леталь�
ний, по м. Мукачево – 1 випа�
док (летальний).Причиною
смерті від даної хвороби ста�
ло пізнє звернення  людей за
медичною допомогою та важ�
кий перебіг захворювання.

Для лептоспірозу характер�
ною є сезонність, серед лю�
дей захворювання спостері�
гається переважно у літньо�
осінній період, який відпові�
дає часу виконання інтенсив�
них сільськогосподарських
робіт (косовиці на лугах, руч�
ному збиранню врожаю після
великої кількості опадів, пере�
бирання овочів в приміщен�
нях, пристосованих для їх збе�
рігання), заразитися також
можливо на будівельних ро�
ботах, риболовлі, полюванні,
туристичних подорожах, під
час відпочинку в природніх
умовах. Причиною зараження
людей може бути вживання
сирої води з випадкових во�
доймищ, ковтання води при
купанні, робота на вологих те�
риторіях і підвалах без спецо�

дягу (гумові чоботи, рука�
виці), вживання інфікованих
харчових продуктів , до яких
мали доступ гризуни, особ�
ливо тих, що зберігаються в
погребах, недотримання
правил особистої гігієни під
час догляду за хворими тва�
ринами. Неабияке значення в
зараженні людей на лептоспі�
роз в останній час відмічаєть�
ся під час перебирання і нос�
іння ними дров для розпалю�
вання печей, камінів, котлів з
альтернативним видом опа�
лювання, адже дрова зберіга�
ються в приміщеннях, до яких
мають доступ гризуни, заб�
руднюючі їх.

Також існує професійний
ризик захворювання у праці�
вників окремих спеціальнос�
тей: сантехників, косарів, пра�
цівників ферм, ветеринарів,
робітників м’ясопереробних
підприємств та інших.

Зараження людини відбу�
вається різними шляхами:

� через незначні пошкод�
ження шкіри і слизові оболон�
ки порожнини рота, очей,
носа, зовнішні статеві органи;

� через шлунково�кишко�
вий тракт.

Людина від людини не зара�
жається.

Які прояви хвороби?
З моменту зараження до

початку недуги проходить від
6 до 20 днів. Хвороба почи�
нається раптово: у здорової
на вигляд людини з’являєть�
ся гарячка з підвищенням
температури тіла до 38�40є,
турбують сильний головний
біль, а також біль м’язів усьо�
го тіла, особливо характерні
болі в литкових м’язах та по�
переку, не тільки під час рухів,

а і в спокої. Пізніше можуть
з’являтись точкові кровови�
ливи склер очей, жовтушне
забарвлення шкіри і слизових
оболонок, потемніння сечі,
зменшення кількості сечі, аж
до її відсутності.

Якщо вчасно не звернути�
ся за медичною допомогою
– виникають тяжкі ускладнен�
ня аж до летальних наслідків.
Адже лептоспіроз дуже не�
безпечна хвороба, оскільки
вражає печінку та нирки, що
може призвести до смерті
хворого. Тому дуже важливо
при перших проявах негайно
звернутись до лікаря. Тільки
вчасно розпочате лікування
може зберегти життя.

Смерть може настати вже
через 5 днів після початку зах�
ворювання, при тяжкому пе�
ребігу. У хворого на лептосп�
іроз кожний втрачений день
зменшує шанси на виживан�
ня, пам’ятаючи про це, хво�
рому з високою температу�
рою необхідно негайно звер�
нутися до лікаря і лікуватися
тільки стаціонарно.

Дотримання заходів проф�
ілактики допоможе захисти�
тися від цього небезпечного
для здоров’я і життя захво�
рювання. Тому, аби попере�
дити його, слід дотримува�
тись нескладних правил:

� Боротьба з джерелом
інфекції – регулярне знищен�
ня гризунів шляхом прове�
дення суцільної дератизації в
домашніх осередках, на
підприємствах харчової та
переробної промисловості, в
закладах громадського хар�
чування та торгівлі, на
сільськогосподарських об�
’єктах.

� Раннє виявлення та лікуван�
ня хворих домашніх і
сільськогосподарських тва�
рин.

� Захищати джерела питної
води та продукти харчування
від доступу гризунів.

� Не вживати для пиття не�
кип’ячену воду з відкритих
водоймищ і не використову�
вати цю воду для миття овочів
і фруктів.

� Не купатися та не ловити
рибу у водоймах, береги яких
зарощені кущами, де можуть
водитися гризуни (миші,
щурі, тощо), а також в місцях
випасу та водопою худоби.

� Для відпочинку на природі
вибирати сухе місце, щоб по�
ряд не було залежаних куп
хмизу чи сіна, адже в них охо�
че селяться гризуни; обов’яз�
ково мати з собою запас пит�
ної води та продуктів, невели�
ку аптечку (вата, йод, зелен�
ка, бінт).

� Під час виконання
сільськогосподарських робіт
остерігатися поранень шкіри(
при отриманні пошкоджень
одразу обробляти шкіру анти�
септичними засобами),  вдя�
гати гумове взуття та захисні
рукавиці, дотримуватися
правил особистої гігієни – не
вживати їжу та не палити ци�
гарки, не помивши руки.

При виконанні цих несклад�
них правил, ризик заразити�
ся лептоспірозом – мінімаль�
ний. Будьте здорові!

Т. ПАСТУХ,
лікар�епідеміолог

відділення організації
епідеміологічних дослід�

жень Мукачівської
міськрайонної філії ДУ

«ЗОЛЦ МОЗ У»

Â ïàêåò âîéäóò âåùè
äëÿ íîâîðîæäåííîãî:
îäåÿëà, ïåëåíêè, ïîäãóç-
íèêè, êîñìåòèêà äëÿ ìà-
ëûøåé. Îðèåíòèðîâî÷íî
ñòîèìîñòü ïàêåòà ñî-
ñòàâèò îêîëî 5 òûñ. ãðí.
Ñåãîäíÿ òàêèå áýáè-áîê-
ñû – îáÿçàòåëüíûé
ïóíêò ïðè ïîñòóïëåíèè â
ðîääîì. Òîëüêî ñîáèðà-
þò èõ ñàìè áóäóùèå ðî-
äèòåëè, à íå ãîñóäàð-
ñòâî.

Èäåÿ ñ áýáè-áîêñàìè
íå óêðàèíñêîå íîó-õàó.
Ïðåìüåð Âëàäèìèð
Ãðîéñìàí îòìåòèë, ÷òî
ïåðâûìè èõ ïðèäóìàëè
â Ôèíëÿíäèè åùå â êîí-
öå 30-õ. È ñèñòåìà äî
ñèõ ïîð äåéñòâóåò – åå

ÊÀÊ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÕÎ×ÅÒ ÏÎÄÍßÒÜ ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÜ
Правительство анонсировало целый ряд из�

менений, призванных повысить рождаемость
и защитить права детей. Так, в рамках укреп�
ления института семьи по инициативе Кабми�
на уже с сентября этого года молодые родите�
ли будут получать «Пакет малыша», или бэби�
боксы. Это одноразовая адресная помощь се�
мьям при рождении ребенка, сообщает «Дело�
вая столица».

