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28 ÷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.

ÁÎÐÃÈ íàñåëåííÿ  â Óêðà¿í³ çà "êîìó-
íàëêó" çðîñëè íà 74 â³äñîòêè.

ÄÅÏÓÒÀÒÈ îáëðàäè ï³äòðèìàëè ïðî-
ïîçèö³þ ïåðåéìåíóâàòè  Äí³ïðîïåòðîâñü-
êó îáëàñòü ó Ñ³÷åñëàâñüêó.

Ó ÑØÀ ñòóäåíòêà  ç óí³âåðñèòåòó  øòà-
òó Þòà ïðèäóìàëà ³ îáëàøòóâàëà  ó âóç³
á³áë³îòåêó äëÿ  ïëà÷ó – ðåàëüíèé çàñ³á
ïðîòè ñòðåñ³â.

ÂÈÏÎÂÍÈËÎÑß 100 ðîê³â ç ÷àñó
ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè  ïðî ãðèâíþ – ãðîøîâó îäè-
íèöþ ÓÍÐ.

Â ÓÊÐÀ¯Í² ïëàíóþòü ââåñòè ïîäàòêî-
âó çíèæêó äëÿ áàòüê³â, ÿê³ âêëàäàþòü äî-
äàòêîâ³ êîøòè ó ðîçâèòîê ñâî¿õ ä³òåé.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Óãàíäè Éîâåð³ Êàãóòà
çàÿâèâ, ùî õîò³â  áè çàáîðîíèòè  îðàëü-
íèé ñåêñ íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè.

ÄÅÐÆÑÒÀÒ âèçíà÷èâ íàéá³ëüø îïëà÷ó-
âàíó  ïðîôåñ³þ â Óêðà¿í³ – öå ðîáîòà  â
àâ³à ãàëóç³. Òàì ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà
ñòàíîâèòü 31720 ãðèâåíü.

Â³òàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìóêà÷åâà
Àíäð³ÿ Áàëîãè

ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

Øàíîâí³ ìóêà÷³âö³!
28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó, 22 ðîêè òîìó, Âåðõîâíà

Ðàäà Óêðà¿íè, ñïèðàþ÷èñü íà âëàñí³ áàãàòîâ³-
êîâ³ òðàäèö³¿ äåðæàâîòâîðåííÿ òà ñâ³òîâèé
äîñâ³ä, ïðèéíÿëà Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè – Îñíîâ-
íèé Çàêîí íàøî¿ äåðæàâè.

Ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ ìàëî âåëèêå ³ñòîðè÷-
íå çíà÷åííÿ äëÿ ìîëîäî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè,
àäæå â í³é âïåðøå íîñ³ºì ñóâåðåí³òåòó òà ºäè-
íèì äæåðåëîì âëàäè áóëî ïðîãîëîøåíî íàðîä,
à íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ – ëþäèíó, ¿¿
æèòòÿ ³ çäîðîâ‘ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîð-
êàíí³ñòü ³ áåçïåêó.

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ñêð³ïëþº óêðà¿íñüêèé íà-
ðîä ó ºäèíå ö³ëå íåçàëåæíî â³ä íàö³îíàëüíî¿ òà
êîíôåñ³éíî¿ ïðèíàëåæíîñò³, ïîë³òè÷íèõ óïîäî-
áàíü, âîíà ãàðàíò íàøî¿ äåðæàâíîñò³, íåçàëåæ-
íîñò³ òà ñîáîðíîñò³.

Ùèðî â³òàþ âàñ, äîðîã³ ìóêà÷³âö³, ç Äíåì Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ áàæàþ âñ³ì íàì ìèðó, çëàãî-
äè òà ùàñëèâîãî ñüîãîäåííÿ.

Ç ïîâàãîþ Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ,
ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ!
Ùèðî â³òàþ âàñ ç 22-þ

ð³÷íèöåþ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè!

Êîíñòèòóö³ÿ óâ³éøëà â ñóñ-
ï³ëüíå æèòòÿ ÿê ãîëîâíèé
îáåð³ã äåðæàâíîñò³ ³ äåìîê-
ðàò³¿, ´àðàíò íåçàëåæíîñò³ ³
ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè. Äâàä-
öÿòü äâà ðîêè òîìó,  28 ÷åðâ-

íÿ 1996 ðîêó Óêðà¿íà ï³äòâåðäèëà ñâîº ïðàãíåííÿ
ðîçáóäóâàòè ñóâåðåííó äåìîêðàòè÷íó äåðæàâó: áóâ
ïðèéíÿòèé Îñíîâíèé çàêîí, ÿêèé âèçíà÷èâ âèùîþ
ö³íí³ñòþ ëþäèíó,   ¿¿ ïðàâà  ³ ñâîáîäè.

Ñüîãîäí³  Óêðà¿íà æèâå â ÷àñè áóðåìíèõ çì³í,
âíóòð³øí³õ  ðåôîðì, ã³äíî ïðèéìàº çîâí³øí³ âèêëè-
êè. Ïðîòå íåçì³íí³ îñíîâè äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï-
³ëüñòâà, çàêëàäåí³ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàëèøà-
þòüñÿ ïð³îðèòåòîì.

Áàæàþ âàì, øàíîâí³ äðóç³, ïîâàãè äî ñâîº¿ äåð-
æàâè òà ¿¿ ñèìâîë³â, íåïîõèòíî¿ â³ðè â ñï³ëüíó ïåðå-
ìîãó Óêðà¿íè, äîáðà, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âñ³õ çåì-
íèõ ãàðàçä³â!

Ç³ ñâÿòîì âàñ! Ç äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè!
Ç ïîâàãîþ Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ

Ñåðã³é ÃÀÉÄÀÉ

Äîðîã³ ìåø-
êàíö³ ì³ñòà òà
ðàéîíó, øàíîâí³
ãîñò³ íàøîãî
êðàþ!

Â³òàþ âàñ ç 22-þ ð³÷íèöåþ íàøî¿ Êîí-
ñòèòóö³¿! Ãðîìàäÿíè, ÿê³ õî÷óòü æèòè â äå-
ìîêðàòè÷í³é êðà¿í³ ùîíàéïåðøå ïîâèíí³
çíàòè Çàêîíè ñâîº¿ äåðæàâè ³ áåçóìîâíî ¿õ
äîòðèìóâàòèñü. Áàæàþ, ùîá âñ³ ìè çíàëè,
øàíóâàëè Çàêîíè Êîíñòèòóö³¿, ïðàöþâàëè
íà çáåðåæåííÿ íåçàëåæíîñò³,ìèðó òà ïðî-
öâ³òàííÿ ð³äíî¿ Áàòüê³âùèíè.

Çè÷ó âñ³ì çäîðîâ’ÿ, óäà÷³ ³ ìèðó!
Î. ÏÅÐÅÑÒÀ,

ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÓÄÀ×² ² ÌÈÐÓ!

Вартість підписки залишається
незмінною – 12 грн. на місяць.

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

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

З глибокою повагою редактор газети
С. ДВОРНИЧЕНКО

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826
У зв’язку з реєстраційними змінами газети,  всі

фінансові операції (у тому числі і  оплату перед�
плати) слід здійснювати за новими банківськими
реквізитами, які ми тут друкуємо.

ФОП Дворниченко Сергій Вікторович
р/р 26007053911873  в ПАТ «Приватбанк»

МФО 312378,  Код ЄДРПОУ 2785704255
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Âèõîâàííÿ ãðîìàäÿíèíà-ïàòð³îòà – ïð³îðèòåòíèé íàïðÿì ñó÷àñíî¿ äåðæàâè
Молодь є важливою

складовою сучасно�
го українського сусп�
ільства, носієм інте�
лектуального потен�
ціалу, визначальним
фактором соціально�
економічного прогре�
су. Першочерговим
завданням нашої
держави є виховання
громадянина�патріо�
та. В Україні націо�
нально�патріотичне
виховання дітей та
молоді має стати од�
ним із пріоритетних
напрямів діяльності
держави та суспіль�
ства щодо розвитку
громадянина, як ви�
сокоморальної осо�
бистості, яка плекає
українські традиції,
духовні цінності, во�
лодіє відповідними
знаннями, вміннями
та навичками, здатна
реалізувати свій по�
тенціал в умовах су�
часного суспільства,
сповідує європейські
цінності, готова до ви�
конання обов’язку із
захисту Батьківщини,
незалежності та тери�

торіальної ціліс�
ності України.

З метою коор�
динації зусиль
місцевих ор�
ганів виконавчої
влади та інсти�
тутів грома�
дянського сусп�
ільства у питан�
нях реалізації
н а ц і о н а л ь н о �
патріотичного
виховання на
території Мука�
чівського району,
згідно розпорядження
голови Мукачівської
районної державної
адміністрації від
20.03.2018 року  №
160 утворено коорди�
наційну раду з питань
національно�патріо�
тичного виховання
при Мукачівській рай�
держадміністрації.

Чергове засідання
координаційної ради з
питань національно�
патріотичного вихо�
вання відбулося в рай�
онній державній адмі�
ністрації під керівниц�
твом заступника голо�
ви Мукачівської рай�

держадміністраці ї
Олександра Богіва.

Про заходи з націо�
нально�патріотичного
виховання в оздоров�
чих закладах району
доповіла Віра Свата�
нова – начальник
відділу у справах сім’ї
та дітей управління
соціального захисту
населення Мукачі�
вської райдержадмін�
істрації, яка зазначи�
ла, що оздоровчими
закладами прово�
диться активна робо�
та у сфері національ�
но�патріотичного ви�
ховання молоді. Для
дітей, які проходять
оздоровлення в літніх

таборах Мукачівщини
транслюються філь�
ми на патріотичну те�
матику, проводяться
тематичні екскурсії,
функціонують гуртки,
метою яких є вихо�
вання у підростаючо�
го покоління поваги
та любові до українсь�
кої культури, украї�
нської пісні та тра�
дицій українського на�
роду.

Іван Качур – голова
Мукачівської районної
ради ветеранів Украї�
ни наголосив, що у
2018 році Мукачівська
районна рада вете�
ранів України відзна�
чає 30 річницю від дня

заснування і на�
ціонально�патр�
іотичне вихо�
вання дітей та
молоді є одним з
ключових на�
прямків у діяль�
ності ради. При
раді ветеранів
України утворе�
на комісія з на�
ціонально�патр�
іотичного вихо�
вання молоді,

через яку забезпе�
чується активна
співпраця ради вете�
ранів з закладами ос�
віти, органами місце�
вого самоврядування,
громадськими органі�
заціями тощо. Голова
ради ветеранів зазна�
чив, що 26 квітня 2018
року відбувся розши�
рений пленум район�
ної ради ветеранів за
участі спеціалістів
відділу освіти та вчи�
телів шкіл району на
якому ґрунтовно обго�
ворили спільну
співпрацю ради вете�
ранів і освітніх зак�
ладів району з питань
активізації волон�

терського руху. Во�
лонтерство – це і є
патріотичне вихован�
ня на практиці, тому на
пленумі прийняли по�
станову залучити до
цієї діяльності шко�
лярів молодшого віку
та усіх учнів району.
Розширення волон�
терської діяльності
зокрема у сфері патр�
іотичного виховання
молоді могло б пози�
тивно вплинути на ви�
ховання у дітей любові
до власної держави,
поваги до людей похи�
лого віку.

Олександр Корж –
начальник відділу мо�
лоді та спорту управ�
ління освіти, молоді та
спорту Мукачівської
РДА зазначив, що на
території Мукачівсь�
кого району відбудуть�
ся заходи: кубок Мука�
чівського району з
баскетболу; велома�
рафон «Три замки За�
карпаття»; фінальна
гра кубку Мукачівсь�
кого району з футболу,
присвяченні Дню Мо�
лоді.

За материнську самовідданість, народження та
зразкове виховання дітей, забезпечення умов для
їх всебічного розвитку Добош Магдалині Іванівні
– матері семи дітей, мешканці смт. Чинадійово
Мукачівського району указом Президента Украї�
ни, від 11.05.2018 року №121/2018 вручено по�
свідчення та нагрудний знак до почесного звання
України “Мати�Героїня”.  Державною нагородою
багатодітну матір від імені Президента України
та за дорученням голови обласної державної ад�
міністрації нагородили виконуючий обов’язки го�

лови Мукачівської районної державної адміністрації Данканич Андрій Андрійович
спільно з начальником управління соціального захисту населення Немйо Олександром
Олександровичем.

“Ìàòè-Ãåðî¿íÿ” – ïî÷åñíå çâàííÿ â Óêðà¿í³

У малому залі Мукачі�
вської районної дер�
жавної адміністрації
відбулась нарада з заві�
дуючими та лікарями�
педіатрами лікувально�
профілактичних зак�
ладів Мукачівського
району за участі викону�
ючого обов’язки голо�
ви Мукачівської РДА Ан�
дрія Данканича та голов�
ного лікаря ЦПМСД Му�
качівського району
Вікторії Лані.

З презентацією на
тему «Функціональні
розлади травлення у
дітей раннього віку» ви�
ступила представник
фірми «Берлін�Хемі»
Мар’яна Шкріба.

Районний педіатр
«Центру первинної ме�
дико�санітарної допо�
моги району» Олеся Ба�
лега зауважила, що

Ïðîô³ëàêòèêà äèòÿ÷èõ çàõâîðþâàíü
Ìóêà÷³âùèíè

рівень інфекційної зах�
ворюваності за 2018
рік серед дітей Мукачі�
вського району складає
всього 132 випадки, з
них 104 випадки захво�
рюваності на кір. Ліку�
вальні заклади Мукачі�
вщини в повному об�
сязі забезпечені імуно�
біологічними препара�
тами за рахунок дер�
жавного забезпечення
та гуманітарної допо�
моги.

В. Лані – головний
лікар району наголоси�
ла, що дуже важливо
виконати план щеплень
з метою профілактики
захворюваності і запо�
бігання летальних
наслідків дітей Мукачі�
вського району. Навела
міжнародну статистику
про загальну дитячу
смертність населення
планети від інфекційних
захворювань.

Є дати, які укріплюють нації, виражають
дух народу, символізують його славне ми�
нуле, сьогодення й майбутнє. До їхнього
числа, безсумнівно, відноситься і День
прийняття Конституції України, що відзна�
чається щорічно 28 червня, такими слова�
ми розпочався тематичний вечір «Оберіг
нашої держави», приурочений до Дня Кон�
ституції України,який проходив у цент�
ральній районній бібліотеці за участі го�
лови Мукачівської районної державної ад�
міністрації Сергія Гайдая, голови район�
ної ради Івана Михайла, заступника голо�
ви райдержадміністрації Олександра Бо�
гіва,голови районної ради ветеранів Івана
Качура, які звернулись до присутніх з
вітальними словами.

Гайдай С.В., зазначив, що Конституція –
це Основний закон держави, який закріп�

лює фундаментальні цінності суспільства.
День Конституції – це свято національного
єднання й загальної відповідальності за
сьогодення й майбутнє нашої Батьківщи�
ни.

Іван Михайло зауважив, що держава з
давньою історією, оригінальною духовною
культурою, традиціями, працьовитим та
миролюбним народом має право на само�
визначення і повагу, а Конституція України
не лише регулює найбільш важливі
суспільні відносини в державі, а й відно�
сини України з іншими державами світу.

Конституція України є однією з найбільш
демократичних конституцій, наголосив за�
ступник голови Мукачівської РДА Олек�
сандр Богів. Не дивлячись на свій моло�
дий вік Конституція України втілила в собі
світовий досвід демократії адаптований до
українських реалій.

22 ð³÷íèöþ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³äçíà÷èëè â ðàéîí³
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Її було встановлено цими днями біля будівлі Мукачівсь�
кого драматичного театру. Попередньо на засіданні архі�
тектурно�містобудівної ради розглянуто проектні пропозиції
тематичних лавиць. За її результатами доручили директо�
ру ММКП "Ремонтно�будівельне управління" виготовити та
установити театральну лавицю .

У селі Павшино відбулися громадські
обговорення з питань добровільного
приєднання територіальної громади
села Павшино до територіальної грома�
ди міста Мукачева.

Нагадаємо, що у травні прийнято
закон, який дозволяє містам обласного
значення згуртувати навколо себе
сусідні сільські та селищні ради і стати
центром об’єднаної громади без зайвих
бюрократичних процедур – в тому числі,
без проведення виборів.

Під час проведення громадських об�
говорень таке рішення, при чому одно�
голосно, ухвалили, інформує експерт з
децентралізації Володимир Феськов.

� Рішення прийняли одноголосно. І це
заслуга в першу чергу голови села, де�

путатів і, власне, членів територіальної
громади, – повідомив Феськов. – З усіх
виступів було зрозуміло: люди втоми�
лись, і чекати нема змісту. В громади є
об’єктивні проблеми, вирішити які
коштів нe має і найближчий час не буде.

Павшино є першим селом в Закар�
патській, що розпочало приєднання до
міста обласного значення.