èäåÿ â òîì, ÷òîáû äàòü
âñåì äåòÿì ðàâíûå
ñòàðòîâûå âîçìîæíîñ-
òè íåçàâèñèìî îò òîãî,
â êàêèõ ñåìüÿõ îíè ðî-
äèëèñü. È êñòàòè, õîòÿ
â Ôèíëÿíäèè ðîäèòåëè
ìîãóò âìåñòî êîðîáêè
âçÿòü äåíüãè (îêîëî 140
åâðî), áîëüøèíñòâî ìî-
ëîäûõ ðîäèòåëåé âñå æå
âûáèðàåò áýáè-áîêñû.
Ñåãîäíÿ òàêèå íàáîðû
äëÿ íîâîðîæäåííûõ ïî-
ëó÷àþò ðîäèòåëè â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ ìèðà, îò
Âåëèêîáðèòàíèè äî Èí-
äèè.

Åùå îäíà èíèöèàòèâà
ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðàÿ
äîëæíà ïîìî÷ü ìîëî-
äûì ñåìüÿì, – «Ìóíè-

öèïàëüíàÿ íÿíÿ». Ýòî
ìåõàíèçì âîçìåùåíèÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ óñëóã
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî
òðåõ ëåò. Åñëè ðîäèòå-

ëè ðåøèëè ðàáîòàòü, à
íå ñèäåòü ñ ìàëûøîì,
îíè ìîãóò îôèöèàëüíî
íàíÿòü íÿíþ, ïëàòèòü
êîòîðîé áóäåò ãîñóäàð-
ñòâî – â ðàçìåðå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà íà
äåòåé äî øåñòè ëåò. Ñå-
ãîäíÿ ýòî 1492 ãðí. Çà-
ðàáîòàòü ìåõàíèçì äîë-
æåí óæå ñ ïåðâîãî ÿíâà-
ðÿ 2019-ãî, ñóùåñòâåí-
íî îáëåã÷èâ æèçíü ìà-

ìàì è ïàïàì, êîòîðûå
õîòÿò ðàáîòàòü, íî èì íå
ñ êåì îñòàâèòü ðåáåíêà
ëèáî æå íå õâàòàåò äëÿ
ýòîãî ñðåäñòâ.

Êðîìå òîãî, Êàáìèí
ðåøèë îáåñïå÷èòü âîç-
ìîæíîñòü äîáðîâîëüíî-
ãî îáñëåäîâàíèÿ áóäó-
ùèõ ðîäèòåëåé íà
TORCH-èíôåêöèè. Ýòî
ãðóïïà çàáîëåâàíèé, êî-
òîðûå ìîãóò ïåðåäà-
âàòüñÿ âíóòðèóòðîáíî
îò ìàòåðè ê ðåáåíêó è
âûçûâàòü ðàçëè÷íûå
âðîæäåííûå äåôåêòû è
çàáîëåâàíèÿ. Â ðàìêàõ

ïðàâèòåëüñòâåííîé èíè-
öèàòèâû íàïðàâëåíèå íà
îáñëåäîâàíèå áóäóò âû-
äàâàòü â çàãñå ïðè ïîäà-
÷å çàÿâëåíèÿ íà ðåãèñò-
ðà-öèþ áðàêà.

Â Êàáìèíå òàêæå ðå-
øèëè ìîòèâèðîâàòü ìå-
ñòíûå îáùèíû óäåëÿòü
áîëüøå âíèìàíèÿ ìà-
ëåíüêèì óêðàèíöàì.
Åñëè îáùèíà ïîëó÷èò îò
ïðàâèòåëüñòâà ñòàòóñ
«Äîáðîæåëàòåëüíîé ê
äåòÿì», òî â äîïîëíåíèå
ê âûñîêîìó ñòàòóñóåé
îñòàâÿò äîïîëíèòåëüíî
1% íàëîãà íà äîõîäû
ôèçëèö (ñåãîäíÿ ãðîìà-
äàì îñòàåòñÿ 60%
ÍÄÔË). Ïî ñëîâàì Âëà-
äèìèðà Ãðîéñìàíà, ê
ïðèìåðó, äëÿ Ìàðèóïîëÿ
òàêàÿ äîáàâêà ìîæåò
ñîñòàâèòü 27 ìëí ãðí,
äëÿ Óìàíè – 3 ìëí ãðí.
Ïîòðàòèòü èõ, ïðàâäà,
ìîæíî áóäåò òîëüêî íà
«äåòñêèå âîïðîñû».

Êðîìå òîãî, â Êàáìè-

íå ïðîãíîçèðóþò, ÷òî
óæå â áëèæàéøèå íåäå-
ëè Ðàäà îêîí÷àòåëüíî
ïðîãîëîñóåò çà ïàêåò çà-
êîíîâ, êîòîðûå óñèëÿò
ñîöèàëüíóþ çàùèòó äå-
òåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ â
ðàçâîäå. Â íåì, ê ïðèìå-
ðó, ïðåäóñìîòðåíà ñèñ-
òåìà àâòîìàòèçèðîâàí-
íîãî àðåñòà ñðåäñòâ äîë-
æíèêîâ ïî àëèìåíòàì, à
òàêæå ñèñòåìà äîïîëíè-
òåëüíûõ ôèíàíñîâûõ
ñàíêöèé â ðàçìåðå îò 20
äî 50% ñóììû äîëãà,
îáÿçàííîñòü îñóæäåí-
íûõ ðàáîòàòü, ÷òîáû
îáåñïå÷èòü âûïëàòó àëè-
ìåíòîâ. Óêðàèíöû, êîòî-
ðûå çàõîòÿò ñòàòü ãîñ-
ñëóæàùèìè, äîëæíû
áóäóò ïðåäúÿâèòü ñïðàâ-
êó î òîì, ÷òî çà ïîñëå-
äíèå ïîëãîäà íå çàäîë-
æàëè àëèìåíòû. À òåõ
÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå íå
ïëàòÿò íà ñîäåðæàíèå
äåòåé äåíüãè áîëåå ãîäà,
áóäóò óâîëüíÿòü.
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²íôîðìàö³ÿ Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³

1 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó â ïàðêó «Ïåðåìîãà» ïî÷àâ ðîáî-
òó ïðîôîð³ºíòàö³éíèé ïðîåêò «Ì³ñòî ìàéñòð³â» . Â
çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿, óñòà-
íîâè òà âñ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ì³ñòà òà ãîëîâí³ ó÷àñ-
íèêè çàõîäó – ïîíàä 2000 ä³òåé øê³ë Ìóêà÷åâî òà íà-
øîãî ðåã³îíó.

Çàõ³ä âäàâñÿ…Ëèøå âñ³ ñï³ëüíî ìè çìîãëè îðãàí³-
çóâàòè òà ïðîâåñòè ö³êàâå ñâÿòî äëÿ íàøèõ ä³òåé.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³ ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ Àíäð³þ Áàëîç³ çà ï³äòðèìêó òà îðãàí³çàö³þ çàõî-
äó.

Ùèð³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³ âñ³ì êåð³âíèêàì òà ó÷àñíè-
êàì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é à òàêîæ íà-
â÷àëüíèì çàêëàäàì, ÿê³ äîëó÷èëèñÿ äî ïðîâåäåííÿ
öüîãî ñâÿòà.

Îêðåìà âäÿ÷í³ñòü ïðàö³âíèêàì óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ìó-
êà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó òà â÷èòåëÿì ÿê³ ñóïðîâîä-
æóâàëè ä³òåé â ïàðêó.

Âñ³ ðàçîì ìè îðãàí³çóâàëè òà ïðîâåëè öåé äåíü,
ùîá ä³òÿì çàïàì’ÿòàëîñÿ ñâÿòî â «Ì³ñò³ ìàéñòð³â» äå
óñï³øíî â öåé äåíü ïðàöþâàëà äèòÿ÷à âëàäà «Ìåð³ÿ
ì³ñòà».

Ñïîä³âàºìîñÿ ùî öå ñâÿòî áóäå ïðîâîäèòèñÿ ùîð-
³÷íî, ³ äî éîãî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ áóäóòü äîëó-
÷àòèñÿ á³ëüøå ðîáîòîäàâö³â.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ØÓÊÀ×²Â ÐÎÁÎÒÈ!

Ñòàíîì íà 12.06.2018ðîêó íà ï³äïðèºìñòâàõ ì.
Ìóêà÷åâà º òàê³ â³ëüí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ:

-ãîë.áóõãàëòåð;
-áóõãàëòåð;
-þðèñêîíñóëüò;
-³íæåíåð-ã³äðîòåõí³ê;
-êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó;
-âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
-âîä³é íàâàíòàæóâà÷à;
-ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â;
-ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò;
-ñîðòóâàëüíèê âèðîá³â ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â;
-ñêëàäàëüíèê;
-åëåêòðîìîíòåð ç îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàíîâîê;
-ìåõàí³ê ç ðåìîíòó óñòàòêóâàííÿ;
-ñëþñàð-ñêëàäàëüíèê ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðàòóðè òà
ïðèëàä³â;
-â’ÿçàëüíèê ñõåìíèõ äæãóò³â, êàáåë³â òà øíóð³â;
-øâà÷êà;
-îõîðîííèê;
-ñòîðîæ;
-ñëþñàð-ñàíòåõí³ê;
-ïðèáèðàëüíèê òåðèòîð³é;
-ïðèáèðàëüíèê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü;
-ïðèáèðàëüíèê âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü;
-ï³äñîáíèé ðîá³òíèê;
-âàíòàæíèê;

Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ äî
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ çà àä-
ðåñîþ ì. Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó,73

âàííÿ (16+). 11.20 Ïîëîâèíêè.
19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-óêðà¿-
íñüêè

ÑÅÐÅÄÀ, 20 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 9.45 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 Ì/ñ "Ãîí". 10.10 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.40 Òåëåïðî-
äàæ. 11.00, 5.35 Ä/ô "×àñè
çì³í - Êèòàéñüê³ òðàäèö³¿ ³ ñó-
÷àñíå æèòòÿ". 12.00 Ä/ô "Ñìà-
êè Êóëüòóð". 12.25 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10
Ðàä³îÄåíü. 13.40, 15.20 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 15.25
Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+).
16.50, 22.40 Ò/ñ "Çà ñëóæáî-
âèì îáîâ'ÿçêîì" (16+). 18.00,
0.15 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 Ä/ô "Äåøåâèé â³äïî÷è-
íîê". 19.25 Ä/ô "Íåïîâòîðíà
ïðèðîäà". 20.30, 2.05 Ñêëàä-
íà ðîçìîâà. 21.25, 3.20 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 21.40 Ä/ô "Çåìí³
êàòàêë³çìè".  23.50,  4.05
#Á³áë³îFUN ç Ðîñòèñëàâîì
Ñåìê³âèì. 1.10 Ñâ³òëî. 2.30 Äî
ñïðàâè. 3.40 Òåìà äíÿ. 4.30
Ôîëüê-music

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, 5.35 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55,
12.20, 13.10 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 15.00 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 19.20, 5.25 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15, 21.10,
22.10 Ò/ñ "Â³äüìà".  23.10,
1.25 Äðàìà "Äèêà".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.15, 0.55 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.10 Õ/ô
"Ì³ëüéîí ó øëþáíîìó êîøèêó".
12.20, 13.10, 14.00 "Ðå÷äîê".
15.00, 18.00, 21.00 "×åìï³î-
íàò ñâ³òó ç ôóòáîëó FIFA
2018". 17.00 "Ùîäåííèê ×Ñ
2018". 20.00, 1.50, 5.25 "Ïîä-
ðîáèö³" .  23.00 Ò/ñ "Íàë³ò"
(18+). 2.30 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 3.55 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî"

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. 11.05 Àíòèçîìá³. 12.05,
13.20 Õ/ô "Áàãðÿí³  ð ³êè"
(16+).  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.45, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.50, 21.30 Ò/ñ "Ìàé-
îð ³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 23.40 Õ/ô "Âîðîã
á³ëÿ âîð³ò"  (16+).  1.55 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 4.10 Ñêàðá íàö³¿.
4.20 Åâðèêà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.45 Çà æèâå! (16+). 7.55 Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-6". 12.00 Çâàíà âå÷åðÿ
(12+). 12.55 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ (16+).
15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì (16+). 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/ô "Ïðî-
â³äíèöÿ" (12+). 20.00 Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè (16+).
22.45 Õ/ô "Á³ëÿ ð³÷êè äâà áå-
ðåãè-2" (16+). 0.40 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, 3.20 Ñüîãîäí³.
9.30, 4.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Àíêà ç Ìîëäàâàíêè" 5, 6 ñ.
(16+). 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 "Êðà-
ñóíÿ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 0.30 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñå-
í³÷ê³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ "Îñ-

Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëà-
íîì Ñåí³÷ê³íèì. 13.00 ×îòèðè
âåñ³ëëÿ. 14.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.00 Êàçêè Ó. 17.30 Êðà¿íà Ó.
19.00, 20.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 19.30, 20.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ìîñêàëü". 22.00 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 1.30 17+. 2.00 ÁàðÄàê.
5.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.30, 0.10 Ò/ñ "Êîáðà"
(16+). 7.19, 8.49 Kids Time.
7.20 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷î-
áîòÿõ". 8.50 Õ/ô "Íàïðóæ çâè-
âèíè". 10.50 Õ/ô "Ø³ñòü äí³â,
ñ³ì íî÷åé" (16+). 13.00 Õ/ô
"Ì³é õëîïåöü ç çîîïàðêó".
15.00 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî
â ðàé 2: Ðèô" (16+). 16.50 Õ/ô
"Ëàñêàâî ïðîñèìî â ðàé"
(16+). 19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-
óêðà¿íñüêè. 2.00 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 19 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 9.45 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 Ì/ñ "Ãîí".
10.10 Õòî â äîì³  õàçÿ¿í?.
10.40 Òåëåïðîäàæ. 11.00 Ä/ô
"Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 12.00 Ä/ô
"Ñìàêè Êóëüòóð". 12.25 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü.  13.40,
15.20 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
13.55, 2.05 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.35 Ò/ñ
"Ãðàíä ãîòåëü" (12+). 17.00
Ñâ³òëî. 18.00, 0.19 ²íôîðìà-
ö³éíà ãîäèíà. 19.00 Ïåðøèé
íà ñåë³. 19.25 Ä/ô "Íåïîâ-
òîðíà ïðèðîäà". 20.30 Íàø³
ãðîø³. 21.25, 3.20 Íîâèíè.
Ñïîðò. 21.40 Ä/ô "Çåìí³ êà-
òàêë³çìè". 22.40 Ò/ñ "Çà ñëóæ-
áîâèì îáîâ 'ÿçêîì" (16+) .
23.50,  4 .05 #K³íîWALL ç
Ñåðã ³ºì Òðèìáà÷åì.  1 .10
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 2.30
Äî ñïðàâè. 3.40 Òåìà äíÿ.
4.30 Ôîëüê-music. 5.35 Ä/ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó"