� Досвід Тячівської ОТГ свідчить, що це
єдиний правильний сьогодні крок, за
яким майбутнє і сьогоднішнє. Тепер че�
каємо рішень Павшинської сільської та
Мукачівської міської рад. А далі будемо
спільно напрацьовувати подальші пра�
вила їх співіснування і приймати
фінальні рішення. Мукачівській ОТГ бути!
� констатує Володимир Феськов.

Начальник відділу охоро�
ни здоров’я Мукачівського
міськвиконкому Любов
Мандзич висловила
вдячність правоохоронним
органам за роботу щодо
виявлення ймовірних
фактів хабарництва серед
медичних працівників.
Втім нагадує, що остаточ�
но визначає вину чи не ви�
нуватість – виключно суд.

Î×²ËÜÍÈÊ ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ
ÏÐÎÊÎÌÅÍÒÓÂÀËÀ ÏÎÄ²¯ Â ÏÎË²ÊË²Í²Ö²

Нагадаємо, що позавчора
правоохоронці повідомили
про факти отримання не�
правомірної вигоди одним
з працівників поліклінічно�
го відділення лікарні.

«Ми закликаємо му�
качівців повідомляти про
подібні факти  зі сторони
медичного персоналу. Ме�
диків неодноразово попе�
реджали про неприпус�

тимість таких дій. Місто ви�
діляє достатньо коштів на
забезпечення медичної га�
лузі, пацієнти забезпечені
ліками на 100% за рахунок
міського бюджету. Медики
міста щороку окрім зарплат
отримують премії до Дня
медичного працівника та
13�ту зарплату наприкінці
року », – зазначає Любов
Мандзич.

Рішення «Про шефство
над військовою частиною
А1556» схвалено на чер�
говій сесії міськради.  Ко�
ординаційній раді з орган�
ізації шефства над
військовою частиною
А1556  доручать розроби�

Â Ìóêà÷åâ³ ñòâîðÿòü Êîîðäèíàö³éíó ðàäó
ç îðãàí³çàö³¿ øåôñòâà íàä â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ

ти річний план шефства,
у якому передбачать захо�
ди щодо надання допомо�
ги у забезпеченні військо�
вої частини. Головою Ко�
ординаційної ради пропо�
нується призначити зас�
тупника міського голови,

керуючого справами
Олександра Галая.

Рада займатиметься
організацією роботи з
розроблення проектів
програм та рішень для за�
безпечення ефективної
шефської роботи.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ Â²ÄÇÍÀ×Àª ÄÅÍÜ ÑÊÎÐÁÎÒÈ
² ÂØÀÍÓÂÀÍÍß ÏÀÌ’ßÒ² ÆÅÐÒÂ Â²ÉÍÈ
22 червня 2018 року в Україні

День скорботи і вшанування па�
м’яті жертв Другої світової
війни.

У цій найстрашнішій в історії
людства війні загинуло 10 млн
українців. Було зруйновано 700
міст і 28 000 сіл. Тому 17 листо�
пада 2000 року Указом Прези�
дента України було прийнято
рішення про вшанування пам’�
яті загиблих.

Сьогодні о 10 годині ранку
представники влади та гро�
мадських організацій міста Му�
качева поклали вінок та квіти до Обеліску Слави, а також хвилиною мовчання вшанували
пам’ять жертв війни.

У Центральній бібліотеці міста були проведені спеціалізовані виставки художньої та
наукової літератури, присвячені цим подіям. Також були приспущені Державні прапори
України на будинках та спорудах органів влади, державних організаціях та підприємствах.

Вічна Слава тим, хто загинув та став жертвами Другої світової війни! Разом ми повинні
докласти всіх зусиль для того, щоб така трагедія більше не повторилася і в нашій країні
панував мир!

В Мукачеві прийняли
міську програму медичного
обслуговування населення
територіальної громади Му�
качева в Національному
інституті серцево�судинної
хірургії імені М. М. Амосова�
НАМН України на 2018 рік

новій редакцій. Зміни до
програми вносяться у зв’яз�
ку із створенням комуналь�
ного некомерційного під�
приємства “Центр первин�
ної медико�санітарної допо�
моги м.Мукачева” шляхом
перетворення із комунальної
організації (установи, закла�

Âëàäà Ìóêà÷åâà âèä³ëèòü ï³âì³ëüéîíà íà
ë³êóâàííÿ ì³ñòÿí â ³íñòèòóò³ ³ì. Ì. Àìîñîâà

ду) “Центр первинної меди�
ко�санітарної допомоги
м.Мукачево”

Цьогоріч на фінансування
програми виділять
півмільйона гривень. За ці
гроші міський бюджет опла�
чуватиме послуги з надання
третинної (високоспеціалі�
зованої) медичної допомоги
мешканцям Мукачева в
клінічних підрозділах ДУ
“Національний інститут сер�
цево�судинної хірургії імені
М. М. Амосова НАМН Украї�
ни”, згідно з договором про
медичне обслуговування на�
селення.

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÂÑÒÀÍÎÂÈËÈ
ÒÅÀÒÐÀËÜÍÓ ËÀÂÈÖÞ

Ìóêà÷³âñüê³ ä³òè
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ

â³äïî÷èâàòèìóòü
ó Õîðâàò³¿

Місто�побратим Паг (Хор�
тватія) ласкаво прийме до
себе на відпочинок мукачі�
вський дітей, чиї батьки є
учасниками АТО. Про це
було домовлено міськими
головами Мукачева та Пага.
Управління освіти, молоді
та спорту міської ради за�
безпечить їм витрати на
транспорт. Всього до Хор�
ватії поїде 30 дітей. Відпо�
чивати вони будуть з 23 по
30 червня.

Рішення про внесення змін до  про�
грами удосконалення цивільного захи�
сту міста Мукачева на  2018 � 2020 роки”
прийнято на черговій сесії міськради.
Депутати внесли зміни до додатку про�
грами. Кошти програми спрямують на
придбання та обслуговування гучно�
мовців для оповіщення  населення
міста, системи централізованого опов�

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÇÌ²ÍßÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÓ
ÖÈÂ²ËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÍÀÑÅËÅÍÍß

іщення та комплектуючих матеріалів до
них, придбання та обслуговування раді�
останцій, поповнення та утримання  ма�
теріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситу�
ацій, засобів індивідуального захисту,
приладів радіаційної та хімічної розвід�
ки, дозиметричного та хімічного контро�
лю.

Про це повідомила
організатор обласної
олімпіади з ментальної
арифметики Тетяна Шут�
ко.

Учень Мукачівської
ЗОШ №13 Олександр
Сарна  зайняв третє
призове місце.  «Учні
показали надзвичайно
високий рівень знань
незважаючи на те, що
вчаться не більше двох
років цій методиці.

Вітаю всіх з перемогою ,бажаю щоб у наступ�
ному році на міжнародній олімпіаді змагалося
якнайбільше діток з України», – зазначає пані
Тетяна.

Øêîëÿð ç Ìóêà÷åâà çàéíÿâ ïðèçîâå
ì³ñöå íà ì³æíàðîäí³é îë³ìï³àä³

ç ìåíòàëüíî¿ àðèôìåòèêè

В Мукачеві перейменували
дві вулиці

Рішення «Про перейменування назв вулиць міста» розг�
лянули на черговій сесії міськради.

Розглянувши пропозиції  комісії з питань збереження істо�
ричної спадщини, найменування та перейменування вулиць,
встановлення пам’ятних знаків у місті Мукачево при вико�
навчому комітеті Мукачівської міської ради, враховуючи
протокол громадських слухань щодо обговорення  змін назв,
депутати своїм рішенням перейменували вулицю Жуков�
ського Василя на вулицю Логойди Миколи (ID 115), вулицю
Маміна�Сибіряка Дмитра на вулицю Калабішки Олексія
(ID 204).

Важкохвора мукачівка отримає
майже 90 тисяч на лікування

Рішення «Про надання матеріальної допомоги»
прийнято на засіданні виконавчого комітету. 89 тисяч
вона отримає на проведення операції на серці. Жінка
потребує термінового хірургічного втручання.

Кошти будуть виділено за рахунок програми «Додат�
кового соціально�медичного захисту мукачівців» на
2018�2020 роки».
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15 червня у Києві за
ініціативою Юлії Тимо�
шенко зібрався масш�
табний форум «Новий
курс України». Більше
тисячі експертів, пред�
ставників громадсь�
кості і політичних ак�
тивістів обговорювали
стратегію розвитку краї�
ни. Свій план дій запро�
понувала і сама Юлія Ти�
мошенко.

Лідер «Батьківщини»
наголосила, що стратегічна мета
України – повноправне членство
в Європейському Союзі та НАТО і
відновлення територіальної
цілісності держави. «Доки Донбас
і Крим не повернуться до України
ніхто з українців не може бути спо�
кійним, – підкреслила вона. – Аг�
ресія Росії має бути зупинена».

Запорукою впевненого руху
країни у майбутнє Юлія Тимошен�
ко вважає оновлення Конституції
та укладання нового «суспільно�
го договору». «Право народу на
свій розсуд, самостійно і під
свою відповідальність організо�
вувати власне життя і життя сусп�
ільства – це основа такого сусп�
ільного договору», – пояснила
вона. Найефективнішим держав�
ним устроєм лідер «Батьківщини»
назвала парламентську респуб�
ліку канцлерського типу. За тако�

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ПРОПОНУЄ ПЛАН ДІЙ
«НОВИЙ КУРС УКРАЇНИ»

го устрою громадяни мають од�
ночасно обирати парламент та
керівника уряду – канцлера. І саме
кандидат на посаду голови уряду
має очолювати партійний спи�
сок. Це робиться для того, щоб
«ніхто не міг витягти невідомого
кандидата з�під столу, узгодити
його з олігархією і показати на�
роду», – підкреслила Тимошенко.
За її словами, Україні потрібна
дієва влада, сильна підтримкою
народу, на який вона спирається.

Для обговорення пропозицій,
висловлених на форумі, буде
створено чотири постійно діючих
платформи. Передбачено, що
найближчим часом відбудуться й
тематичні форуми, які розробля�
тимуть стратегію економічної та
соціальної політики держави.

План дій, запропонований Ти�
мошенко передбачає також поси�

лення ролі громадянсь�
кого суспільства, яке має
отримати потужні важелі
для контролю за владою.
«Вона продемонструва�
ла новий для України тип
лідерства» – так проко�
ментував підсумки Фору�
му політолог Сергій Би�
ков. «Тимошенко залучи�
ла на свій бік не тільки
ідейних прихильників, а
й відвертих опонентів.
Якщо запропонований

нею план втілити в життя, Україна
стане однією з найсильніших
країн Європи» – підкреслив екс�
перт.

В роботі форуму  в Києві взяв
участь депутат Мукачівської
міської ради від партії ВО «Бать�
ківщина» – Олександр Лізанець.

Шановні співвітчизники! Зап�
рошуємо всіх, хто хоче позитив�
них змін в країні, долучитись до
складання прикінцевого варіанту
документу «Новий курс України».
Просимо подавати свої пропо�
зиції щодо того як домогтися до�
стойного життя українців. Чекає�
мо вас в офісі партії ВО «Батьків�
щина»,  вул. Достоєвського,7/5 –
з 10 до 16 год.

ЩОДНЯ  ( ОКРІМ ВИХІВНИХ)
О. ПЕРЕСТА –

голова міської організації
партії ВО «Батьківщина»

Â²ÒÀªÌÎ ÞÂ²ËßÐÊÓ!
28 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àº ñâî¿

äâà ïðåêðàñí³ þâ³ëå¿ – 75
ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
òà 55 ð³÷÷ÿ ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ íàøà äîðîãà,
÷àð³âíà ³ ìèëà æ³íêà, äîá-
ðîçè÷ëèâà ÷óéíà ëþäèíà,
ëþáëÿ÷à ³ òóðáîòëèâà äðó-
æèíà, ìàòóñÿ ³ áàáóñÿ, çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ç íà-
â÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè

Ìóêà÷³âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ ¹ 1 ³ì.
Ñ.Ô. Ìàðòîíà

Ìàãäàëèíà Ìèõàéë³âíà
ÊÍßÇªÂÀ.

Øàíîâíà Ìàãäàëèíî Ìèõàéë³âíî!
Ïðèéì³òü ùèðîñåðäå÷í³, ñïîâíåí³ ëþäñüêî¿

øàíè ³ ïîâàãè ïðèâ³òàííÿ â³ä êîëåã ïî ðîáîò³ ç
íàãîäè ïîâàæíèõ äàò! Ìè ïèøàºìîñÿ òèì, ùî
íàì âèïàëà ìîæëèâ³ñòü ðàçîì ç Âàìè ïðàöþâà-
òè ó òâîð÷îìó êîëåêòèâ³ ìèñòåöüêî¿ øêîëè ³ ðà-
çîì äîñÿãàòè âàãîìèõ çäîáóòê³â ó âèõîâàíí³
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.

Âàø ïðîôåñ³îíàë³çì, áàãàòîð³÷íà ïîñë³äîâíà
òà íàïîëåãëèâà ïåäàãîã³÷íà ïðàöÿ, îðãàí³çàö³éíà
òà ìåòîäè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ïðèíåñëè ðàä³ñòü ³ â³ðó
â ñåáå áàãàòüîì çä³áíèì âèõîâàíöÿì øêîëè, ÿê³
âæå ñòàëè â³äîìèìè â ìèñòåöüêèõ êîëàõ îáëàñò³,
êðà¿íè ³ ñâ³òó.

Ð³äíèé êîëåêòèâ ìèñòåöüêî¿ øêîëè,
áàòüêè ³ ó÷í³ â äåíü Âàøèõ ÿñêðàâèõ þâ³ëå¿â
áàæàþòü Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, æèòòºâèõ

ñèë, óñï³õ³â ó ðîáîò³, âåëèêîãî ëþäñüêîãî
ùàñòÿ ³ Áîæî¿ áëàãîäàò³!

Ñ²ÂÀ×  ÎÑÂ²ÒÍÜÎ¯  ÍÈÂÈ
25 червня випов�

нюється 66 років одно�
му із авторитетних педа�
гогів міста «Відміннику
освіти України», «Заслу�
женому працівнику осв�
іти України», депутату
міської ради 2,3,4 скли�
кання Василю Іванови/
чу БОРІ. Народився він
в мальовничому селі Ве�
лика Копаня, Виноград�
івського району, яке
славиться тим що тут
народжується близнят
найбільше в Україні та у
всій Європі. Не далеко за
селом є відоме Красне
поле. В селі живе багато
працьовитих та талано�
витих людей, відомих в
області та й у всій Ук�
раїні.

Василь Іванович наро�
дився 6�ю дитиною, а
всього у сім’ї їх було 8,
це була проста колгосп�
на сім’я. Закінчив школу,
служив у армії, поступив
і закінчив УЖНУ біологі�
чний факультет і працю�
вав учителем біології.
Сіяв добре, розумне і
вічне. За добру роботу
став інспектором шкіл
міста, а потім директо�
ром школи та начальни�
ком управління освіти
міста Мукачева. Працю�
ючи 26 років директо�
ром Мукачівської ЗОШ
№ 6, разом з пед. колек�
тивом зробив школу
відомою в Мукачеві й

Україні. Багато було
зроблено по зміцненню
матеріальної бази шко�
ли – це капітальний ре�
монт їдальні, спортзалів
встановлення шатрових
дахів та добудова шко�
ли в 2005 році що дало
змогу перейти на одно�
змінне навчання. За
часи директорства Васи�
ля Івановича було випу�
щено близько 5 000 ви�
пускників які одержали
знання та стали відоми�
ми в місті й області та по
всій Україні. Всі вони ви�
росли хорошими людь�
ми.

Василь Іванович оби�
рався депутатом міської
ради 2,3,4 скликання у
важкі часи становлення
Української держави і
багато зробив щоб
наше місто стало таким
яким воно є зараз. За
значний вклад у розви�
ток міста Мукачева він
був нагороджений, один
із не багатьох медаллю
міської ради «За знач�
ний вклад в розвиток
міста Мукачева». Василь
Іванович Бора на про�
тязі 20 років був без�
змінним головою ради
директорів шкіл міста,
який навчав молоду пле�
яду керівників шкіл. Не
ординарність і креа�
тивність цього керівни�
ка можна побачити хоч
би з того що з 2006 року

в школі було введено
профільне навчання з
футболу, створені спец�
класи з поглибленим
вивченням футболу. Не
одноразово команда
учнів школи була пере�
можницею в змаганнях
різних рівнів як України
так і за її межами. Ва�
силь Іванович мудрий
освічений керівник, і в
2004 році це було
відмічено присвоєнням
йому почесного звання
«Заслужений працівник
освіти України».