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, 5.35 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.50,
12.20, 13.00 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.55 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 19.20, 5.25 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 20.15, 21.10,
22.10 Ò/ñ "Â³äüìà". 23.10 Êî-
ìåä³ÿ "Äèÿâîë íîñèòü ïðàäà".
1.20 Òðèëåð "Åêñòðàñåíñ"

IÍÒÅÐ
6.05 Ì/ô. 6.15, 1.00 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20

"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.10 Õ/ô
"Äâîº ï³ä îäí³ºþ ïàðàñîëü-
êîþ". 12.20, 13.10, 14.00 "Ðå÷-
äîê". 15.00, 18.00, 21.00 "×åì-
ï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó FIFA
2018". 17.00 "Ùîäåííèê ×Ñ
2018". 20.00, 1.55, 5.20 "Ïîä-
ðîáèö³" .  23.00 Ò/ñ "Íàë³ò"
(18+). 2.35 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã". 3.50 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî".

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 Áàãà÷-Á³äíÿê. Ðå-
àë³ò³-øîó. 11.05 Àíòèçîìá³.
12.05, 13.20 Õ/ô "²ãðè ïàòð³-
îò³â" (16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.55, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 17.40, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð
³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.35 Õ/ô "Äðóãèé ó
êîìàíä³" (16+). 1.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿.
4.15 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.30 Çà æèâå! (16+). 8.50 Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþ-
þòü âñ³!-6". 12.30 Çâàíà âå÷å-
ðÿ (12+). 13.25 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ (16+).
15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì (16+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/
ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 20.00
ÅêñïåðèìåíÒÈ (16+). 22.45 Õ/
ô "Á³ëÿ ð³÷êè äâà áåðåãè" (16+).
0.45 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, 3.20 Ñüîãîäí³.
9.30, 4.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Àíêà ç Ìîëäàâàíêè" 3, 4 ñ.
(16+). 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 "Áðå-
ìåíñüê³ ìóçèêàíòè". 11.00 Ò/
ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
0.30 Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç
Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì. 13.00,
21.00 Ò/ñ  "Îñòàíí³é ìîñ-
êàëü". 14.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.00 Êàçêè Ó. 17.30 Êðà¿íà Ó.
19.00, 20.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 19.30, 20.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 1.30 17+. 2.00 ÁàðÄàê.
5.50 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, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 6.00, 0.10 Ò/ñ "Êîáðà"
(16+). 7.59, 9.09 Kids Time. 8.00
Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
9.10, 17.00 Êîõàííÿ íà âèæè-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 18 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  9 .45  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  Ì/ñ
"Ãîí" .  10.10 Õòî â  äîì³  õà-
çÿ ¿í? .  10 .40  Òåëåïðîäàæ.
11.00 Ä/ô "Íåçâ³äàí³ øëÿõè".
12.00 Ä/ô "Ñìàêè Êóëüòóð".
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³-
îÄåíü. 13.40, 15.20 Ëàéôõàê
óêðà ¿íñüêîþ.  13 .55  Ïåðøà
øïàëüòà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15 .35  Ò /ñ  "Ãðàíä  ãîòåëü"
(12+ ) .  17 .05 ,  5 .35  Ä /ô
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó".  18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
19.40, 2.30 Äî ñïðàâè. 20.15,
1.15 Â³éíà ³ ìèð. 21.25, 3.20
Íîâèíè .  Ñïîðò.  21 .40  Ä /ô
"Çåìí³ êàòàêë³çìè". 22.40 Ò/
ñ "Çà ñëóæáîâèì îáîâ'ÿçêîì"
(16+).  23.50, 4.05 #ÌóçLove
ç  Ëþáîþ Ìîðîçîâîþ.  2 .05
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 3.40 Òåìà
äíÿ. 4.30 Ôîëüê-music

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, 5.35 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55,
12.20, 12.50 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  14.25,  15.35 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì".  19.20,  5 .25
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15,
21.10 Ò/ñ  "Â ³äüìà" .  22.10
"Ãðîø³ 2018". 23.30, 1.30 Äðà-
ìà "ß - ïî÷àòîê".

IÍÒÅÐ
6.10, 1.00 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì". 10.00 Õ/ô "Äåíü âå-
ñ³ëëÿ ïðèéäåòüñÿ óòî÷íèòè".
12.25 "Ðå÷äîê". 13.25 "×åêàé
ìåíå. Óêðà¿íà". 15.00, 18.00,
21.00 "×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóò-
áîëó FIFA 2018". 17.00 "Ùî-
äåííèê ×Ñ 2018". 20.00, 1.55,
5.25 "Ïîäðîáèö³" .  23.00 Ò/ñ
"Íàë³ò"  (18+).  2.35 "Îðåë ³
Ðåøêà. Øîï³íã". 3.55 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî"

 ICTV
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòè-
çîìá³. 11.10, 13.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35 Õ/ô
"Áàãðÿí³ ð³êè" (16+). 16.20 Õ/
ô "Îáë³â ³îí"  (16+) .  18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Áà-
ãà÷-Á³äíÿê. Ðåàë³ò³-øîó. 21.25
Ò/ñ  "Ìàéîð ³  ìàã ³ÿ"  (16+) .
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà. 0.45 Ò/
ñ  "Ñèëüí³øå âîãíþ".  4 .10
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.25 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
7.05 Çà æèâå! (16+). 8.25 Âñå
áóäå ñìà÷íî!. 10.15 Õ/ô "Çà
äâà ê ³ëîìåòðè äî Íîâîãî
ðîêó".  12.10 Çâàíà âå÷åðÿ
(12+). 13.05 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â.  Àïîêàë³ïñèñ (16+).
15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì (16+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/
ô "Ïåëåíà". 18.55 Õ/ô "Ïðî-
â³äíèöÿ" (12+). 19.55 Õàòà íà
òàòà (12+). 22.45 Õ/ô "Á³ëÿ
ð³÷êè äâà áåðåãè" (16+). 0.40
Îäèí çà âñ³õ (16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.10 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.00 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð" (12+). 14.30,
15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð" (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Àíêà ç Ìîëäà-
âàíêè" 1, 2 ñ. (16+). 23.30 Õ/ô
"Ïîäâ³éíèé ôîðñàæ" (16+). 1.40
Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Ì/ô "Ëèñ-
òîíîøà Ïåò". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 0.30

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò Ìóêà-

÷³âñüêî¿ ÖÐË  ùèðî â³òàþòü ÷àð³âíó æ³íêó Í³íåëü
Ñòàí³ñëàâ³âíó ÌÀÖÅÉÊÎ  ç þâ³ëåºì. Â³òà-
òè õîðîøèõ ëþäåé çàâæäè ïðèºìíî, à òàêó ÷óäîâó
ëþäèíó, ÿê Âè, – âäâ³÷³ ïðèºìí³øå. Ùèðî áàæàºìî,
ùîá ó Âàñ çàâæäè áóëî âñüîãî âäîñòàëü: ïîñì³øîê,
ñîíÿ÷íèõ äí³â, âäàëèõ ñèòóàö³é, óñï³õó, çàõîïëåííÿ,
ëþáîâ³, ïðèâ³òàíü, ï³äðèìêè, â³ðíèõ äðóç³â... Àëå ãî-
ëîâíå, ùîá ó ïîòð³áíó õâèëèíó ó Âàñ çàâæäè áóëî òå,
ùî ïîòð³áíî.
Çä³éñíåííÿ çàäóì³â, âò³ëåííÿ ìð³é,
Õàé ïðåêðàñíèì öâ³òîì

øëÿõ æèòòÿ ðÿñí³º,
Ñïðàâäæóþòüñÿ çàâæäè  çàïîâ³òí³ ìð³¿.
Õàé ïàëàþòü â ñåðö³ ïî÷óòòÿ âèñîê³,
À äîëÿ äàðóº ïîâí³ ùàñòÿì ðîêè.

  Çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó
Í.ÃÀÐÑÅÂÀÍ²ØÂ²Ë², ãîëîâíèé ë³êàð

 Î.×ÓËÅÉ, Ãîëîâà ïðîôêîìó
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ñò.

(18.06.2018 - 24.06.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Êóëüòóðíà àô³øà
çäîðîâî¿ ëþäèíè. 19.25 Ä/ô
"Íàãëÿäà÷³ çàïîâ³äíèêà". 20.30
Ïåðøà øïàëüòà. 21.25, 3.20
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40 Ñèëüíà
äîëÿ. 22.50 Ä/ô "Íàéá³ëüø çà-
âàíòàæåíèé ó ñâ³ò³".  23.50,
4.05 ßê äèâèòèñÿ ê³íî. 1.15 Ä/
ô "Ïë³÷-î-ïë³÷". 2.05 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 2.35 Äî ñïðàâè. 3.40
Òåìà äíÿ. 4.30 Ôîëüê-music.
5.35 Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó"

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,

11.20, 12.20, 13.20 "Îäðóæåí-
íÿ íàîñë³ï". 15.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ Ìåð`ºì". 19.20 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15, 21.10,
22.10, 23.05 Ò/ñ "Â³äüìà".
0.05, 1.00 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
2.00 "Âå÷³ðí³é Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.15, 23.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.10 Õ/ô "Àëåãðî ç âîãíåì".
12.20, 13.10, 14.00, 1.40 "Ðå÷-
äîê". 15.00, 18.00, 21.00 "×åì-
ï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó FIFA
2018". 17.00 "Ùîäåííèê ×Ñ
2018". 20.00, 0.45 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 3.35 Õ/ô "Æ³íî÷³ ðà-
äîù³ òà ïå÷àë³". 4.55 "Óêðà¿-
íà âðàæàº". 5.20 "ªâãåí Ìîð-
ãóíîâ. Íåñòåðïíèé áàëàãóð".

ICTV
5.35, 11.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
10.10 ²íñàéäåð. 12.05, 13.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò.  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.55,
16.20 Õ/ô "Âîðîã á³ëÿ âîð³ò"
(16+). 16.50 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.30
Ò/ñ "Ïðàâèëî áîþ" (16+). 1.00
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.  Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+). 2.30 Ôàêòè.
2.50 Õ/ô "ß - Õîðòèöÿ". 3.55
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.55 Õ/ô "Ð³äíà êðîâ". 7.45 Õ/ô
"Á³ëîðóñüêèé âîêçàë". 9.45 Õ/ô "×àñ
áàæàíü". 11.50 Õ/ô "Ðîçëó÷íèöÿ".
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè. 18.05
Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 20.05 Íå
ìîæó ñêàçàòè "ïðîùàâàé". 22.45
Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ (16+).
2.30 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè (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, 2.40 Ñüîãîäí³.
9.30, 5.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50
Ò/ñ "ß ïîðó÷" (16+). 14.30 Ò/ñ
"Ëèñòè ç ìèíóëîãî" 1, 2 ñ.
(12+). 15.30 Ò/ñ "Ëèñòè ç ìè-
íóëîãî" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Àíêà ç Ìîëäàâàíêè" (16+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI: Íüþ-
Éîðê" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí.
3.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Êàø-
òàí÷èê: ãåðîé Öåíòðàëüíîãî
ïàðêó". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.40, 0.30 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñå-
í³÷ê³íèì. 14.40 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòèãîðîøêà òà éîãî äðóç³â".
16.00 Ì/ô "Äîëèíà ïàïîðîò³:
Òðîï³÷íèé ë³ñ".  17.20 Ì/ô
"Ïóõíàñò³ ïðîòè çóáàñòèõ".
18.45 Ì/ô "Òóðáî". 20.30 Ì/ô
"Êíèãà æèòòÿ". 22.15 Õ/ô
"Ì³ñòî 44-ãî" (18+). 1.30 17+.
2.00 ÁàðÄàê. 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëüêà. 5.50
Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05, 4.20 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 9.50, 10.50,
11.50 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 9".
12.55 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5".
13.45 Ìåëîäðàìà "Õðåùåíà".
17.30, 21.00 Ìåëîäðàìà
"²íøà æ³íêà". 19.30, 5.00
"ÒÑÍ-òèæäåíü". 22.55 "Ë³ãà
ñì³õó 2018". 0.55 "Àðãóìåíò
êiíî". 1.35 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018"

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Ìåðñåäåñ"
ò³êàº â³ä ïîãîí³". 8.00 "Óäà÷-
íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóºìî
ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Ìîðñüêèé ñåçîí". 11.00 "Îðåë
³ ðåøêà". 13.00 Õ/ô "²ãðàøêà".
15.00, 18.00, 21.00 "×åìï³îíàò
ñâ³òó ç ôóòáîëó FIFA 2018".
17.00 "Âåëèêà Ãðà". 20.00, 1.20
"Ïîäðîáèö³". 23.00 Õ/ô "Ãðà
¿õíüîãî æèòòÿ". 2.00 "Ðå÷äîê"

 ICTV
5.00 Ôàêòè. 5.25 ²íñàéäåð. 7.20
Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî" (16+). 9.20 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 11.05, 13.00
"Íà òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.55 Õ/ô "Ïîõì³ëëÿ ó
Âåãàñ³" (16+). 16.50 Õ/ô "Õîëî-
ñòÿöüêà âå÷³ðêà-2: Ç Âåãàñó ó
Áàíãêîê" (16+). 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô
"Õîëîñòÿöüêà âå÷³ðêà-3" (16+).
22.40 Õ/ô "Éîëîïè-ðîçá³éíèêè"
(16+). 0.20 Õ/ô "Ñâîëîòà" (16+).
2.10 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+). 3.40 Ïðîâî-
êàòîð

ÑÒÁ
6.05 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 7.50 Ïëà-
íåòà çåìëÿ. 8.55 Âñå áóäå
ñìà÷íî!. 9.50 Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³ .  10.50 ÅêñïåðèìåíÒÈ
(16+).  12.50 Õàòà íà òàòà
(12+). 14.50 Õ/ô "Êàôå íà Ñà-
äîâ³é" (12+).  19.00,  1.10
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+). 23.00 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà (18+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.45 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð".
10.50 Ò/ñ "Ïåðåõðåñòÿ". 14.50
Õ/ô "Çâåäåí³ ñåñòðè" (12+).
17.00 Ò/ñ "Ãðà ó ëþáîâ" 1, 2 ñ.
(12+). 19.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ "Ãðà â
êîõàííÿ" (12+). 23.00, 2.20 Ò/ñ
"Áóäó â³ðíîþ äðóæèíîþ" (16+).
1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.00 Õ/ô
"Ðàéñüêèé êóòî÷îê" (16+). 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 11.45 Ì/ô "Êíè-
ãà æèòòÿ". 13.30 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 14.30 Ò/ñ "Îñòàíí³é ìîñ-
êàëü". 16.30 Õ/ô "Íåéìîâ³ðíå
æèòòÿ Âîëòåðà Ì³òò³". 18.30,
23.00 Êðà¿íà Ó. 22.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 0.30 Íàéê-
ðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì
Ñåí³÷ê³íèì. 1.30 Õ/ô "Äåíü
ïåðåìîæåíèõ" (16+). 3.10
Â³òàëüêà. 5.50 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