Успіхи в школі знач�
ною мірою залежать від
керівника тому велику
увагу Василь Іванович
приділяв методичній
роботі та індивідуально�
му підходу у роботі з
пед. кадрами. А це в
свою чергу впливає на
якісний склад педагогів,
які працюють у школі: із
72 вчителів – 10 вчи�
телів методистів, 22 ма�
ють звання «Старший
вчитель». Школа пи�
шається тим що 2�є вчи�
телів мають звання «Зас�
лужений вчитель Украї�
ни», разом з директо�
ром це 3 заслужених в
одній школі.

Василь Іванович пос�
тійно дбав про розвиток
школярів, сприяв фор�
муванню творчих здіб�
ностей школярів. За
його сприяння та сила�

ми спонсорів учні мають
можливість щороку бра�
ти участь у фестивалі
«Рекіцькі Сузір’я », які
проводяться на Міжгір�
щині. Бора Василь Івано�
вич – умілий організа�
тор, толерантний при�
ємний у спілкуванні. Ми
познайомились з ним
під час відвідин літера�
турного музею іменні
Юрія Мейгеша, який діє
у ЗОШ № 6. Тут сильна
організація юних корес�
пондентів молодих літе�
раторів. На зустріч з
ними приїздили пись�
менники Василь Густі,
Мирослав Дочинець,
Татяна Рибар, Віктор
Дворниченко, та багато
інших в тому числі був
запрошений і я, читав
учням свої поезії.

Зараз Василь Івано�
вич Бора на пенсії, од�
нак дотепер працює
учителем біології у
рідній школі, грає у фут�
бол, та займається гро�
мадською роботою.
Щира вдячність до цієї
людини спонукала мене
написати цю замітку на
честь його 66 річчя і по�
бажати йому доброго
міного здоров’я творчої
наснаги і просто людсь�
кого везіння на многії
благії літа, щоб сіяв він
добре розумне і вічне.

Ярослав СІЧ,
літератор

на заочну форму навчання в
20182019 н.р. за  спеціальністю:

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА
ТА СТРАХУВАННЯ

(не бюджетна пропозиція)

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають до Свалявської
філії ТНЕУ для здобуття освітньо�кваліфікаційного
рівня бакалавра зараховуються бали сертифіката Ук�
раїнського центру оцінювання якості освіти з таких
предметів:

1. Українська мова та література;
2. Історія України
3. Математика або географія.
Прийом на навчання на перший курс (зі скороче�

ним терміном навчання – 2�3 роки), другий (третій)
курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здо�
були освітньо�кваліфікаційний рівень молодший
спеціаліст проводиться на конкурсній основі за ре�
зультатами фахового вступного випробування.

Прийом документів проводиться:
Вступники на основі повної загальної середньої ос�

віти
на заочно�дистанційну форму навчання:
для осіб, які не складають вступних випробувань

(на основі ЗНО) –  з 12 липня до 26 липня 2018
року.  (на контрактних умовах).

Вступники на основі освітньо�кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст.  – з 2 липня до 13 серпня
2018 року (на контрактних умовах – основна сесія)

 Адреса приймальної комісії:
 Свалявської філії ТНЕУ:

 м. Свалява, вул. Верховинська, 89
 тел.(0233)2/22/52

СВАЛЯВСЬКА  ФІЛІЯ

Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

 (наказ Міністерства освіти і науки України від
23.12.2016 р. №1513 л)

ПРОВОДИТЬ НАБІР АБІТУРІЄНТІВ
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
6 (147) 28 ÷åðâíÿ 2018 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555528 ÷åðâíÿ  2018 ð.

25 (1229)25 (1229)25 (1229)25 (1229)25 (1229)

ñò.

Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò ëè âåðó íà çåìëå? (Ëê.18.8)Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò ëè âåðó íà çåìëå? (Ëê.18.8)Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò ëè âåðó íà çåìëå? (Ëê.18.8)Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò ëè âåðó íà çåìëå? (Ëê.18.8)Ñûí ×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò ëè âåðó íà çåìëå? (Ëê.18.8)

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
 Ãîñïîäà...

Òðîïàðü, ãëàñ 4
Ïðîðî÷å è Ïðåäòå÷å ïðèøåñòâèÿ Õðèñ-

òîâà, äîñòîéíî âîñõâàëèòè òÿ íåäîóìå-
åì ìû, ëþáîâèþ ÷òóùèè òÿ: íåïëîäñòâî
áî ðîæäøèÿ è îò÷åå áåçãëàñèå ðàçðåøè-
ñÿ ñëàâíûì è ÷åñòíûì òâîèì ðîæäåñòâîì,
è âîïëîùåíèå Ñûíà Áîæèÿ ìèðîâè ïðî-
ïîâåäóåòñÿ.

Ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ
 ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ

Ïåòðà è Ïàâëà
(12èþëÿ)

Òðîïàðü, ãëàñ 4
Àïîñòîëîâ ïåðâîïðåñòîëüíèöû, è âñå-

ëåííûÿ ó÷èòåëèå, Âëàäûêó âñåõ ìîëèòå,
ìèð âñåëåííåé äàðîâàòè, è äóøàì íàøèì
âåëèþ ìèëîñòü.

ÒÛ ÇÍÀË ...
Òû çíàë, ÷òî ß Òâîðåö, íî Ìíå íå ïîêîðèëñÿ,
Òû çíàë, ÷òî ß åñòü ñâåò, íî òû Ìåíÿ íå çðèë,
Òû çíàë, ÷òî ß åñòü ïóòü, íî òû ñ äîðîãè ñáèëñÿ,
Òû çíàë, ÷òî ß åñòü æèçíü, íî Ìíîþ  òû íå æèë.

Òû çíàë, ÷òî ìóäðîñòü ß –  íå ÷òèë Ìîèõ çàêîíîâ,
Òû çíàë, ÷òî ß âñåáëàã, íî íå ëþáèë Ìåíÿ,
Òû çíàë, ÷òî ß áîãàò, íî íå ïðîñèë ñ ïîêëîíîì,
Òû çíàë, ÷òî âå÷åí ß, íî íå èñêàë íè äíÿ.

ß ìèëîñòèâ – òû çíàë, íî Ìíå  ñóäüáó íå ââåðèë,
Òû çíàë, ÷òî ß âåëèê, íî Ìíå òû íå ñëóæèë,
×òî ß ìîãó âñå äàòü, îïðåäåëèòü, èçìåðèòü,
×òî âñåìîãóù – òû çíàë, íî òû Ìåíÿ íå ÷òèë.

Òàê çíàé æå, ÷åëîâåê, ïûëèíêà âî âñåëåííîé:
Ïóñòûå äíè ïðîæèâ, íå âåðÿ, íå ëþáÿ,
Ïðèäÿ ê êîíöó çåìíîé, êîðîòêîé æèçíè òëåííîé,
Â ïîãèáåëè ñâîåé âèíè òåïåðü ñåáÿ!

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ýòîò òåêñò, ñëîâî Áîæèå – âûãîâîð Áîãà ÷åëîâåêó ñ ïðåäóï-
ðåæäåíèåì – áûë íàéäåí áîëåå 30 ëåò íàçàä âîèíàìè-äåñàíòíèêàìè Âèòåá-
ñêîé âîçäóøíî-äåñàíòíîé äèâèçèè â áîëîòå, â êîòîðîå îíè ïî îøèáêå áûëè
âûñàæåíû íà ïàðàøþòàõ âî âðåìÿ âîéñêîâèõ ó÷åíèé â òîé ìåñòíîñòè.
 Ñëîâà ýòîãî òåêñòà áûëè íàïèñàíû (âûñå÷åíû) íà öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì
ÿçûêå íà êàìíå, êîòîðûé íå ñìîãëè ñäâèíóòü ñ ìåñòà 75 âîèíîâ. Ñåé÷àñ ñàì
êàìåíü íàõîäèòñÿ âîçëå õðàìà â Ïîëîöêîì ðàéîíå â Áåëîðóññèè.

Ðîæäåñòâî Ïðåäòå÷è
è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

(7 èþëÿ)

“ÃÎÐÅ ÃÎÐÜÊÎÅ ÄÂÈÆÅÒ ÍÀ ÍÀÑ”
Ñîáëþäàéòå âñå óñòàâû Ìîè è âñå çàêîíû Ìîè,

è èñïîëíÿéòå èõ, –  è íå ñâåðãíåò âàñ ñ ñåáÿ çåìëÿ ... (Ëåâ.20.22).
Ìû æèâåì â ïîðàçèòåëüíîå

âðåìÿ: âðåìÿ âåëèêèõ îòêðû-
òèé, âåëèêîãî âûðîæäåíèÿ, âå-
ëèêîé ëæè, – â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ! Ïèð ó êðàÿ ïðîïàñòè çàõ-
âàòèë âñåõ è âñÿ! Æàæäà ÷åñ-
òè, âëàñòè, áîãàòñòâà çàâëàäå-
ëà óìàìè è ñåðäöàìè! Ãîñó-
äàðñòâàìè óïðàâëÿþò òå, êîìó
áåç ãðèìà ìîæíî ðàáîòàòü â
öèðêå. Èçëóêàâèâøèåñÿ ïðàâ-
äîëþáöû êëåéìÿ ðàñèçì, áåç
çàçðåíèÿ ñîâåñòè çàÿâëÿþò î
“çîëîòîì ìèëëèàðäå”; îáâèíÿÿ
ôàøèñòîâ çà óáèéñòâà, ïîîù-
ðÿþò óáèéñòâî âî ÷ðåâå! Ðàòóÿ
íà ñëîâàõ çà çäîðîâüå íàöèè,
ñ þíûõ ëåò íàâÿçûâàþò àëêî-
ãîëü, òàáàê, â øêîëàõ âíåäðÿ-
þò óðîêè ðàçâðàòà! Öåëûå íà-
ðîäû ïðåâðàùåíû â òåëåçðè-
òåëåé, ôàíàòîâ è èíòåðíåòîâ-
ñêèõ ïðàçäíîøàòàåê.

Íèçêîå âîçâûøàåòñÿ, ãíóñ-
íîå âîñïåâàåòñÿ, Ñâÿòîå îïëå-
âûâàåòñÿ! Ëþäè íå õîòÿò áûòü
ëþäüìè! ×èñòîòó, öåëîìóäðèå,
ñòûäëèâîñòü, ÷åñòíîñòü îòíî-
ñÿò ê èçæèâøèì ñåáÿ öåííîñ-
òÿì. Ïðèëè÷íîå ñòàëî íåïðè-
ëè÷íûì, ïîçîðíîå – ñëàâíûì!
×òîáû ñòàòü “çâåçäîé”, íå íóæ-
íî íè óìà, íè òàëàíòà: îòáðîñü
ñòûä – è òû óæå â ñëèâêàõ îá-

ùåñòâà, õîòÿ òàêèìè “òàëàíòà-
ìè” çàáèòû çîíû, ïàíåëè è ïðå-
èñïîäíÿÿ! Íî Çåìëÿ íå äëÿ óñ-
òðîèòåëåé àäà!

Ê âåëèêîé ñêîðáè, è Ñâÿòóþ
Öåðêîâü, êîòîðàÿ åñòü ñòîëï è
óòâåðæäåíèå Èñòèíû, çàõëåñ-
òûâàþò ìèðñêèå âîëíû. Íåìî-
ùè ÷åëîâå÷åñêèå îòîæäåñòâëÿ-
þò ñî Ñâÿòûì Ïðàâîñëàâèåì!
Äåëî ñïàñåíèÿ ñâîäèòñÿ ê öå-
ëîâàíèþ ðóê! Íî åñëè öåëîâà-
íèå – âûðàæåíèå ëþáâè, òî ïî-
÷åìó ëþáîâü íå âçàèìíàÿ? ...
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü íå áàðñêàÿ
óñàäüáà è ñâÿùåíèêè, ìîíàõè,
ìèðÿíå íå êðåïîñòíîå ñîñëî-
âèå, à “ðîä èçáðàííûé, öàð-
ñòâåííîå ñâÿùåíñòâî, íàðîä
ñâÿòîé”   (1 Ïåò. 2.9)!

“Ïàñòûðåé âàøèõ óìîëÿþ ÿ,
ñîïàñòûðü è ñâèäåòåëü ñòðà-
äàíèé Õðèñòîâûõ è ñîó÷àñòíèê
â ñëàâå, êîòîðàÿ äîëæíà îò-
êðûòüñÿ: ïàñèòå Áîæèå ñòàäî,
êàêîå ó âàñ, íàäçèðàÿ çà íèì
íå ïðèíóæäåííî, íî îõîòíî è
áîãîóãîäíî, íå äëÿ ãíóñíîé êî-
ðûñòè, íî èç óñåðäèÿ, è íå ãîñ-
ïîäñòâóÿ íàä íàñëåäèåì Áî-
æèì, íî ïîäîâàÿ ïðèìåð ñòà-
äó”.   (1 Ïåò. 5.1-3)

Ñðåáðîëþáèå, âëàñòîëþáèå,
÷åñòîëþáèå, ëåñòü, ëóêàâñòâî,

ïðåñìûêàòåëüñòâî, ëîæü íå
äîëæíû îáðåòàòüñÿ â ëèöàõ äó-
õîâíîãî çâàíèÿ! Íå ðàäè ïðàâä
íàøèõ íàõîäèìñÿ â àëòàðå, íî
ïî ìèëîñòè Áîæèåé è Åãî ïî-
ïóùåíèþ.

Âíåøíå – ñòðîèì è çîëîòèì.
Îòêðûòû òûñÿ÷è õðàìîâ, ìîíà-
ñòûðåé ...È òåì íå ìåíåå, “Ñûí
×åëîâå÷åñêèé, ïðèäÿ, íàéäåò
ëè âåðó íà çåìëå? (Ëê.18.8).
Íå ïîòîìó ëè, ÷òî “íå âñÿêèé,
ãîâîðÿùèé Ìíå: “Ãîñïîäè! Ãîñ-
ïîäè!”, âîéäåò â Öàðñòâî Íå-
áåñíîå, íî èñïîëíÿþùèé âîëþ
Îòöà Ìîåãî Íåáåñíîãî”
(Ìô.7.21)? Âîò ïîñëåäñòâèÿ
øèðîêîãî ïóòè, âîò ïëîäû
âíåøíåãî äåëàíèÿ è ïîòàêàíèÿ
ñòðàñòÿì!

Íî áîëåçíè íàøè íå íîâû.
Åùå ïðîðîêè è àïîñòîëû, îá-
ëè÷àÿ îáðÿäîâåðèå, ÿçâû ïàñó-
ùèõ è ïàñîìûõ, ïðåäóïðåæäà-
ëè, ÷òî Ñóä íà÷íåòñÿ ñ äîìà
Áîæèåãî! “Èáî âðåìÿ íà÷àòüñÿ
ñóäó ñ äîìà Áîæèÿ; åñëè æå
ïðåæäå ñ íàñ íà÷íåòñÿ, òî êà-
êîé êîíåö íåïîêîðÿþùèìñÿ
Åâàíãåëèþ Áîæèþ?” (1
Ïåò.4.17).

Íå ñòàëî ïðîðîêîâ! Íåêîìó
âðàçóìëÿòü ïîãèáàþùèõ! Ñîëü
òåðÿåò ñèëó! Ñòàðöû îòîøëè.

Òåì æå, êòî èãðàåò ðîëü ñòàð-
öåâ, ñîâåòóåì ÷àùå ïîäõîäèòü
ê çåðêàëó è ìîëèòüñÿ î ïðîçðå-
íèè è ïðèáàâëåíèè óìà. Ìèð
ïîãèáàåò íà ãëàçàõ! Ñëàâÿùàÿ
Òâîðöà êðàñîòà òâîðåíèÿ íå
ùàäèòñÿ! Óíè÷òîæàåòñÿ âñå,
÷òî áåãàåò, ëåòàåò, ïîëçàåò,
ïëàâàåò è ðàñòåò. È ÷òî æå âè-
äèì? Ñàìà çåìëÿ íà÷èíàåò
âçûâàòü ê ÷åëîâå÷åñòâó íàâîä-
íåíèÿìè, çåìëåòðÿñåíèÿìè,
óðàãàíàìè! Íå èçìåíèì ñåáÿ –
çåìëÿ íà÷íåò ñáðàñûâàòü ñâî-
èõ ìó÷èòåëåé.

Îïîìíèñü, ðàñ÷åëîâå÷åííîå
÷åëîâå÷åñòâî! Êàêèå òåáå åù¸
íóæíû ïðåäóïðåæäåíèÿ? Íî ìû
ñëåïû, ãëóõè è áåçóìíû. Íå-
óæåëè ÷åëîâå÷åñòâî è ó êðàÿ
ïðîïàñòè íå ñâåðíåò ñ ãèáåëü-
íîãî øèðîêîãî ïóòè –  ïóòè ñà-
ìîóíè÷òîæåíèÿ?  Íå ñâåðíåò.
Êàê ñâåðíóòü âëà÷èìîìó ãðå-
õîì íåâîëüíèêó? Êàê ñâåðíóòü
ïàäàþùåìó â ïðîïàñòü? È ïî-
òîìó – ãîðüêî ñëîâî.

... Ðàñêðûâàþ Ïèñàíèå – òàì
íè÷åãî íå ñîêðûòî./ Âûõîæó íà
ïðîñòîð è ãëÿæó, è ãëÿæó â ñè-
íåâó./È óæå ïðåäñòàâëÿþ, êàê
íåáî ñâèâàåòñÿ â ñâèòîê,/ È
êàê ïàäàþò çâåçäû, ÿ âèæó ïî-
÷òè íàÿâó./ Íàì áû ðóêè âîç-

äåòü! Íàì áû ðàçîì óïàñòü íà
êîëåíè!/ Ìèëîñåðäíûé, Òû ìî-
æåøü, ñïàñè, ñîõðàíè, îáî-
ðîíü!/Íî ÷åòâåðòîå ãîðå ñòðàø-
íåå íåáåñíûõ ÿâëåíèé:/ ×åëî-
âå÷åñêèé ðîä âûáèðàåò îãîíü.

Èåðîìîíàõ Ðîìàí
(Ìàòþøèí)

Ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùåíèè.

Ïðèìå÷àíèå. Èåðîìîíàõ
Ðîìàí (Ìàòþøèí) ïðèíÿë ìî-
íàøåñêèé ïîñòðèã â 1983 ãîäó,
ñëóæèë â ïðèõîäàõ Ïñêîâñêîé
åïàðõèè, ñ 1993 ãîäà óäàëèëñÿ
â ñêèò Âåòðîâî. Èçâåñòíûé àâ-
òîð äóõîâíûõ ñòèõîâ è ïåñåí.
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Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

  Ó æîäí³é
³ç åïîõ íå
áóëî òàêî¿
á å ç ç à õ è ñ -
íîñò³, ÿê ó ñó-
÷àñíèõ ëþ-
äåé. ² ïî
ñê³ëüêè ëþä-
ñüê³ çóñèëëÿ
¿ì íå äîïî-
ìàãàþòü, âîíè
á³æàòü ó Öåð-

êâó, ùîá â³ä÷óòè ñåáå ó äóõîâí³é áåç-
ïåö³. Àëå ÿêùî âîíè ïîáà÷àòü, ùî ³
â êîðàáëü Öåðêâè ïðîñî÷óºòüñÿ
âîäà ³ òàì çàéíÿò³ äóõîì ñâ³òó öüî-
ãî, à Äóõà Ñâÿòîãî íåìàº, òîä³ ëþäè
âïàäàþòü ó â³ä÷àé, ïîñê³ëüêè ï³ñëÿ
öüîãî ³ì âæå áóäå í³ çà ùî ñõîïè-
òèñÿ.

Ñâ³ò ìó÷èòüñÿ, ãèíå, ³, íà æàëü,
âñ³ ëþäè çìóøåí³ æèòè ñåðåä öèõ
ìèðñüêèõ ìóê. ² ÿêùî ó íèõ íåìàº
â³ðè, ÿêùî âîíè íå äîâ³ðèëèñü Áîãó
íàñò³ëüêè, ùîá ïîâí³ñòþ íà Íüîãî
ïîêëàñòèñÿ, òî ³ì íå óíèêíóòè
ñòðàæäàíü. Äîâ³ðà Áîãó – âåëèêà
ñïðàâà.

  Ó íàø ÷àñ ïðèìíîæèëèñü ñëî-
âà ³ êíèãè, àëå çìåíøèëèñü æèòòºâ³
äîñâ³äè ... Ñüîãîäí³ ÿêùî ëþäèíà

ÃÎËÎÂÍ²  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍ²
ÑÂßÒÀ Ó ËÈÏÍ² 2018 ð.

2. (Ïí.) – Àïîñòîëà ²óäè ßêîâëåâà, áðàòà Ãîñïîäíüî-
ãî. Ñâò. ²îâà,   ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³. Ñâò.
²îàííà (Ìàêñèìîâè÷à), àðõ³ºïèñêîïà Øàíõàéñüêîãî ³
Ñàí-Ôðàíö³ñüêîãî.
6. (Ïò.) – Âîëîäèìèðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
7.(Ñá.) – Ð³çäâî ÷åñòíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷³
³ Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàííà.
8. (Íä.) – Áëãââ. êíí. Ïåòðà (â ³íîöòâ³ Äàâèäà) ³ Ôåâ-
ðîí³¿ (â ³íîöòâ³ ªâôðîñèí³¿), Ìóðîìñüêèõ ÷óäîòâîðö³â.
9. (Ïí.) – Òèõâ³íñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
12. (×ò.) – Ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ ïåðâîâåðõîâíèõ àïî-
ñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà.
13. (Ïò.) – Ñîáîð ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ 12-òè àïîñ-
òîë³â: Ïåòðà, Àíäð³ÿ, áðàòà éîãî, ßêîâà Çåâåäººâà, ²îàí-
íà, áðàòà éîãî, Ô³ë³íà, Âàðôîëîìåÿ, Ôîìè, Ìàòôåÿ,
ßêîâà Àëôåºâà, ²óäè ßêîâëÿ, àáî Ôàääåÿ, Ñ³ìîíà Ç³ëîòà
³ Ìàòô³ÿ.
15. (Íä.) – Ïîêëàäåíèÿ ×åñòíî¿ ðèçè Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³ ó Âëàõåðí³. Ñâò. Ôîò³ÿ, ìèòð. Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿
Ðóñ³, ÷óäîòâîðöÿ.
17. (Âò.) – Ïðï. Àíäð³ÿ Ðóáëüîâà, ³êîíîïèñöÿ. Ñòðàñ-
òîòåðïö³â öàðÿ Ìèêîëàÿ ²², öàðèö³ Àëåêñàíäðè, öàðå-
âè÷à Àëåêñ³ÿ, âåëèêèõ êíÿæåí Îëüãè, Òåòÿíè, Ìàð³¿ ³
Àíàñòàñ³¿. Áëãâ. êí. Àíäð³ÿ Áîãîëþáñüêîãî.
18. (Ñð.) – Çíàéäåííÿ ÷åñòíèõ ìîù³â ïðí. Ñåðã³ÿ, ³ãóì.
Ðàäîíåçüêîãî, âñ³º¿ Ðóñ³ ÷óäîòâîðöÿ.
22. (Íä.) – Ïàì'ÿòü ñâÿòèõ îòö³â øåñòè Âñåëåíñüêèõ
Ñîáîð³â.
23. (Ïí.) – Ïîêëàäåííÿ ×åñòíî¿ ðèçè Ãîñïîäà íàøîãî
²³ñóñà Õðèñòà ó Ìîñêâ³. Ïðï. Àíòîí³ÿ Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêîãî, íà÷àëüíèêà âñ³õ ðóñüêèõ ìîíàõ³â.
24. (Âò.) – Ð³âíîàï . Îëüãè, âåë. êíÿãèí³ Ðóñüêî¿, ó Ñâÿ-
òîìó Õðåùåíí³ ªëåíè.
26. (×ò.) – Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.
28. (Ñá.) – Ð³âíîàï. âåë. êí. Âîëîäèìèðà, ó Ñâÿòîìó
Õðåùåíí³ Âàñèë³ÿ. Ñîáîð Êè¿âñüêèõ ñâÿòèõ. Êîí÷èíà
ïðï. ²îâà Óãîëüñêîãî.
30. (Ïí.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ Ñâÿòîã³ðñüêà.

     Äóõîâí³ ïîðàäè

“² îäí³ îòðèìàþòü ÷èñòó âèíàãîðîäó, à ³íø³ ñïëàòÿòü áîðãè”
(Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê ó ïîïåðåäíüîìó íîìåð³ “Áëàãîâ³ñòà”)

õî÷å æèòè ÷åñíî, äóõîâíî, òî â ñâ³ò³
¿é íå çíàéäåòüñÿ ì³ñöÿ. Ó ìèíóë³
÷àñè áóâ äîñòàòîê äîáðà, äîñòàòîê
äîáðî÷åñíîñò³ ³ çëî òîíóëî ó áà-
ãàòñòâ³ äîáðà. Òå ð³äêå áåç÷èíñòâî,
ÿêå ³ñíóâàëî â ñâ³ò³ àáî â ìîíàñòè-
ðÿõ, áóëî íåïîì³òíèì ³ íå øêîäèëî
ëþäÿì. À ùî â³äáóâàºòüñÿ çàðàç?
Çëèõ ïðèêëàä³â âåëèêà ê³ëüê³ñòü, à
òå ð³äê³ñíå äîáðî, ùî ùå çàëèøè-
ëîñÿ, íå ñòàâèòüñÿ í³ â ÿêèé ãð³ø
Ìàëå äîáðî òîíå ó âåëèêîìó çë³, ³
ó âëàä³ çíàõîäèòüñÿ çëî.

Äàâàéòå ïðîñèòè Áîãà, ùîá Â³í
ïðîñâ³ùàâ íå ò³ëüêè òèõ, ÿê³ íàëå-
æàòü äî Öåðêâè, àëå é òèõ, õòî çíà-
õîäèòüñÿ ó âëàä³, ùîá âîíè ìàëè
ñòðàõ Áîæèé.

  Â öþ åïîõó, â ÿêó ìè æèâåìî,
ìîíàøåñòâó ñë³ä ñ³ÿòè ÿñêðàâ³øå.
Ñüîãîäí³øí³é ñâ³ò ïîòðåáóº ñàìå
öüîãî.

  Öåðêâó ñüîãîäí³ ëèõîìàíèòü,
òîìó ùî íåìàº áîæåñòâåííîãî ïðî-
ñâ³òíèöòâà ³ êîæåí ñóäèòü ³ ðÿäèòü,
ÿê éîìó çàìàíåòüñÿ. Íà æàëü, çà-
õ³äíèé ðàö³îíàë³çì âïëèíóâ ³ íà
ñõ³äíèõ ïðàâîñëàâíèõ âëàäèê. ² îñü
âîíè çíàõîäÿòüñÿ ó  Ïðàâîñëàâí³é
Öåðíâ³ Õðèñòîâ³é ò³ëüêè ò³ëîì, â òîé
æå ÷àñ ÿê âñ³ºþ ñóòí³ñòþ ñâîºþ ïå-

ðåáóâàþòü íà Çàõîä³, ÿêèé, ÿê ¿ì
çäàºòüñÿ, âîëîä³º ó ñâ³ò³.

À ÿêáè âîíè äèâèëèñü íà Çàõ³ä
äóõîâíî, ç äîïîìîãîþ ñâ³òëà Ñõî-
äó, ñâ³òëà Õðèñòîâîãî, òî âîíè ïî-
áà÷èëè á äóõîâíèé çàõ³ä Çàõîäó,
ÿêèé ïîãëèíàºòüñÿ ó ãëèáîêó ï³òüìó.
Àëå çàì³ñòü öüîãî âîíè çáèðàþòüñÿ
íà “áîãîñëîâñüê³ êîíôåðåíö³¿” ³ îá-
ãîâîðþþòü òåìè, ÿê³ é îáãîâîðþâà-
òè âæå í³÷îãî, ÿê³ ñò³ëüêè íå îáãî-
âîðþâàëè íàâ³òü Ñâÿò³ Îòö³. Âñ³ ö³
ä³¿ – â³ä ëóêàâîãî. Âîíè íàïðàâëåí³
íà òå, ùîá çàìîðî÷èòè ãîëîâè â³-
ðóþ÷èì ëþäÿì ³ ñïîêóñèòè ¿õ, ùîá
îäíèõ ï³äøòîâõíóòè äî ºðåñ³, à
³íøèõ äî ðîçêîëó. Òàêèì ÷èíîì
äèÿâîë çàâîéîâóº íîâ³ ïëàöäàðìè.
Îõ-îõ-îõ, ö³ ëþäè ìó÷àòü íàðîä ³
ìîðî÷àòü éîìó ãîëîâó ...

 Òåìí³ ñèëè ðîçãîðíóëè  ñòðàø-
íó ïðîïàãàíäó, âîíè íàïðàâëÿòü íà
çëî ìîëîäü, ó ÿêî¿ â ãîëîâ³ íå âèñ-
òà÷àº ì³ðêóâàííÿ. Â öüîìó ¿õ ï³äòðè-
ìóþòü ³ äåðæàâà, ï³äøòîâõóº äî
çëà. À ò³, êîìó íåìàº ñïðàâè í³ äî
Â³ò÷èçíè, í³ äî ñ³ì’¿, äëÿ êîãî íåìàº
í³÷îãî ñâÿòîãî, âèêîðèñòîâóþòü òàêó
ìîëîäü äëÿ çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïëàí³â.

²ç ïîâ÷åíü Ïà¿ñ³ÿ Ñâÿòîãîðöÿ

×è óñâ³äîìëþþòü
ëþäè, ÿê³ áóëè çà íà-
ðîäæåííÿì, õðåùåííþ ³
âèõîâàííþ â Öåðêâ³ Ïðà-
âîñëàâí³é, ³ â³ä³éøëè
àáî â³äõîäÿòü â êàòî-
ëèöòâî àáî ³íøå ÿêå-íå-
áóäü íåïðàâîñëàâíå
â³ðîñïîâ³äóâàííÿ.., – ÷è
óñâ³äîìëþþòü âîíè âñå
òå, ùî âîíè çàëèøàþòü,
³ òå, ùî ïðèéìàþòü, ³ äî
ÿêî¿ êðàéíîñò³, äî ÿêî¿
âòðàòè âîíè äîõîäÿòü?

Âñòàíîâèìî âèçíà÷åíó
òî÷êó çîðó íà Ïðàâîñëàâ-
íó Öåðêâó ³ íà ³íø³ â³ðîñ-
ïîâ³äóâàííÿ ³ ñåêòè.

Ùî æ? Íåâæå Öåðêâà ³
â³ðà ïðàâîñëàâíà º ò³ëüêè
îäíà íàçâà áåç ³ñòîðè÷íî-
ãî çíà÷åííÿ ³ áåç ïîâíî¿
ñèëè ³ñòèíè ³ æèòòºâîñò³
àáî æ öå º òâåðäà ³ íåïî-
õèòíà áóäîâà Íåáåñíîãî,
Â³÷íîãî, Ïðåìóäðîãî ³ Âñå-
ìîãóòíüîãî Àðõ³òåêòîðà –
Áîãà, ÿê ãîðà âåëèêà ³ äèâ-
íà, íà ÿê³é ³ â ÿê³é æèâå ³
ä³º áåçïåðåñòàííî äëÿ
ñïàñ³ííÿ âñ³õ â³ðíèõ Ñàì
Ãîñïîäü ³ Ãëàâà Öåðêâè –
²³ñóñ Õðèñòîñ?

×è îäíå ³ì’ÿ – Öåðêâà
Ïðàâîñëàâíà, áåç ä³é-
ñíîñò³ Ïðàâîñëàâ’ÿ ³ áåç
âåëè÷íî¿ íåâèìîâíî¿ ñèëè,
íåïåðåìîæåíî¿ í³ÿêèìè
ñèëàìè àäà? Õ³áà íå ¿é
âëàñòèâå áåçïåðåñòàííå
òîðæåñòâî íàä âñ³ìà
ï³äñòóïàìè âèäèìèõ ³ íå-
âèäèìèõ âîðîã³â ³ íàä
ëþäñüêèìè õèòðîùàìè ³
áåçãëóçäèìè áàéêàìè?

Õ³áà Öåðêâà Ïðàâîñëàâ-

     Ñòîÿííÿ â ³ñòèí³

Ùî â³äáóâàºòüñÿ ç ëþäüìè, ÿê³ â³äìîâëÿþòüñÿ
â³ä Ïðàâîñëàâ’ÿ ³ ïåðåõîäÿòü â ³íøó â³ðó

íà îäèíîêî ñòî¿òü ó ñâ³ò³,
áåç ñëàâíèõ ³ âèçíà÷íèõ
ñâ³äê³â ¿¿ ³ñòèíè ³ Ïðàâî-
ñëàâ’ÿ, ¿¿ äèâíî¿ æèâîòâîð-
íîñò³ ³ ñïàñèòåëüíîñò³,
íàâ³òü äî íàøîãî ÷àñó?

Õ³áà íå çà íàñ áåçïåðå-
ñòàííî ñòî¿òü Ñàì Âñå-
³ñòèííèé ³ Âñåìîãóòí³é,
Âñåñïàñàþ÷èé Ãëàâà Öåð-
êâè – Õðèñòîñ, íàïîâíþ-
þ÷èé ³³ ñëàâîþ ³ ñïàñ³ííÿì
³ íåïåðåìîæíîþ ñèëîþ
Ñâîºþ?