 «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. 5.20 Ñòåíäàï-
øîó. 6.19, 7.49 Kids Time. 6.20
Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
7.50 Õ/ô "Ïàñòêà äëÿ ïðèâè-
äà". 9.50, 11.50, 1.00 Õ/ô "Ìèñ-
ëèâö³ íà ïðèâèä³â" (16+). 14.00
Õ/ô "Ìèñëèâö³ íà ïðèâèä³â".
16.10 Õ/ô "Îç: Âåëèêèé òà
Ìîãóòí³é". 18.50 Õ/ô "Àë³ñà â
êðà¿í³ ÷óäåñ". 21.00 Õ/ô "×åð-
âîíà Øàïî÷êà" (16+). 23.00 Õ/
ô "ÁàéÁàéÌåí" (16+)

õì³ëëÿ ó Âåãàñ³" (16+). 22.00
Õ/ô "Õîëîñòÿöüêà âå÷³ðêà-2:
Ç Âåãàñó ó Áàíãêîê" (16+). 0.00
Õ/ô "Çàêîíîñëóõíÿíèé ãðîìà-
äÿíèí" (16+). 2.00 Õ/ô "Ôàí-
òàç³¿ Âåñíóõ³íà".

ÑÒÁ
6.00 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 8.10 Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³. 9.10 Âñå
áóäå ñìà÷íî!. 10.05 Õ/ô "Ó÷è-
òåëü ìóçèêè". 12.00 Õ/ô "Ïðî-
â³äíèöÿ" (12+). 17.10 Õ/ô "Íå
ìîæó ñêàçàòè "ïðîùàâàé".
19.00 Õ/ô "Êàôå íà Ñàäîâ³é"
(12+). 23.05 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà (16+). 2.00 Ñë³äñòâî

âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.20 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.15 Ò/ñ "Àíêà ç
Ìîëäàâàíêè" 1, 7 ñ.
(16+). 15.20 Ò/ñ "Àíêà ç
Ìîëäàâàíêè" (16+).
17.50 Ò/ñ "Ïåðåõðåñòÿ"
1, 2 ñ.. 19.40 Ò/ñ "Ïåðå-
õðåñòÿ". 22.10 Õ/ô
"Ðàéñüêèé êóòî÷îê"
(16+). 0.00, 2.15 Ò/ñ
"CSI: Íüþ-Éîðê" (16+).

1.45 Òåëåìàãàçèí. 3.40 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 11.00 Ì/ô "Äî-
ëèíà ïàïîðîò ³ :  Òðîï³÷íèé
ë³ñ" .  12.15 Õ/ô "Êðàñóíÿ".
13.30 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.30
Ò/ñ  "Îñòàíí³é ìîñêàëü" .
16.30 Ì/ô "Òóðáî" .  18.30,
23.00 Êðà¿íà Ó.  20.00 Õ/ô
"Íåéìîâ³ðíå æèòòÿ Âîëòåðà
Ì³òò³". 22.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 0.30 Íàéêðàùèé
ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê-
³íèì. 1.30 17+. 2.00 ÁàðÄàê.
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20
Â³òàëüêà.  5 .50 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.40 Ò/ñ "Êîá-
ðà" (16+). 7.39, 8.59 Kids Time.
7.40 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî äðóç³".
8.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷î-
áîòÿõ". 9.00 Õ/ô "Éîêî". 10.50
Õòî çâåðõó (12+). 19.10 Õ/ô
"Áóäèíîê ç ïðèêîëàìè". 21.00
Õ/ô "Ìèñëèâö³ íà ïðèâèä³â".
23.10 Õ/ô "Ìèñëèâö³ íà ïðè-
âèä³â" (16+). 1.10 Õ/ô "ÁàéÁàé-
Ìåí" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 24 ×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, 0.40, 3.00 Íîâèíè. 9.35
Õ/ô "Ìð³ÿ ëþáîâ³". 11.10 Ä/ô
"Äåøåâèé â³äïî÷èíîê". 12.10
Ïåðøèé íà ñåë³. 12.40 Åíå¿-
äà. 13.35, 0.15 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ ³òó" .  14.00 Òåëåïðîäàæ.
14.20,  4 .30 Ôîëüê-music .
15.25 Ïðîì³íü æèâèé. 16.20 Ä/
ô "Íåçâè÷àéí³  êóëüòóðè" .
17.15 Ò/ñ  "Ãðàíä ãîòåëü"
(12+). 20.05 Ä/ô "Òàºìíèö³
ëþäñüêîãî ìîçêó"  (12+) .
21.25 #@)[]?$0 ç Ìàéêëîì
Ùóðîì. 22.15, 1.35 Áóêîãîë³-
êè.  22.40 Âå÷³ðíº øîó ç
Þð³ºì Ìàð÷åíêîì. 23.20 Ä/
ô "Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³ ñìàêî-
ëèêè". 1.10 Êóëüòóðíà àô³øà
çäîðîâî¿ ëþäèíè. 2.10 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.25 ²íòåð-
ìàð³óì. 5.30 #ÂÓÊÐÀ¯Í²

òàíí³é ìîñêàëü". 14.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 17.00 Êàçêè Ó. 17.30
Êðà¿íà Ó. 19.00, 20.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 19.30, 20.30 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "Ïî-
ìñòà" (16+). 1.30 17+. 2.00 Áàð-
Äàê. 5.50 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   .
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, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.20 Àá-
çàö. 6.10, 0.10 Ò/ñ "Êîáðà"
(16+). 8.09, 9.25 Kids Time.
8.10 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷î-
áîòÿõ". 9.30, 17.00 Êîõàííÿ íà
âèæèâàííÿ (16+). 11.30 Ïîëî-
âèíêè. 19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-
óêðà¿íñüêè. 2.05 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 21 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 9.45 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 Ì/ñ "Ãîí". 10.10 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.40 Òåëåïðî-
äàæ. 11.00 Ä/ô "×àñè çì³í -
Êèòàéñüê³ òðàäèö³¿ ³ ñó÷àñíå
æèòòÿ". 12.00 Åíå¿äà. 12.25 Ä/
ô "Ñìà÷í³  ³ñòîð³ ¿" .  13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.40, 15.20 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55, 2.30 Äî ñïðà-
âè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.35
Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+).
16.50, 22.40 Ò/ñ "Çà ñëóæáî-
âèì îáîâ'ÿçêîì" (16+). 18.00,
0.15 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 "Åòàïîì ÷åðåç ï³â-
Çåìë³: ³ñòîð³ÿ óâ"ÿçíåííÿ Ñåí-
öîâà ³ Êîëü÷åíêà". 20.05 Ä/ô
"Íåïîâòîðíà ïðèðîäà". 20.30
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
21.25, 3.20 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.40 Ä/ô "Çåìí³ êàòàêë³çìè".
23.50, 4.05 #NeoÑöåíà ç Îëå-
ãîì Âåðãåë³ñîì. 1.10 Ñâ³òëî.
2.05 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 3.40
Òåìà äíÿ. 4.35 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 5.35 Ä/ô "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó"