Õ³áà íå ç íàìè çàâæäè
Ïðåñâÿòà Âëàäè÷èöÿ, ÿêà
áåçïåðåñòàííî òî÷èòü ÷ó-
äåñà ìèëîñò³ ïðàâîñëàâ-
íî â³ðóþ÷èì ³ òèì, õòî ñåð-
äå÷íî ìîëÿòüñÿ?

Õ³áà íå çà íàñ ³ íå ç
íàìè âñ³ àïîñòîëè ³ ïðî-
ðîêè ç³ ñâî¿ìè áîãîâäîõ-
íîâåííèìè ïèñàííÿìè,
÷èñòîãî çíà÷åííÿ ÿêèõ ìè
íå ïîðóøèëè í³ íà éîòó?

Õ³áà íå ç íàìè ³ íå çà
íàñ âñ³ ìó÷åíèêè, ÿê³ äîá-
ðå â³ðó çáåðåãëè ³ ïîäâèã
çàê³í÷èëè ³ óâ³í÷àí³ â³ä
Ïîäâèãîïîëîæíèêà Õðèñ-

òà â³íöÿìè ñëàâè ³ íå-
òë³ííÿ?..

×è çíàþòü ëþäè, ÿê³
â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä Ïðàâî-
ñëàâ’ÿ, ³ ò³ ³íòåë³ãåíòè
íàø³, ÿê³ ââàæàþòü áàéäó-
æîþ âñÿêó â³ðó, íàâ³òü ìà-
ãîìåòàíñüêó ³ áóääèñòñü-
êó, ÷è çíàþòü âîíè, ÿê³ áóëè
ñòîâïè Ïðàâîñëàâ’ÿ, âñ³
íàø³ áëàãîâ³ðí³ ñâÿò³ êíÿç³:
ð³âíîàïîñòîëüíèé Âîëî-
äèìèð, ÿêèé ³ç âñ³õ õðèñ-
òèÿíñüêèõ â³ð âèáðàâ ïðà-
âîñëàâíó, îñîáëèâî æ ñâÿ-
òèé áëàãîâ³ðíèé êíÿçü
Îëåêñàíäð Íåâñüêèé âèê-
ðèâà÷ ëàòèíñòâà, Äàíè³ë ³
Ðîìàí Ãàëèöüê³, ñâÿòèé
Ìèõà³ë ×åðí³ã³âñüêèé ...?

Íàê³íåöü  ñêàæó: õ³áà íå
çà íàñ âñÿ ³ñòîð³ÿ Öåðêâè
â³ä ïî÷àòêó ³ äîíèí³? ßêà
³íøà â³ðà ìîæå ïîõâàëè-
òèñÿ ñò³ëüêîìà áàãàòî-
÷èñëåííèìè ñâ³äêàìè
³ñòèíè? Àëå õòî â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ â³ä Ïðàâîñëàâ’ÿ,
òîé â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä
ñï³ëêóâàííÿ ç³ âñ³ìà ñâÿ-
òèìè, ÿê³, ì³æ ³íøèì,
òîìó ³ íàçèâàþòüñÿ ñâÿòè-
ìè, ùî çáåðåãëè ñâÿò³
äîãìàòè â³ðè ³ ïîêàçàëè ³³
íà ä³ë³ ³ õòî â³äìîâëÿºòü-
ñÿ â³ä ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè,
ïî öüîìó ñàìîìó, â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ ³ â³ä ñï³ëêóâàííÿ
ç Ñàìèì Ãëàâîþ Öåðêâè –
Õðèñòîì.

Çàïèòóþ ùå âñ³õ ³ êîæ-
íîãî, ÿê³ âàãàþòüñÿ ó
ñâÿò³é ïðàâîñëàâí³é â³ð³:
õ³áà ìè çàëèøåí³ ÷óäîä³é-
íî¿ ³ ñïàñèòåëüíî¿ ñèëè
Áîæî¿? Õ³áà ìè íå ñïàñàº-

ìîñÿ ïîñò³éíî â íàø³é
ñâÿò³é â³ð³ ³ Öåðêâ³?

² õòî æ ³ç íàñ ïðàâîñëàâ-
íèõ, ðîçóìíèõ ³ îñâ³÷åíèõ,
ÿê³ íà ñâîºìó äîñâ³ä³ ï³çíà-
ëè ñïàñèòåëüí³ñòü ñâîº¿
â³ðè ³ ¿¿ çàäîâîëåííÿ âñ³é
íàø³é ñóòíîñò³, çàëèøèòü
ñâîº Ïðàâîñëàâ’ÿ ³ ïåðåé-
äå â ÿêó-íåáóäü ³íøó â³ðó?
Ò³ëüêè îäíà ³ñòèííà ³ âñå-
ñïàñèòåëüíà ó ñâ³ò³ â³ðà –
â³ðà ïðàâîñëàâíà ³ âîíà
òàêà çà ³ñòîð³ºþ, çà ñâîºþ
³ñòèíîþ, çà ñàìîþ ñóòí³-
ñòþ, ïîâí³é ñâ³òëà ³ æèò-
òºâî¿ ñèëè, ùî ïðî ³íø³
â³ðîñïîâ³äóâàííÿ ñêàçàòè
íåìîæíà, òîìó ùî â íèõ
³ñòèíà çì³øàíà ç õèáíèìè
ìóäðóâàííÿìè, íàñòàíî-
âàìè ³ ïðàâèëàìè, íå-
ïðèºìíèìè Îòêðîâåíèþ ³
ÿê³ ñèëüíî çàòðóäíþþòü
ñïàñ³ííÿ äóø. “Íåáî è
çåìëÿ ïðåéäóò, ñëîâåñà
æå Ìîè íå ïðåéäóò”
(Ìô.24.35), – ãîâîðèòü
Ãîñïîäü. Ì³æ ³íøèì â ³íîñ-
ëàâíèõ â³ðîñïîâ³äóâàííÿõ
áàãàòî ñë³â Ãîñïîäí³õ ïå-
ðåêðó÷åíî (ïðî Äóõà Ñâÿ-
òîãî, îáèäâà âèäè ïðè÷à-
ùåííÿ, ïðî ãëàâåíñòâî
Öåðêâè).

Áóäåìî æ òâåðäî òðèìà-
òèñÿ Ñâÿòî¿ Öåðêâè ³ ñâîº¿
Ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè. Ò³ëüêè
Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà º
ñòîâï ³ ñòâåðäæåííÿ ³ñòè-
íè, òîìó ùî â í³é ïî÷èâàº
â³÷íî äóõ ³ñòèíè, ÿêèé çàñ-
â³ä÷óº áåçïåðåñòàííî ³ ãî-
ëîñíî âñüîìó ñâ³òó ïðî
³ñòèíó ¿¿.

Ñâÿòèé ²îàíí
ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÜÊÈÉ.

“Ïðîïîâ³ä³.
Ñëîâà. Ïîâ÷àííÿ.”

ÂÅÐÀ ÂÅ×ÍÀ, ÂÅÐÀ ÑËÀÂÍÀ,
ÍÀØÀ ÂÅÐÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ!

Âåðà íàøà âåêîâàÿ âñåõ ñâÿòûõ êíÿçåé è öàðåé!
Ïðèïåâ:
Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà, íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!

Âåðà áåäíûõ è áîãàòûõ, âñåõ ïðîñòûõ ëþäåé
è çíàòíûõ!

Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà,  íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!

Âåðà âîèíîâ õðàíèëà è ñâÿòèòåëåé ÿâèëà!
Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà,  íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!

Ðîäèëà ñâÿòûõ íàðîäó, ïèòü äàåò Æèâóþ Âîäó!
Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà, íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!

Â íåé äóøà ñòðåìèòñÿ ê Ñâåòó,
ëó÷øå ýòîé âåðû íåòó!

Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà,  íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!

Âåðà ñåðäöå óìÿã÷àåò äóõ è âîëþ óêðåïëÿåò!
Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà, íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!

Âåðà èñòèííàÿ âå÷íà, íàøà âåðà áåçêîíå÷íà!
Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà,  íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!
Íàðîä ñåðáñêèé ïðîñâåòèëà,

çåìëþ ñåðáñêó îñâÿòèëà!
Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà, íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!
Íàðîä ðóññêèé ïðîñâÿòèëà, Çåìëþ-Ðóñü

         âñþ îñâÿòèëà!
Âåðà âå÷íà, âåðà ñëàâíà,

   íàøà âåðà ïðàâîñëàâíà!
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé (Ñåðáñêèé)



Äíÿìè â³äîìà â êðà¿ âèñîêîïðîôåñ³éíèé
àóäèòîð òà àêòèâíèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷,
Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî îñåðåäêó òå-
ðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ ïëàò-
íèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè Ê²ËÀÐÓ Þë³ÿ
Îëåêñàíäð³âíà îòðèìàëà äðóãó âèñîêó íà-
ãîðîäó – Íàãðóäíèé çíàê ÀÏÏÓ – çà áàãà-
òîð³÷íó ïðîôåñ³éíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü,
øèðîêó ìàñîâî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ñå-
ðåä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ï³äãîòîâêó ïðîïî-

çèö³é ïî âäîñêîíàëåííþ ïîäàòêîâîãî ³ ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà òà çà-
õèñò ³íòåðåñ³â ïëàòíèê³â.

Êîëåêòèâ Çàêàðïàòñüêîãî ÒÂ ÀÏÏÓ  ñåðäå÷íî â³òàº Ê³ëàðó Þ.Î., áàæàº
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà ïîäàëüøèõ íîâèõ äîñÿãíåíü òà âåëèêèõ óñï³õ³â ó
ïðîôåñ³éí³é ³ ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³.

                                          Ãîëîâà ðàäè Ìàðòà Ãíàò³âíà ÂÎËÎÙÓÊ.

Íåò â ìèðå íè÷åãî îòâàæíåé ãëóïîñòè. (Ìåíàíäð).Íåò â ìèðå íè÷åãî îòâàæíåé ãëóïîñòè. (Ìåíàíäð).Íåò â ìèðå íè÷åãî îòâàæíåé ãëóïîñòè. (Ìåíàíäð).Íåò â ìèðå íè÷åãî îòâàæíåé ãëóïîñòè. (Ìåíàíäð).Íåò â ìèðå íè÷åãî îòâàæíåé ãëóïîñòè. (Ìåíàíäð).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777728 ÷åðâíÿ 2018 ð.

25 (1229)25 (1229)25 (1229)25 (1229)25 (1229)

ñò.

ÍÀÉÙÈÐ²Ø²
Â²ÒÀÍÍß Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

28 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àº
ñâ³é þâ³ëåé ÷óäîâà äðó-
æèíà, ìàòóñÿ òà áàáóñÿ

Ìàãäàëèíà
Ìèõàéë³âíà
ÊÍßÇªÂÀ!

Íåõàé êâ³òíå æèòòÿ
ó ðîêàõ ïðåêðàñíèõ,

Ãîñïîäü äàðóº ðàä³ñòü ³ çäîðîâ'ÿ.
Õàé êîæåí ðàíîê ç íåáà ñîíöåì ÿñíèì
Òåáå îñÿº ñâ³òëîì ³ ëþáîâ'þ.
Íåõàé çàâæäè ïîñì³õàºòüñÿ äîëÿ,
Íåñóòü ò³ëüêè ðàä³ñòü ç ñîáîþ ðîêè,
Õàé ùàñòÿ ³ âäà÷à íå çðàäÿòü í³êîëè,
Õàé çä³éñíÿòüñÿ ìð³¿, áàæàííÿ é äóìêè.
Ìè áàæàºìî ìîðå ùàñòÿ, íåõàé ó äóø³ çàâæ-

äè ïàíóþòü ìèð ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, íà êîæíîìó
êðîö³ ñóïðîâîäæóþòü óäà÷à ³ íàòõíåííÿ äëÿ
íîâèõ ñïðàâ. Çàëèøàéòåñÿ òàêîþ æ ïðåêðàñ-
íîþ íà äîâã³ ðîêè!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òà áåçìåæíîþ ëþáîâ'þ
÷îëîâ³ê Ôåä³ð, ñèí Âëàäèñëàâ òà îíóê Ìàðê³ÿí,

äîíüêà Â³êòîð³ÿ ç ÷îëîâ³êîì òà ä³òüìè.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
29 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àº

Äåíü  íàðîäæåííÿ  â³äî-
ìà ó ì³ñò³ ëþäèíà, õóäîæ-
íèê

Éîñèï Éîñèïîâè÷
ÐÎÃËªÂ.

Øàíîâíèé  òàòî, ä³äóñü,
÷îëîâ³ê, ùèðî ïîçäîðîâ-

ëÿºìî ³ ç òàêî¿ äîáðî¿ íàãîäè áàæàºìî
âñüîãî íàéêðàùîãî â æèòò³ – çäîðîâ’ÿ ³
ùàñòÿ!

Òâî¿ ñèíè Õðèñòî ³ Éîñèï, äî÷êà Ðàäì³ëà,
îíóê Ñàøêî, áðàò Õð³ñòî, äðóæèíà Ìàð³ÿ.

ÄÎË² ÑÂ²ÒËÎ¯,
ÙÀÑËÈÂÎ¯ ÁÀÆÀªÌ!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîçäîðîâ-
ëÿºìî ç 45-ð³÷÷ÿì ÷àð³âíó
æ³íêó,ïðàöåëþáà, ðîá³òíèö³þ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿  ôàáðèêè

Àëëó Âàñèë³âíó
ÒÓÐßÍÈÖÞ!

Áàæàºìî ìèë³é þâ³ëÿðö³ ùàñ-
ëèâîãî äîâãîë³òòÿ. Õàé íà ïåðå-

õðåñòÿõ  äîâãîãî æèòòÿ ç³éäóòüñÿ  ëèø ëåãê³
äîðîãè é íàäàë³ ñâ³òëå  ìàéáóòòÿ íà â³äóºòüñÿ
äî Âàøîãî ïîðîãó, óäà÷à íà êðèë³  ïðèíîñèòü
ðàä³ñòü, ñèëó, à íå âòîìó, æèâ³òü
ùàñëèâî íà ð³äí³é ³ ùåäð³é çåìë³.

Äîáðîáóòó é òåïëà  Âàøîìó
äîìó. Õàé çä³éñíèòüñÿ  óñå, ùî çà-
ãàäàëè, Áîæî¿ áëàãîäàò³ ïîâñÿê ÷àñ
äî  ñòà ë³ò!

Øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ
øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ñâ³òëèé, ðàä³ñíèé þâ³-

ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷àº  øàíîâíà â êîëåê-
òèâ³ ïðàö³âíèöÿ øâåéíî¿
ôàáðèêè

Ðåã³íà ²âàí³âíà
×ÓÒÜªÂÀ.

Ùèðî â³òàºìî íàøó ìèëó êîëåãèíþ ç
þâ³ëåºì, â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî  çäî-
ðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷-
÷ÿ.

Íåõàé äîëÿ äàðóº Âàì, Ðåã³íà
²âàí³âíà, ðàä³ñí³,áåçõìàðí³ äí³,
òåïëà â ðîäèí³ ³ óñï³õ³â ó âñ³õ
äîáðèõ ñïðàâàõ, ñïîâíåííÿ íàé-
çàïîâ³òí³øèõ ìð³é ³ áàæàíü.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿
øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
29 ÷åðâíÿ 2018  ðîêó, â ÷óäîâó  ë³òíþ   ïîðó,

ñâ³é  þâ³ëåéíèé,  65-é  Äåíü  íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷àº  âåòåðàí ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè,
ìóäðà,  òàëàíîâèòà,  â³äîìà â  ì³ñò³  òà   ðàé-
îí³    ëþäèíà,  ãàðíèé  ãîñïîäàð  –

Ñòåïàí Þð³éîâè÷
ÖÈÏÒÀÊ.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Âåòåðàíè   ïîäàòêîâî¿   ñëóæáè  ùèðî  â³òà-

þòü   Âàñ  ç  þâ³ëååì.
Áàæàºìî Âàì  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åð-

ïíî¿  åíåðã³¿, íàòõíåííÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ,  ðî-
äèííîãî çàòèøêó,  äîáðà,  äîñòàòêó,   ìèðó  ³
ñïîêîþ  íà äîâã³  ³  ùàñëèâ³  ðîêè.

Íåõàé ïðèòàìàííà Âàì äîáðîçè÷ëèâ³ñòü,
ìóäð³ñòü, îïòèì³çì, â³ðà â êðàùå ìàéáóòíº-
ñóïðîâîäæóþòü  Âàñ   ³ íàäàë³   íà   âñ³õ
æèòòºâèõ  øëÿõàõ,  à  äîëÿ  óñì³õàºòüñÿ Âàì.

Õàé ùàñòèòü Âàì çàâæäè ³ âñþäè,  à Áîã
áëàãîñëîâèòü Âàøå ïîäàëüøå æèòòÿ!

Ç  ïîâàãîþ, Ì. ØÅËÅËÜÎ –
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó  «Àñîö³à-

ö³ÿ âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè»

Äîðîãèé, ëþáèìèé
êîëåêòèâ!

Øàíîâí³  êîëåãè, ïàðò-
íåðè, êë³ºíòè!

Ïðèéì³òü ùèðîñåð-
äå÷í³ â³òàííÿ  ç íàãîäè
25-ð³÷íîãî þâ³ëåþ  íàøî¿
ð³äíî¿ ô³ðìè «Àóäèò».

Ó ñâ³é  ñð³áíèé þâ³ëåé
ô³ðìà «Àóäèò» âõîäèòü ç
âåëèêèì áàãàòîð³÷íèì
àâòîðèòåòîì, ÷èñëåííè-
ìè çäîáóòêàìè, ïðîôåñ-
³éíèì äîñâ³äîì, çíà÷íèì
âêëàäîì â ðîçâèòîê
àóäèòîðñüêî¿ òà áóõãàë-
òåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.  Çîê-
ðåìà, â 2017 ðîö³, Íàö³î-
íàëüíèì á³çíåñ-ðåéòèí-
ãîì  Ïðèâàòíå ï³äïðèº-
ìñòâî «Àóäèò» áóëî âèç-
íàíî «Ë³äåðîì ðîêó-

Ìóêà÷³âñüêîìó «Àóäèòó» – 25 ðîê³â!

çáàãà÷åííÿ  ñâîãî ïðî-
ôåñ³éíîãî ð³âíÿ. Íàø
äåâ³ç: áóòè  â àâàíãàðä³

àóäèòó,   çàëèøàòèñü íàé-
êðàùèìè, îòðèìóâàòè
äîâ³ðó ó êë³ºíò³â òà óò-
ðèìóâàòè ïåðø³ñòü íà
òåðåíàõ ïðîôåñ³¿.

ß ïèøàþñÿ òèì, ùî
êîëåêòèâ äîñÿã âèñîêîãî
ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ ³ ïðî-
òÿãîì âñ³õ ðîê³â òðèìàº
ìàðêó, çáåð³ãàº  ñâ³é óí³-
êàëüíèé ïîòåíö³àë òà

ïðèìíîæóº äîáð³  áàãà-
òîð³÷í³ òðàäèö³¿, çäàòíèé
âèêîíóâàòè  íàéñê-

ëàäí³ø³ çàâäàííÿ, ïåðå-
äàº ìîëîä³  ñâî¿ çíàííÿ
òà äîñâ³ä â ãàëóç³ áóõîá-
ë³êó òà àóäèòó.

Ùèðî-ùèðî âäÿ÷íà
îñîáèñòî êîæíîìó  ÷ëå-
íó íàøîãî ñëàâíîãî êî-
ëåêòèâó, íàñàìïåðåä çà-
ñòóïíèêó äèðåêòîðà
ô³ðìè «Àóäèò» Áàá³öüê³é
Í³í³ Ñåðã³¿âí³, ÿêà ïðà-

öþº  ìàéæå ç ïî÷àòêó
ñòâîðåííÿ ô³ðìè òà çðî-
áèëà  ö³ííèé  âíåñîê  â
ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê
ô³ðìè, çàâäÿêè ñâî¿é íà-
ïîëåãëèâîñò³ òà ïðàöåç-
äàòíîñò³, äîñâ³äó òà
çä³áíîñòÿì, çâàæåíèì
ð³øåííÿì, íåâè÷åðïí³é
åíåðã³¿, êîëîñàëüíîìó
òåðï³ííþ òà óì³ííþ çíàé-
òè ï³äõ³ä ÿê äî êîæíîãî
êîëåãè, òàê ³  äî êîæíîãî
êë³ºíòà.

Çè÷ó âñ³ì íàì íîâèõ
çâåðøåíü, ïîäàëüøî¿
òðèâàëî¿  çëàãîäæåíî¿
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³!

Íåõàé íàøà ðîáîòà
çàâæäè ïðèíîñèòü çàäî-
âîëåííÿ ³ áóäå ïî äîñòî¿-
íñòâó îö³íåíà.

Íåõàé ³ íàäàë³ êîìàí-
äà îäíîäóìö³â áóäå íàä-
³éíîþ, à âñ³ ìàñøòàáí³
ïëàíè ðåàë³çóþòüñÿ!

Ç íåçì³ííîþ ïîâàãîþ
òà ãëèáîêîþ ïîäÿêîþ,
Âàøà Þë³ÿ Îëåêñàíä-
ð³âíà Ê²ËÀÐÓ. (Äî ÿêî¿
ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ãà-
çåòà “Ìóêà÷åâî”)

2017» ÿê ï³äòâåðäæåííÿ
óñï³õó, íàä³éíîñò³, äîâ³ðè
êë³ºíò³â ³ ïàðòíåð³â, îñíî-
âàíå íà ðåàëüíèõ öèôðàõ
òà ñïðàâàõ.

Íèçüêèé óêë³í óñ³ì
ñï³âðîá³òíèêàì íàøîãî
äðóæíîãî êîëåêòèâó, ÿê³
âñ³ ðîêè â³ääàþòü ñâî¿
çíàííÿ, âì³ííÿ   òà ÷àñ â
íàïðÿìêó ðîçâèòêó  òà



 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,

трика каналізація, під реконструкцію,
ст. 15500 ум.од, т.  Можливий торг,
обмін, або продаж в кредит.

Т. 0509425800
 Грошові позики під заставу, без

довідки про доходи 0509425800
 Продається земельна ділянка 4

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

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

жиле напівпідвальне приміщення�
пл.50 м.кв, є всі комунікації, вода

каналізація єлектрика, 2кімнати, без
ремонта, 12500 можливий торг.
Тел. 0509425800, 0990260315
 Продається 2�х кімнатна квар�

тира, по вул.П.Дорошенка (Фурма�
нова) площею 46 м.кв, 3 поверх 5�
ти поверхового цегляного будинку,
гарний стан, автономне опалення ,
поміняні вікна,      Ст.ціна 15500 ум .
од. Можливий торг .

Т.: 0509425800, 0990260315
     В центрі міста по вул.Ромжі, про�

дається чеський будинок, придатний
як для житла так і для комерційного
використання, площею 120 м.кв,
чиста цегла, приватизована ділян�
ка 10 соток, двір закоцкований, є газ,
вода , каналізація, єлектрика, всі
міські мережі, капітальний підвал
площею 33 м .кв., потребує ремон�
ту ст.ціна 65000     Можливий торг.
Т.:  0509425800 , 0990260315
     В центрі міста На вул.Яр.Мудро�

го продається окремо стоячий буди�
нок, в дворовій системі,с замель�
ною ділянкою 3 сот., є місто під га�
раж,всі комунікаціі, з ремонтом.
ст.ціна 32000, можливий торг.або
продаж в кредит    т.0509425800,
0990260315
     Продається 2�х кімнатна квар�

тира, по вул.26 Жовтня (Жданова)
площею 42 м.кв, дворова система,
цегляний будинок, гарний стан, ав�
тономне опалення , є гараж,      Ст.ціна
18500 ум .од. Можливий торг.
Т.: 0509425800,  0990260315

     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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Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó

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 7

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

10 сот в с. Павшино біля АЗС «Мар�
кет» поруч траса, ст. ціна 8500 у.од.
Можливий торг, обмін, або продаж в
кредит.   тел. 0509425800,
0990260315
 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.  мож�
ливий торг. Т 0509425800
 Продається 2�х кімнатна квар�

тира по вул.Пушкіна , пл..50м.кв, під
реконструкцію (розборку) окремо
стояча будівля, 3 квартири у дворі , є
готовий проект та дозвіл на початок
робіт,всі комунікаціі площа забудо�
ви, 75 м.кв, є невелика діляночка.
Ст.ціна 14900 Можливий торг, обмін,
або продаж в кредит.  Т 0509425800,
0990260315
 Продаеться будівля на Шипці , 2

поверха, площа 280 м.кв., чиста
цегла, стан задовільний, вода елек�

К У П Л Ю
макулатуру, відходи пол�
імерні та ПЕТ�пляшки по За�
карпатській області за висо�
кою ціною.

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

28  ÷åðâíÿ 2018 ð.
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àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)

  Îðåíäà

ПРОДАЄТЬСЯ:
 гостинна меблева

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

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 Продаються саджанці неко�
лючої обліпихи у необмеженій
кількості. А також –обліпиховий
джем у півлітрових скляних  бан�
ках. Звертатися  по тел.
0964695785.
 ПРОДАЮТЬСЯ дві пор�

тативні друкарські машинки в
робочому стані. Тел.
0997293571, 0669513492.
 Продається швейная нож�

ная машинка в хорошем состо�
янии.  Тел. 0997293571,
0669513492.
 Продається велосипед "Ук�

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

 Метал кутик різного проф�
іля, труби різного діаметра і
довжини, плита газова 2�кам�
форна у хорошому стані, бляха
цинкова, шифер, бочка дубова.
Ціна договірна.

Дзвонити 066�8927407
 Продаються будматеріа�

ли  і побутові речі:  Продається
шіфер 115х175 см (30 шт.); Прес
для давки винограда; бляха
цинкова 1х2 м, 0,8 мм; труби
водогазрві різної довжини діа�
метром: 60 мм х9мх3 мм � 5 шт.;
50 ммх9 мх3мм � 5 шт, 40 ммх4
мх 3 мм � 3 шт.; Цемент марки
500 � 2 тонни; пиломатеріали,
обрізна дошка різної довжини і
ширини; пісок сірий 4 куб.м.;
"коцка" – 1 куб. м.; балона газо�
вий великий – 2 шт; телевізор
"Фотон" кольоровий діагональ
60 см; Плита 2�х камфорна га�
зова в хорошому стані; бочка
для вина дубова – 150 л, б/к;
опалювальний котел для на�
гріву води на твердому паливі
К.Ч.М � 2 (вугілля, дрова). Ціна
договірна.

Тел.:  066�822�74�07.
 «ЯВА». Двигун 350 куб.см.

1973 року випуску, двоцилінд�
ровий Насос  з етапною продук�
тивніцстю (Двигун 4 квт). Млин
господарський.
Дзвонити 066�8328498
 Інвалідний візок або ходулі.

Тел. +38095 3260 426

Ðîáîòà

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
В  С. НЕГРЕВО

 жилий будинок з всіма удоб�
ствами для сімейного прожи�
вання.  0,60 Га землі.

Тел.: 0502119529

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. Уліганець Василь Іванович – 1960 р.н.
2. Кополовець Іван Миколайович –1942 р.н.
3. Половинка Віра Федорівна – 1933 р.н.
4. Барнич Наталя Микитівна – 1937 р.н.
5. Габона Іван Іванович –1972 р.н.
6. Барта Лайош�Тибор Шандорович – 1942 р.н.
7. Масяк Степан Іванович – 1948 р.н.
8. Кайнц�Гутій Василь – 1960 р.н.
9. Бугар Река Золтанівна – 1944 р.н.
10. Павлище Антоніда Іванівна – 1934 р.н.
11. Січко Марія Іванівна – 1939 р.н.
12. Примачок Таїсія Іванівна – 1941 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 18.06.2018 р.  по  24.06.2018 р.

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

РОБОТА В УГОРЩИНІ
На роботу в Угорщині потрібні  швачки та праців�

ників для обшивки меблів.
Робота� 35 км. від кордону, повний соцпакет,

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

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

ремонту одягу.  Зверт. 050�9057577.

     Втрачений Акт на право власності на земельну ділянку
(пай) № 256 від 03.08.2001 р.  на землі, яка перебуває в колек�
тивній власності КАТП "Ракошинське", виданий на ім'я Ганічка
Ганна Миколаївна, вважати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
ПОКОЇВКУ�АДМІНІСТРАТОРА

Вимоги: не старше 40 років, акуратність, охайність,
чесність, відповідальність, висока працездатність.
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.
Тімірязєва, (Паланок)  Тел. 0509188349.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В ПЕКАРНЮ
формувальниця, пекар,

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

  Êóïëþ

     ГАРАЖ по вул.
Червоноармійській.
Тел. 050 523 05 56

Àâòî
     ПРОДАЄТЬСЯ авто�

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



Ñì³éòåñÿ äî ñë³ç – ïîðàäà îïòèì³ñòàì ³ ïåñèì³ñòàì. (ª. Ëåö)Ñì³éòåñÿ äî ñë³ç – ïîðàäà îïòèì³ñòàì ³ ïåñèì³ñòàì. (ª. Ëåö)Ñì³éòåñÿ äî ñë³ç – ïîðàäà îïòèì³ñòàì ³ ïåñèì³ñòàì. (ª. Ëåö)Ñì³éòåñÿ äî ñë³ç – ïîðàäà îïòèì³ñòàì ³ ïåñèì³ñòàì. (ª. Ëåö)Ñì³éòåñÿ äî ñë³ç – ïîðàäà îïòèì³ñòàì ³ ïåñèì³ñòàì. (ª. Ëåö)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999928 ÷åðâíÿ 2018 ð.
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222 ІНОЗЕМЦІ ХОЧУТЬ
БУТИ УКРАЇНЦЯМИ

Ç ïî÷àòêó ðîêó ìàéæå 76 òèñÿ÷ çàêàðïàòö³â ñòà-
ëè âëàñíèêàìè á³îìåòðè÷íèõ çàêîðäîííèõ ïàñ-
ïîðò³â òà ìàéæå 21 òèñ. – ó ôîðì³ ID-êàðòêè. Äî
ðàéîííèõ òà ì³ñüêèõ áþäæåò³â êðàþ â³ä àäì³í-
ïîñëóã òàêîãî ðîäó íàä³éøëî 27,5 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü.

Ïðî öå éøëîñÿ íà ðîçøèðåí³é êîëåã³¿ Ãîëîâíîãî óï-
ðàâë³ííÿ ÄÌÑÓ â îáëàñò³ çà ó÷àñòþ êåð³âíèê³â ñòðóê-
òóðíèõ òà òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â. Ñåðåä ïð³îðè-
òåò³â – ïðîòèä³ÿ íåëåãàëüí³é ì³ãðàö³¿ òà ïîñèëåííÿ êîí-
òðîëþ çà ïåðåáóâàííÿì ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí. Çà öåé
ïåð³îä 215 îñ³á ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë, ñòîñîâíî 54-õ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî
ïðèìóñîâå ïîâåðíåííÿ äî êðà¿í ïîõîäæåííÿ, à 18-ì
çàáîðîíèëè â’¿çä äî íàøî¿ äåðæàâè.

Íàðàç³ íà îáë³êó óïðàâë³ííÿ ïåðåáóâàº 2482
³ìì³ãðàíò³â òà 2179 ³íîçåìö³â, äîêóìåíòîâàíèõ ïî-
ñâ³äêîþ íà òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
çíàõîäèòüñÿ íà Çàêàðïàòò³ ó çâ’ÿçêó ç íàâ÷àííÿì òà
øëþáîì. Çà 5 ì³ñÿö³â ì³ãðàö³éíà ñëóæáà ðîçãëÿíóëà
222 çàÿâè ïðî íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íè çà ñïðî-
ùåíîþ ïðîöåäóðîþ (ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü – çà íàðîä-
æåííÿì). Ï’ÿòåðî îñ³á çâåðíóëèñÿ ùîäî éîãî ïðèé-
íÿòòÿ (ç Â³ðìåí³¿, Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ²íä³¿, Ðóìóí³¿
òà ²ðàêó). Îäíà ëþäèíà ç ÐÔ îòðèìàëà ãðîìàäÿíñòâî
â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, 263 çàêàðïàòö³â îôîðìèëè âè¿çä íà ïîñò-
³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â êðà¿íè äàëåêîãî çàðóá³ææÿ.
Íàéïîïóëÿðí³øèìè äëÿ åì³ãðàö³¿ º Óãîðùèíà, ÑØÀ,
Í³ìå÷÷èíà òà ×åõ³ÿ.

ßê ï³äêðåñëèâ î÷³ëüíèê ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè êðàþ
²ãîð Ìèõàéëèøèí, ãîëîâíèì êðèòåð³ºì, çà ÿêèì îö³-
íþâàòèìåòüñÿ ðîáîòà êîæíîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó, áóäå
îö³íêà ëþäåé, ÿê³ îòðèìóþòü òóò àäì³í³ñòðàòèâí³ ïî-
ñëóãè.

Ольга ПОШТАК, головний спеціаліст по зв’язках
із громадськістю та ЗМІ ГУДМС України в області

Êèøêîâ³ ³íôåêö³¿ çàéìàþòü
îäíå ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü â
³íôåêö³éí³é ïàòîëîã³¿, îñîáëè-
âî â äèòÿ÷îìó â³ö³.