     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, 5.35 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55, 12.20,
12.50 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
14.25, 15.35 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
Ìåð`ºì". 19.20 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 20.15, 21.10 Ò/ñ
"Â³äüìà". 22.10 "Ïðàâî íà âëà-
äó 2018". 0.05 Äðàìà "Áåëëü".
2.05 Òðèëåð "Ðåêâ³ºì çà âáèâ-
öåþ"

IÍÒÅÐ
6.05 Ì/ô.  6 .15,  1 .00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.10 Õ/ô "Ñ³ìåéíå êîëî" .
12.20, 13.10, 14.00 "Ðå÷äîê".
15.00, 18.00, 21.00 "×åìï³î-
íàò ñâ ³òó ç  ôóòáîëó FIFA
2018" .  17.00 "Ùîäåííèê ×Ñ
2018". 20.00, 1.50, 5.20 "Ïîä-
ðîáèö³" .  23.00 Ò/ñ  "Íàë³ò"
(18+) .  2 .30 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã" .  3 .50 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî"

ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 6.10, 0.00 Ò/ñ "Êîáðà" (16+).
7.59, 9.59 Kids Time. 8.00 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
10.00, 17.10 Êîõàííÿ íà âèæè-
âàííÿ (16+). 11.50 Ïîëîâèíêè.
19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-óêðà¿íñü-
êè. 2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 23 ×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,
0.40, 3.00 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ
"Ãîí". 9.50 Äîäîëèêè. 10.05 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.35 Ä/ô
"Ôåñòèâàë³ ïëàíåòè". 11.00 Ä/
ô "Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
12.00 Õ/ô "Ìð³ÿ ëþáîâ³". 13.35,
0.15 Ä/ô "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 14.00
Òåëåïðîäàæ. 14.20 Ñèëüíà
äîëÿ. 15.20 Ä/ô "Âàãàñ³ -
ÿïîíñüê³ ñìàêîëèêè". 16.15 Ä/
ô "Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè". 17.15
Ò/ñ "Ãðàíä ãîòåëü" (12+). 20.05
Ä/ô "Òàºìíèö³ ëþäñüêîãî
ìîçêó" (12+). 21.25 Ïðåì'ºðà.
Âå÷³ðíº øîó ç Þð³ºì
Ìàð÷åíêîì. 21.55 Ïðåì`ºðà.
Ïðîì³íü æèâèé. 22.50 Õ/ô
"Òàêñ³" (12+). 1.10 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà Ìàð³¿ Áóðìàêè &
Gypsy lyre "Íîâå òà óëþáëåíå".
2.10 Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.30
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 4.30
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". 11.15, 23.10 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018". 12.15 "Êîíöåðò ãóðòó
Ò²Ê "ËÞÁÈ ÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÓ". 13.40
"Ë³ãà ñì³õó 2018". 15.40
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë. Ñïåöâè-
ïóñê". 16.30, 21.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà". 20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 0.10, 2.05 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 5.45 Ìóëüòô³ëüì

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.25 "×åêàé ìåíå.
Óêðà¿íà". 8.00, 3.25 Õ/ô "Áå-
ðåìî âñå íà ñåáå". 9.30 Õ/ô
"Ìåðñåäåñ" ò³êàº â³ä ïîãîí³".
11.00 Õ/ô "À çîð³ òóò òèõ³..."
(16+). 15.00, 18.00, 21.00 "×åì-
ï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó FIFA
2018". 17.00 "Âåëèêà Ãðà".
20.00, 2.00, 4.35 "Ïîäðîáèö³".
23.00 "Âåëèêèé áîêñ. Ïîºäè-
íîê ç ó÷àñòþ Äåíèñà Áåðèí-
÷èêà ³ Êàðåíà ×óõàäæÿíà". 2.40
"Îëåã Äàëü. Îñòàíí³ 24 ãîäè-
íè". 5.15 "Top Shop"

ICTV
5.05, 4.45 Ñêàðá íàö³¿. 5.15,
4.55 Åâðèêà!. 5.25 Ôàêòè. 5.45
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.30 ß
çíÿâ!. 9.25 Äèçåëü-øîó (12+).
10.45, 11.45 Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 "Íà òðüîõ"
(16+).  15.15 Ò/ñ "Ïðàâèëî
áîþ" (16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ïî-

ICTV
5.35, 11.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò. 12.10,
13.20 Õ/ô "Äðóãèé ó êîìàíä³"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.25, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.50, 21.30 Ò/ñ "Ìàéîð
³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.10 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.30 Õ/ô "Ñâîëîòà" (16+).
1.25 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+). 4.10
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+)

ÑÒÁ
6.00 Çà æèâå! (16+). 7.20
Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-7". 10.50
Çâàíà âå÷åðÿ (12+). 12.45
Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïî-
êàë³ïñèñ (16+). 15.25
Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì (16+). 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00
Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+).
20.00 ß ñîðîìëþñü ñâîãî
ò³ëà (16+). 22.45 Õ/ô "Á³ëÿ
ð³÷êè äâà áåðåãè-2" (16+). 0.40
ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (18+)

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, 2.15 Ñüîãîäí³ .
9.30,  3.10 Çîðÿíèé øëÿõ.
10.30, 4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
12.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð"
(12+). 14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Àíêà ç Ìîëäàâàíêè" 7, 8 ñ.
(16+). 23.20 Êîíòðîëåð. 0.00
Ò/ñ "CSI:  Íüþ-Éîðê" (16+).
1.45 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9.45 Õ/ô
"Á³ëîñí³æêà".  11.00 Ò/ñ "Óñ ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñå-
í³÷ê ³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü".  14.00
Â³òàëüêà. 16.00 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 17.00 Êàçêè Ó.  17.30
Êðà¿íà Ó. 19.00, 20.00 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 19.30, 20.30 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.00 Ò/ñ "Ïî-
ìñòà" (16+). 23.45 Õ/ô "Ì³ñòî
44-ãî" (18+). 2.00 Õ/ô "Çàë³ç-
íà ñîòíÿ".  3.30 Ùîäåííèêè
Òåìíîãî. 5.50 Êîðèñí³ ï³äêàç-
ê è

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.00 Àá-
çàö. 6.00, 0.10 Ò/ñ "Êîáðà"
(16+). 7.59, 9.29 Kids Time.
8.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷î-
áîòÿõ". 9.30, 17.10 Êîõàííÿ íà
âèæèâàííÿ (16+). 11.40 Ïîëî-
âèíêè. 19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-
óêðà¿íñüêè. 2.05 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 22 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 9.45 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 Ì/ñ "Ãîí". 10.10 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.40 Òåëåïðî-
äàæ. 11.00 Ä/ô "×àñè çì³í -
Êèòàéñüê³ òðàäèö³¿ ³  ñó÷àñíå
æèòòÿ". 12.00 Åíå¿äà. 12.25 Ä/
ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿".  13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.40, 15.20 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55 Ñõåìè. Êîðóï-
ö³ÿ â äåòàëÿõ. 14.30 Ðàä³î.
Äåíü. 15.30 Êðà¿íà íà ñìàê.
16.25 Ä/ô "Ñìàêè Êóëüòóð".
17.00 "Çîëîòèé âåðåñåíü. Õðî-
í³êà Ãàëè÷èíè 1939-1941".
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”
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Ñ. Â. Äâîðíè÷åíêî
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 25
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 14
     îäðóæèëîñÿ –

13 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè.
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÈÈÈÈÈ

☺ ☺ ☺

Ó÷èòåëüíèöà:
– Çäåñü ìû âèäèì,

÷òî êðîêîäèë îòëî-
æèë ÿéöà... Êòî çíàåò:
çà÷åì?