Òåïëà ïîðà ðîêó º íàéïîøè-
ðåí³øîþ äëÿ çàõâîðþâàííÿ
íà ãîñòð³ êèøêîâ³ ³íôåêö³¿
(ÃÊ²). Öå âåëèêà ãðóïà çàõ-
âîðþâàíü ç îçíàêàìè çàãàëü-
íî¿ ³íòîêñèêàö³¿ îðãàí³çìó, ÿê³
óðàæàþòü øëóíêîâî-êèøêî-
âèé òðàêò. Çàãàëüí³ êë³í³÷í³
ïðîÿâè – öå çàãàëüíà
ñëàá³ñòü, áîë³ â æèâîò³, ïðî-
íîñè, áëþâàííÿ, ï³äâèùåííÿ
òåìïåðàòóðè ò³ëà, îçíîá, ãî-
ëîâíèé á³ëü. ²íêóáàö³éíèé ïå-
ð³îä (÷àñ â³ä ìîìåíòó çàðà-
æåííÿ äî ïîÿâè êë³í³÷íèõ ïðî-
ÿâ³â) òðèâàº â³ä ê³ëüêîõ ãîäèí
äî 7-ìè äí³â.Ñåðåä ãîñòðèõ
êèøêîâèõ ³íôåêö³é íàé÷àñò³-
øå çóñòð³÷àþòüñÿ: õàð÷îâ³
òîêñèêî³íôåêö³¿, ãàñòðîåíòå-
ðîêîë³ò, ðîòàâ³ðóñíèé åíòåðèò,
äèçåíòåð³ÿ, ñàëüìîíåëüîç òà
³íø³.

Äëÿ ãðóïè êèøêîâèõ
³íôåêö³é õàðàêòåðíà ëîêàë³çà-
ö³ÿ çáóäíèêà ó ð³çíèõ îðãàíàõ
òðàâíîãî êàíàëó, àëå âèä³-
ëÿºòüñÿ â³í ç åêñêðåìåíòàìè
ëþäèíè ³ òîìó äîì³íóþ÷èì º
ôåêàëüíî-îðàëüíèé ìåõàí³çì
ïåðåäà÷³. Öèðêóëÿö³ÿ çáóäíè-

ГОСТРІ  КИШКОВІ  ІНФЕКЦІЇ  ТА  ЇХ  ПРОФІЛАКТИКА
êà â³äáóâàºòüñÿ ïî êîëó:
îðãàí³çì òåïëîêðîâíîãî õàçÿ¿-
íà – îá’ºêòè ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà – òåïëîêðîâíèé õà-
çÿ¿í. Ñåðåä îá’ºêò³â ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà íàé÷àñò³øå
çàáðóäíþþòüñÿ çáóäíèêàìè
õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òà âîäà, à
òàêîæ ïðåäìåòè âæèòêó, äè-
òÿ÷³ ³ãðàøêè òà çàáðóäíåí³
ðóêè.

Çáóäíèêè êèøêîâèõ ³íôåêö³é
ñò³éê³ ó çîâí³øíüîìó ñåðåäî-
âèù³. Òàê, íàïðèêëàä ñàëüìî-
íåëè äîñèòü ñò³éê³ äî ä³¿ ÷èí-
íèê³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà. Âîíè çáåð³ãàþòü æèò-
òºçäàòí³ñòü ó âîä³ âîäîéì â³ä
3 äí³â äî 3 ì³ñÿö³â, ó ìîðñüê³é
âîä³ – äî 27 äí³â, ó ìàñë³ – äî
200 äí³â, ó ìîëîö³ – äî 2 ðîê³â,
ó ì’ÿñ³ - â³ä 12 äí³â äî 6
ì³ñÿö³â, à â çàìîðîæåíèõ ïðî-
äóêòàõ – äî 750 äí³â.

Ñåçîííèé ï³äéîì çàõâîðþ-
âàíîñò³ íà ãîñòð³ êèøêîâ³
³íôåêö³¿ ïðèïàäàº íà âåñíÿí³ òà
ë³òíüî-îñ³íí³ ì³ñÿö³. Öåé
ï³äéîì ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíèé
³ç çàáðóäíåííÿì äæåðåë âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, êóïàííÿì ó
â³äêðèòèõ âîäîéìàõ, ç àêòèâà-
ö³ºþ õàð÷îâîãî øëÿõó çàðà-
æåííÿ (îâî÷³, ôðóêòè, ÿãîäè),
ñïðèÿòëèâà äëÿ ðîçìíîæåííÿ

çáóäíèêà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ,
íå äîòðèìàííÿ ïðàâèë îñîáè-
ñòî¿ ã³ã³ºíè òà ³íøå.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, ó
ì.Ìóêà÷åâî ³ Ìóêà÷³âñüêîìó
ðàéîí³ çàõâîðþâàí³ñòü íà ÃÊ²
íîñèòü õâèëåïîä³áíèé õàðàê-
òåð. Çíèæåííÿ ð³âíÿ çàõâîðþ-
âàíîñò³ çì³íþºòüñÿ ðîñòîì
çàõâîðþâàíîñò³, íà äàíèé ÷àñ
ðåºñòðóþòüñÿ ò³ëüêè ñïîðà-
äè÷í³ âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ.

Çà 4 ì³ñ. 2018 ðîêó ó ì.Ìó-
êà÷åâî çàðåºñòðîâàíî 11 âè-
ïàäê³â ÃÊ² ç ³íòåíñèâíèì  ïî-
êàçíèêîì. 12,8 ïðîòè 14 âèï. ç
³íò. ïîê. 16,3 çà àíàëîã³÷íèé
ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Ïî Ìó-
êà÷³âñüêîìó ðàéîíó çà 4 ì³ñ.
2018 ðîêó çàðåºñòðîâàíî 8 âè-
ïàäê³â ÃÊ² ç ³íò. ïîê. 7,9 ïðî-
òè 14 âèï. ç ³íò. ïîê. 13,9 çà
àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî
ðîêó. Çàõâîðþâàí³ñòü ÿê ïî
ì³ñòó òàê ³ ïî ðàéîíó çà 4 ì³ñ
ïîòî÷íîãî ³ ìèíóëîãî ðîê³â
ìàéæå íà îäíîìó ð³âí³.

Ïèòîìà âàãà çàõâîð³ëèõ
ä³òåé äî 17 ðîê³â ñêëàäàº ïî
ì.Ìóêà÷åâî 54,5%, ïî Ìóêà-
÷³âñüêîìó ðàéîíó 62,5%.ç íàé-
âèùèì ïîêàçíèêîì ó â³êîâ³é
ãðóï³ 1-4 ðîêè. Ïîêàçíèêè çàõ-
âîðþâàíîñò³ ÿê ïî ì.Ìóêà÷å-
âî òàê ³ ïî Ìóêà÷³âñüêîìó ðàé-

îíó íèæ÷å  ñåðåäíüîîáëàñíî-
ãî ïîêàçíèêà.

²ç óñ³õ éìîâ³ðíèõ ôàêòîð³â,
ùî ñïðèÿëè çàõâîðþâàíîñò³ íà
êèøêîâ³ ³íôåêö³¿,îñíîâíå ì³ñöå
çàéìàþòü ïðîäóêòè (êèñëî-
ìîëî÷íà ïðîäóêö³ÿ, ì’ÿñí³ âè-
ðîáè, îâî÷³ òà ôðóêòè), ïðèä-
áàí³ íà ðèíêàõ  â ò.÷. ñòèõ³é-
íèõ , êð³ì öüîãî ìàº ì³ñöå ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë îñîáèñòî¿
ã³ã³ºíè ó âîãíèùàõ ÃÊ² òà ïðà-
âèë ïðèãîòóâàííÿ òà çáåð³ãàí-
íÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â â äî-
ìàøí³õ óìîâàõ, ïðî ùî âêàçó-
þòü ðåçóëüòàòè áàêòåð³îëîã³-
÷íèõ äîñë³äæåíü õàð÷îâèõ
ïðîäóêò³â òà çìèâ³â.

Ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè êèø-
êîâèõ ³íôåêö³é íåîáõ³äíî:

1. Äëÿ ïèòòÿ ³ ïðèãîòóâàííÿ
¿æ³ âèêîðèñòîâóâàòè âîäó ïèò-
íó áóòèëüîâàíó àáî ç öåíòðà-
ë³çîâàíèõ äæåðåë âîäîïîñòà-
÷àííÿ;

2. Íà â³äïî÷èíêó á³ëÿ ð³÷êè
÷è îçåðà ìàòè çàïàñ ïèòíî¿
âîäè. Íå âèêîðèñòîâóâàòè
âîäó ç íåçíàéîìèõ äæåðåë
(ð³ê, îçåð, ï³äçåìíèõ äæåðåë,
ïîâåðõíåâ³ âîäè).

3. Ó ïîäîðîæ íå áðàòè ïðî-
äóêòè, ùî øâèäêî ïñóþòüñÿ
(êîâáàñè, ìîëî÷í³, êóë³íàðí³,
êîíäèòåðñüê³ òà ³íø³ âèðîáè,

ùî ïîòðåáóþòü îõîëîäæåííÿ
ïðè çáåð³ãàíí³);

4.Äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë
îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ÷àñòî ìèòè
ðóêè ç ìèëîì, îñîáëèâî ïåðåä
ïðèãîòóâàííÿì ¿æ³ òà ïåðåä
ïðèéîìîì ¿æ³, ï³ñëÿ â³äâ³äóâàí-
íÿ òóàëåòó

5. Íå âæèâàòè ì’ÿñí³ òà ìî-
ëî÷í³ ïðîäóêòè ïðèäáàí³ íà
ñòèõ³éíèõ ðèíêàõ, ç ðóê ïðè-
âàòíèõ îñ³á.

6. Çàáåçïå÷èòè òåìïåðàòóð-
íèé ðåæèì ïðè çáåð³ãàíí³ ïðî-
äóêò³â  õàð÷óâàííÿ, íå äîïóñ-
êàòè ñïîæèâàííÿ ïðîäóêò³â òà
íàïî¿â ç ïðîòåðì³íîâàíèì òåð-
ì³íîì çáåð³ãàííÿ.

7. Ó âèïàäêó âèÿâëåííÿ ïåð-
øèõ îçíàê ãîñòðî¿ êèøêîâî¿
³íôåêö³¿ òåðì³íîâî çâåðòàéòåñü
äî íàéáëèæ÷î¿ ë³êóâàëüíî¿ óñ-
òàíîâè. Íå çàéìàéòåñü ñàìî-
ë³êóâàííÿì!

Äîñëóõàéòåñü äî öèõ ðåêî-
ìåíäàö³é ³ ïîðàä òà ïàì’ÿòàé-
òå: õâîðîáó ëåãøå ïîïåðåäè-
òè, í³æ ë³êóâàòè. Áåðåæ³òü
ñåáå ³ áóäüòå çäîðîâ³!

 Ï. ÐÀÊÎÂÖ²,
çàâ. â³ää³ëåííÿ îðãàí³-
çàö³¿  åï³äåì³îëîã³÷íèõ

äîñë³äæåíü Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêðàéîííî¿ ô³ë³¿   ÄÓ

«ÇÎËÖ ÌÎÇ Óêðà¿íè»

Ùå îäíà ìóêà÷³âêà
ìîæå îòðèìàòè çâàííÿ

«Ìàòè-ãåðî¿íÿ»
Рішення Про подання кан�

дидатур на    присвоєння
почесного звання

України „Мати9героїня”
прийнято на черговому
засіданні виконкому.

Затверджено  кандидату�
ру Кузман Елізу Адальбер9
тівну (мати п’яти  дітей) на
подання до присвоєння по�
чесного звання України
„Мати�героїня”.

Виконком клопотатиме пе�
ред обласною державною
адміністрацією щодо пред�
ставлення багатодітної ма�
тері до присвоєння почесно�
го звання України „Мати�ге�
роїня”.

Рішення  «Про  передачу
дитячих ігрових майдан�
чиків на баланс Мукачівсь�
кому міському комунальному
підприємству «Ремонтно�
будівельне управління»
прийнято на засіданні вико�
навчого комітету.

Доручено управлінню
міського господарства вико�
навчого комітету Мукачівсь�
кої міської ради на безоп�
латній основі передати, а
Мукачівському міському ко�
мунальному підприємству
«Ремонтно�будівельне уп�
равління» прийняти на ба�
ланс облаштовані дитячі
ігрові майданчики для по�
дальшого їх утримання та
експлуатації  Йдеться про
майданчики за адресами
вул. Університетська ,5А, вул.
Петефі, 3�5, Осипенка,39В,
вул. Одеська,5, Береста
Олексія,36�38, вул. Митропо�
лита Володимира, 30.

6 äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â
ïåðåäàíî íà áàëàíñ

ÐÁÓ

Якщо до вас постійно
чіпляються нежить, ка�
шель, вірусні інфекції,
менше вживайте цукру  –
одного з головних ворогів
імунної системи, їжте
більше риби, відварюю�
чи її з додаванням олії.
Візьміть за правило вжи�
вати щоденно по одній
столовій ложці риб’ячо�
го жиру. Ваш раціон по�
винен включати овочі
жовтого і темно�зелено�
го кольорів і тричі на
день – свіжі фрукти. Ре�

 Öå – êîðèñíî çíàòè

Менше цукру – більше риби

Жар треба «присолити»
Коли температура тіла підвищується, організм

втрачає багато рідини і, як наслідок, зневоднюєть�
ся. Це небезпечно: сповільнюється кровообіг, згу�
щується кров, можуть утворитися тромби, знизити�
ся тиск, а пульс – стати рідшим та уривчастим. Сим�
птоми такого стану �жар, запаморочення, втрата
апетиту, нудота, розлад шлунка, млявість,
слабкість, блювання...

Щоб організм не втрачав рідини, достатньо пити
1�2 рази на добу підсолену воду – третина чайної
ложки солі на чверть склянки води, чергуючи зі звич�
ними для вас напоями.

Ті, хто дотримується безсольової дієти, особливо
повинні стежити за сольовим балансом. Вживати
“натрій хлор” під час високої температури – життєва
потреба. Принагідно слід зазначити: якщо у вас жар
– припиніть вживати алкоголь.

А деякі зцілителі радять у разі різкого підвищення
температури прикладати шматочки солоних огірків
до лоба, потилиці, ступнів.

Зібрала Леся ПИСАНКА.

гулярно вживайте
вітамін С. Не забувайте
й про цинк, який зміцнює

щитовидну залозу, і
міститься в гарбузовому
насінні.

Індуські лікарі радять
усі трав’яні збори зава�
рювати не на воді, а на
молоці.   Так  вони швид�
ше і краще засвояться.
Будь�яку траву слід вжи�
вати не більше 10 днів –
далі вона перестає діяти.

ЗАВАРЮЙТЕ
ТРАВИ

НА МОЛОЦІ

 Ïîðàäè ë³êàðÿ
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Êðàùå ïîãàíî âèêîíàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê, àí³æ äîáðå – ÷óæèé. (²íä. àôîðèçì)Êðàùå ïîãàíî âèêîíàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê, àí³æ äîáðå – ÷óæèé. (²íä. àôîðèçì)Êðàùå ïîãàíî âèêîíàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê, àí³æ äîáðå – ÷óæèé. (²íä. àôîðèçì)Êðàùå ïîãàíî âèêîíàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê, àí³æ äîáðå – ÷óæèé. (²íä. àôîðèçì)Êðàùå ïîãàíî âèêîíàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê, àí³æ äîáðå – ÷óæèé. (²íä. àôîðèçì)

ß ãàäàþ, áàãàòî ç íàñ ÷óëè â³äîìó ïðèò÷ó ïðî ìóä-
ðåöÿ ³ ìåòåëèêà, ñåíñ ÿêî¿ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî, ùî áè
òè íå ðîáèâ – âñå çàëåæèòü â³ä òåáå ³ çíàõîäèòüñÿ ó
òâî¿õ ðóêàõ. ßê íå áàíàëüíî, àëå ñàìå ç ö³ºþ ³ñòèíîþ
ïîâ’ÿçàí³ ìî¿ ìð³¿ ïðî Óêðà¿íó.

Óêðà¿íà – äåðæàâà, ÿêà ìàéîð³º íà ñâ³òîâîìó àò-
ëàñ³ íå òàê äàâíî, àëå ìàº áàãàòó ³ñòîð³þ ³ êîëîðèò-
íèé íàðîä, ÷èº êîð³ííÿ ðîçðîñëîñÿ ïî çåìëÿõ øåñòè
êîíòèíåíò³â. ßê áà÷èìî, óêðà¿íö³ íà ïëàíåò³ Çåìëÿ
³ñíóâàëè ùå çàäîâãî äî ñòâîðåííÿ Óêðà¿íè, ÿê êðà¿íè
òàêîâî¿, ³ ñàìå òîìó, íà ìîþ äóìêó, ó íèõ ïîëÿãàº ¿¿
ìèíóëå, òåïåð³øíº ³, çâè÷àéíî, ìàéáóòíº.