Âîâî÷êà:
– Ñòàðûé îí óæå...

Íå íóæíû îíè åìó...

Ðàçãîâîðèëèñü äâà
åâðåÿ: õîëîñòîé è æå-
íàòûé. Õîëîñòîé ãî-
âîðèò:

–  Áðàê – ýòî òàêàÿ
ïðèñòàíü, íà êîòîðîé
âñòðå÷àþòñÿ äâà êî-
ðàáëÿ.

Æåíàòûé:
– È íàäî æå, ÿ êàê ðàç

âñòðåòèëñÿ ñ âîåííûì
êðåéñåðîì.

– À ïîåõàëè íà ìîðå!
Íà ìàøèíàõ!

– Äà òû ÷òî, íà ìîðå
íà ìàøèíàõ îïàñíî –
òàì ãàèøíèêè óæå ñî-
âñåì îáîðçåëè... Îäèí
ñåáå äà÷ó íà áåðåãó ïî-
ñòðîèë – ñ ìèãàëêîé!

–Óñïîêîéñÿ, ýòî
ìàÿê.

– Âàøè ëèíèè íà ëà-
äîíÿõ ãîâîðÿò î òîì,
÷òî ðóêè íàäî ìûòü.

☺ ☺ ☺

Олег  Ляшко з усією парла�
ментською фракцією прийшов
на засідання Кабміну з вимо�
гою відправити у відставку ке�
рівництво Міністерства охоро�
ни здоров’я за образливі вис�
ловлювання на адресу онкох�
ворих. Окрім того, політик
представив свій план зі зни�
ження цін на ліки та посилення
відповідальності за їх підроб�
ку.

«Ми обіцяли хрестовий похід
проти фармацевтичної мафії,
яка обкрадає українців, поз�
бавляє людей можливості ку�
пувати ліки і продає підробки.
Так ось, я підписав законопро�
ект про довічне ув’язнення за
продаж фальсифікованих ліків.
Не можна у людей витягати ос�
танні гроші за ліки, які до того ж
є підробними. Тих, хто наживає
собі мільйонні статки на бабу�
сях і дідусях – в тюрму», – наго�
лосив народний депутат.

Олег Ляшко розповів, що не
з чуток знає, якими дорогими є
ліки, адже сам купує своїй мамі
медпрепарати від тиску при�
близно на 250 гривень щотиж�
ня. Але у багатьох людей, особ�
ливо у пенсіонерів, з якими він
спілкується чи не щодня, таких
грошей немає.

Ляшко: За продаж підробних ліків –
довічне ув’язнення

ЛІДЕР  РАДИКАЛЬНОЇ  ПАРТІЇ  ОГОЛОСИВ  ВІЙНУ  ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ  МАФІЇ

 «Не може бути такого, що ку�
пують закордоном пачку за 5
доларів, а нам продають за 50.
Накручують по 300% на одній
упаковці, а платять за це ук�
раїнці. Має бути відновлене
державне регулювання цін на
ліки, найжорсткіший контроль
за ціноутворенням і обмежен�
ня рентабельності. Максимум
10�20%, а не 300%. Крім того,
скасування ПДВ та розширен�
ня переліку безплатних ліків за
програмою «Доступні ліки» –

включити ліки від онкології та
антибіотики. Люди хворіють на
онкологію, останнє з хати вино�
сять, влазять у величезні бор�
ги, щоб полікуватися, а якийсь
ідіот у МОЗ розповідає, що не
треба виділяти гроші на онкох�
ворих, бо вони «все одно по�
мруть». Ми вимагаємо відстав�
ки цієї антилюдської команди і
доступу українців до медици�
ни!», – підсумував Ляшко.

Ігор ВОЛОЩУК

Олег ЛЯШКО добивається, щоб всі ліки були
доступними для українців

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.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Поради друзів і колег
по роботі, яким ви до�
віряєте, будуть не зай�

вими. Для вкладання грошей
у спільний бізнес зараз не са�
мий  слушний момент. Робо�
та може стати більш напру�
женою, постарайтеся занад�
то не стомлюватися.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). У вас з'явиться
багато способів до�
могтися бажаного й

просунутися кар'єрними
сходами. Домогтися цього
можна буде винятково своєю
працею.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Виявіть свої
лідерські якості, це
буде дуже важливо,
але уникайте прийма�

ти відповідальні рішення. Ви
будете схильні впадати на
порожньому місці в безглузді
образи на навколишніх.

РАК (22.06�23.07). Не
виключені зовсім не�
сподівані проблеми в
роботі. При спілку�

ванні з оточуючими вас людь�
ми, ви можете розраховува�
ти на повне взаєморозумін�
ня.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Постарайтеся бути
дисциплінованими й
пунктуальними, в

цьому випадку багато про�
блем вирішаться успішно та
вигідно, відкриваючи вам
шлях до нових досягнень.

ДІВА (24.08�23.09).
Ваша здатність вирі�
шити майже всі свої
справи залишиться
при вас, час на робо�

ту й на відпочинок розподі�
ляйте раціонально.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Великий ризик
великих втрат, тому
постарайтеся не

вплутуватися в авантюри.
Всі виникаючі питання будуть
розглянуті вами швидко й
рішуче. У вихідні дні поста�
райтеся уникати зайвої сує�
ти.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Не бійтеся
ризикувати і дійте, у
вас з'явиться  мож�

ливість реалізувати навіть
свої найнавіженіші плани.
Дипломатичність  дозволить
вирішити матеріальні труд�
нощі. Виявіть увагу та терпі�
ння, тоді  справи будуть скла�
датися вдало.

СТРІЛЕЦЬ  (23.11�
21.12). Обсяг наван�
таження на роботі ба�
жано планувати

більш ретельно. Невдача по
дрібницях провокує роздра�
тування, тому постарайтеся
відгородити себе від непот�
рібних контактів

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). У справах
імовірні деякі утруд�
нення. Не прислухай�

теся до мнимих доброзич�
ливців і аматорів давати по�
ради, приймайте всі рішення
самостійно. Все задумане
має шанс здійснитися, варто
лише цього бажати по�
справжньому.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Ви будете
схильні до спонтан�
них дій, що може тро�

хи  заважати. Постарайтеся
не обіцяти зайвого, дотри�
муйтеся помірності. Уникай�
те протиріч із начальством і
зберігайте пунктуальність.

РИБИ (20.02�20.03).
Вам призначено ста�
ти центром загальної
уваги, до ваших ідей

будуть уважно прислухати�
ся. Друзі допоможуть вам
розвіятися. У вихідні ваша
рішучість, чарівність і впев�
неність у собі повинні скори�
ти не одне серце.