Àëå ÷îìó ãîâîðèòè ïðî ñåáå ó òðåò³é îñîá³?  Ó ðó-
êàõ íàøèõ ñëàâíèõ ïðåäê³â âæå âñå äàâíî ñòâîðèëî-
ñÿ, ñôîðìóâàëîñÿ âèñíàæëèâèìè áîÿìè ³ çàïåêëèìè
â³éíàìè. Çàðàç äîâåðøåííÿ äîë³ Óêðà¿íè çíàõîäèòü-
ñÿ ó íàøèõ ðóêàõ, ÿê³ çàãàðòîâàí³ íîâîåð³âñüêèìè çâè-
÷àÿìè, íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè ³ âèíàõîäàìè. ×è ãî-
òîâ³ ìè ïåðåäàòè ñâ³é ö³ííèé äîñâ³ä íà áëàãî ðîçâèò-
êó Â³ò÷èçíè?

Àäæå çàðàç ïîãëÿä íà ñâ³ò çîâñ³ì ³íàêøèé. Íå ò³
çàêîíè êåðóþòü ëþäüìè, çîâñ³ì ³íø³ ìîðàëüí³ ö³ííîñò³
º ïð³îðèòåòíèìè ³ âçàãàë³ ïîíÿòòÿ ìð³¿, óñï³õó, ùàñòÿ
çì³íèëè ñâîº çíà÷åííÿ â î÷àõ ï³äðîñòàþ÷î¿ ìîëîä³.
Ïîãîíÿ çà òåðèòîð³ÿìè, ãð³øìè, âëàäîþ ³ àâòîðèòå-
òîì ïîâèííà áóëà çàëèøèòèñÿ ó ìèíóëèõ ñòîë³òòÿ,
ðàçîì ç ãîðåì ³ íåùàñòÿì, ùî ïðèíåñëà. Àëå, íà æàëü,
ñüîãîäåííÿ ïîêàçóº íàì, ùî âîíà ³ íå çáèðàëàñÿ ïî-
êèäàòè çîëîòàâó êðà¿íó. Ö³íí³ êóïþðè äîñ³ ïðàâëÿòü
òèìè, õòî ïðàâèòü Óêðà¿íîþ ³ öå, íà÷å õðîí³÷íà õâî-
ðîáà, ïðèãàëüìîâóº ¿¿ ïîâíîö³ííèé ð³ñò óãîðó. Íàøà
÷àð³âíà Áàòüê³âùèíà ³ ìè, ¿¿ íàðîä, íåîäì³ííî çìî-
æåìî âèéòè íà íàéâèùèé ð³âåíü öèâ³ë³çîâàíîñò³, ÿêùî
áóäåìî ìèñëèòè øèðøå, áà÷èòè ñïðàâæíº áàãàòñòâî
íå ëèøå ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³, à é â äóõîâíîìó.

ß ìð³þ ïðî òå, ùîá óñ³ ìè çì³íèëè æàä³áí³ñòü ó ñâîº-
ìó õàðàêòåð³ íà ùåäð³ñòü ³ ïî÷àëè âêëàäàòè á³ëüøå
ðåñóðñ³â â äð³áíèö³, ÿê³ íà ïåðøèé ïîãëÿä í³÷èì íå
ïîêàçóþòü äîáðîáóò â êðà¿í³, àëå íàñïðàâä³ ³ º òâîð-
öÿìè ò³º¿ ÷óäîâî¿ àòìîñôåðè çàòèøêó ³ ãîñòèííîñò³.
ßê êàæóòü â íàðîä³: «Õî÷åø çì³íèòè ñâ³ò – ïî÷íè ç
ñåáå»!

Âàëåð³ÿ  ÌÀÐÅÉ×ÅÂÀ, âèïóñêíèöÿ  ãóðòêà
"Þí³ æóðíàë³ñòè" Ìóêà÷³âñüêîãî öåíòðó  äèòÿ÷î¿

òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³

ÌÐ²¯ ÏÐÎ ÓÊÐÀ¯ÍÓ
íñüêîþ. 13.55 Íàø³ ãðîø³.
14.30 52 â³êåíäè. 15.20 Ò/ñ
"Ãðàíä ãîòåëü" (12+). 16.50,
22.40 Ò/ñ "Çà ñëóæáîâèì îáî-
â'ÿçêîì" (16+). 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
Ä/ñ "Äåøåâèé â³äïî÷èíîê".
19.25 Ä/ñ "Àôðèêà. Íåáåçïå÷-
íà ðåàëüí³ñòü" (12+). 20.30,
2.05 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 21.25,
3.20 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40 Ä/ñ
"ßê ïðàöþþòü ì³ñòà". 23.50,
4.05 #Á³áë³îFUN ç Ðîñòèñëà-
âîì Ñåìê³âèì. 1.10 Ñâ³òëî.
2.30 Äî ñïðàâè. 3.40 Òåìà äíÿ.
4.35 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". 10.45
"Ñ³ì`ÿ". 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.20, 15.40 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå
æèòòÿ". 19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 20.15, 21.15 Äðàìà
"Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.15,
2.05 Äðàìà "ß ç òîáîþ". 0.05
Êîìåä³ÿ "Ôàëüøèâ³ çàðó÷èíè".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10,  23.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.00, 12.25 Ò/ñ "Äîÿðêà ç
Õàöàïåò³âêè 3".  13.10 Õ/ô
"Âåñ³ëüíèé ïîäàðóíîê".
14.50, 15.50, 16.40 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.05, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 20.40
Õ/ô "Òàíãî êîõàííÿ". 23.50 Ò/
ñ "Íàë³ò 3" (18+). 2.45 "Îðåë ³
Ðåøêà. Øîï³íã" .  4.50 "Top
Shop".

ICTV
5.35,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.10 Àíòèçîìá³. 12.10,
13.25 Õ/ô "Æèòòÿ çà áðàòà"
(16+).  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.50, 16.20 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.40, 21.30 Ò/ñ "Ìàé-
îð ³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 23.50 Õ/ô "Âåëèê³
ãðîø³" (16+). 1.55 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ"
(16+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15
Åâðèêà! 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí.  4 .30 Ôàêòè.  4 .50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
5.15, 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+). 7.10
Çà æèâå! (16+). 9.50 Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!".
13.10 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×î-
ëîâ³êè ïðîòè æ³íîê. 17.30, 22.00
Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/ô "Ïðî-
â³äíèöÿ" (12+). 20.00 Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè (16+).
22.45 Õ/ô "ß íå ïîâåðíóñü".

 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 - 2" (12+).
14.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð"
(16+). 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð
- 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Îäåñà-ìàìà" 5, 6 ñ. (16+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òåëåìà-
ãàçèí.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Øåñ-
òåðî âåñü ñâ³ò îá³éäóòü". 11.00
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00
Íàéêðàùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëà-
íîì Ñåí³÷ê³íèì. 13.00, 21.00
Ò/ñ "Îñòàíí³é ìîñêàëü. Ñóä-
íèé äåíü". 14.00, 3.20 Â³òàëü-
êà. 16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 17.00 Êðà¿íà Ó. 19.00,
20.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
19.30, 20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 22.00 Ðÿò³âíèêè.
23.00 ËàâËàâÑar. 0.00 Ò/ñ "Ïî-
ìñòà" (16+). 1.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 2.00 ÁàðÄàê. 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.

ðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì.
13.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00, 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 17.00 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. Ñóäíèé
äåíü". 22.00 Ðÿò³âíèêè. 23.00
ËàâËàâÑar. 0.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 2.00 ÁàðÄàê. 5.50 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè.

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.30 Çîíà íî÷³. 4.50 Àá-
çàö. 6.50, 23.30 Ò/ñ "Êîáðà"
(16+). 8.49, 10.39 Kids Time.
8.50 Ì/ô "Ìîíñòðè íà êàí³êó-
ëàõ" (16+). 10.40 Õ/ô "Çîðÿí³
â³éíè: Àòàêà êëîí³â". 13.30 Õ/
ô "Çîðÿí³ â³éíè: Ïîìñòà
ñ³òõ³â". 16.20 Õ/ô "Çîðÿíà áðà-
ìà". 19.00 Ðåâ³çîð. 21.10
Ñòðàñò³ çà ðåâ³çîðîì.

Â²ÂÒÎÐÎÊ,  3 ËÈÏÍß
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,
5.35 "×àñè çì³í - Êèòàéñüê³
òðàäèö³¿  ³  ñó÷àñíå æèòòÿ".
12.00 "Ñìàêè Êóëüòóð". 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.40, 15.20 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 13.55, 2.05 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.30 Ò/ñ  "Ãðàíä ãîòåëü"
(12+). 16.50, 22.40 Ò/ñ "Çà
ñëóæáîâèì îáîâ'ÿçêîì" (16+).
18.00, 0.15 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
19.25 Ä/ñ "Àôðèêà. Íåáåç-
ïå÷íà ðåàëüí³ñòü"  (12+) .
20.30 Íàø³ ãðîø³. 21.25, 3.20
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40 Ä/ñ "ßê
ïðàöþþòü ì³ñòà". 23.50, 4.05
#K³íîWALL ç Ñåðã³ºì Òðèì-
áà÷åì. 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". 10.45
"Ñ³ì`ÿ". 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 14.20, 15.40 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå
æèòòÿ". 19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 20.15, 21.15 Äðàìà
"Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.10,
1.00 Õ/ô "Åê³ïàæ".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.15,  23.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.15 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.10, 12.25 Ò/ñ "Äîÿðêà ç
Õàöàïåò³âêè 3". 13.20, 14.20,
15.20 "Ðå÷äîê". 16.50, 20.50
"×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó
FIFA 2018" 1/8 ô³íàëó. 19.00
"Âåëèêà Ãðà". 20.00, 2.00, 5.15
"Ïîäðîáèö³". 23.50 Ò/ñ "Íàë³ò
3" (18+). 2.40 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã" .  4.00 "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 4.45 "Top Shop".

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó

ì³ñò³. 8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Áàãà÷-Á³äíÿê. Ðå-
àë³ò³-øîó. 11.10 Àíòèçîìá³.
12.10, 13.25 Õ/ô "×îìó ÿ?"
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.40
"Íà òðüîõ" (16+). 15.10, 16.20,
21.30 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìàã³ÿ" (16+).
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40
Õ/ô "Æèòòÿ çà áðàòà" (16+). 1.40
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àí-
äæåëåñ" (16+). 4.00 Ñêàðá íàö³¿.
4.10 Åâðèêà! 4.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
5.20, 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+). 7.15
Çà æèâå! (16+). 9.55 Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!".  13.15 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê.
17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+).
20.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè (16+). 22.45 Õ/ô "ß íå
ïîâåðíóñü".

  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 - 2" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Îäåñà-ìàìà" 3, 4 ñ. (16+).
23.30, 2.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òåëåìàãà-
çèí.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Ì/ô "Îç:
Ïîâåðíåííÿ ó Ñìàðàãäîâå
Ì³ñòî". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 1.00 Íàéêðà-
ùèé ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì
Ñåí³÷ê³íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü. Ñóäíèé
äåíü". 14.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.00 Êðà¿íà Ó. 19.00, 20.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  19.30,
20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.00 Ðÿò³âíèêè. 23.00
ËàâËàâÑar. 0.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 2.00 ÁàðÄàê. 5.50 Êî-
ðèñí³ 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 Çîíà íî÷³. 4.10 Àáçàö.
5.50 Ò/ñ "Êîáðà" (16+). 7.49,
8.59 Kids Time. 7.50 Ì/ñ "Ïðè-
ãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 9.00,
17.00 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ
(16+). 11.00 Ïàöàíêè: Íîâå
æèòòÿ (16+). 19.00 Õ/ô "Äðóç³
ïî ñåêñó" (16+). 21.00 Õ/ô
"Õëîïö³ áóäóòü â çàõâàò³" (16+).
23.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
(16+).

ÑÅÐÅÄÀ, 4 ËÈÏÍß
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 "×àñè çì³í -
Êèòàéñüê³ òðàäèö³¿ ³ ñó÷àñíå
æèòòÿ". 11.25 "Íåçâè÷àéí³ êóëü-
òóðè". 12.00 "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿".
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.40 Ëàéôõàê óêðà¿-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 2 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  9 .50  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 10.15 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í? 6.50 "Ñï³ëüíîòè òâà-
ðèí" .  7 .50 ,  5 .35  "Ãîðä ³ñòü
ñâ ³ òó " .  8 .40  "Íåïîâòîðíà
ïðèðîäà" .  9 .35  Ì/ñ  "Ãîí" .
10 .40  Òåëåïðîäàæ.  11 .00
"×àñè çì³í -  Êèòàéñüê ³  òðà-
äèö³¿ ³ ñó÷àñíå æèòòÿ". 12.00
"Ñìàêè  Êóëüò óð" .  12 .50 ,
15.20 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
13.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
14.00 Ïåðøà øïàëüòà. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).  15.30 Ò/
ñ  "Ãðàíä  ãîòåëü"  (12+ ) .
16.50, 22.40 Ò/ñ "Çà ñëóæáî-
âèì îáîâ'ÿçêîì" (16+). 18.00,
0 .15  ²íôîðìàö ³éíà  ãîäèíà .
19 .00  #@) [ ]?$0  ç  Ìàéêëîì
Ùóðîì. 19.40, 2.30 Äî ñïðà-
âè. 20.15 Â³éíà ³ ìèð. 21.00,
3.00 Íîâèíè. 21.25, 3.20 Íî-
âèíè .  Ñïîðò.  21 .40  Ä /ñ  "ßê
ïðàöþþòü  ì ³ñòà " .  23 .50 ,
4.05 #ÌóçLove ç Ëþáîþ Ìî-
ðîçîâîþ.  1 .10  Ñâ ³òëî.  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 "Ñ³ì`ÿ" .  12.50 "Îäðó-
æåííÿ íàîñë³ï". 14.20, 15.35
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Ò/ñ "Ìîº
÷óæå æèòòÿ". 19.20, 5.25 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.15, 21.15
Äðàìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ".
22.15 "Ãðîø³  2018" .  23.30,
1.30 Êîìåä³ÿ "Ðóá³ Ñïàðêñ".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10 Ä/ï "Ñë³äñòâî
âåëè.. .  ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.15 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì".  10.00,
12.25 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³-
âêè 3". 13.30 Õ/ô "Êàðóñåëü".
15.00 "×åêàé ìåíå. Óêðà¿íà".
16.50, 20.50 "×åìï³îíàò ñâ³òó
ç ôóòáîëó FIFA 2018" 1/8 ô³íà-
ëó. 19.00 "Âåëèêà Ãðà". 20.00,
1.55 "Ïîäðîáèö³" .  23.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 23.50 Ò/ñ "Íàë³ò
3" (18+). 2.35 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 3.45 "Êîä äîñòóïó".
4.15 "Ñêåïòèê". 4.35 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".

 ICTV
5.10, 4.10 Ñêàðá íàö³¿. 5.20,
4.20 Åâðèêà!.  5.30 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 5.35, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 6.30 Ôàê-
òè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 8.45
Ôàêòè.  Ðàíîê.  9 .10 Ñïîðò.
9.15 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.15 Àíòèçîìá³.
11.20,  13.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  14.00,
16.20 Õ/ô "Âîëîäàð ïåðñí³â-
3: Ïîâåðíåíííÿ êîðîëÿ" (16+).
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Áàãà÷-Á³äíÿê. Ðåàë³ò³-
øîó. 21.30 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 22.40 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 0.55 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö ³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
1.45 Õ/ô "Ïðèíöåñà íà áî-
áàõ".  4.30 Ôàêòè.  4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
5.55, 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+). 7.50
Çà æèâå! (16+). 9.00 Õ/ô "Óðî-
êè çâàáëþâàííÿ". 11.00 Õ/ô
"Ð³ê Çîëîòî¿ ðèáêè" (16+).
13.10 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê. 17.30,
22.00 Â³êíà-Íîâèíè. 18.00 Õ/
ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 20.00
Õàòà íà òàòà (12+). 22.45 Õ/ô
"ß íå ïîâåðíóñü".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00 Ñüîãîäí³. 9.30,
5.00 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30, 5.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð - 2" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Îäåñà-ìàìà" 1, 2 ñ. (16+).
23.30 Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â 4:
Âòðà÷åíèé òðîí" (16+). 1.35
Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäàâàëüíîãî
óñòàòêóâàííÿ.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Øêî-
ëà ìîíñòð³â: Åëåêòðè÷íî".
11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
12.00, 1.00 Íàéêðàùèé ðåñòî-
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(2.07.2018 - 8.07.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

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

Ï³ä ÷àñ àâòîáóñíèõ ïî¿çäêîê áóäå
ìîæëèâiñòü ïàëîìíèêàì îêóíóòèñÿ

ó öiëþùèõ äæåðåëàõ.

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

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÎ¯
ÏÎ¯ÇÄÊÈ

Çâåðòàòèñÿ ïî òåë: 050-519-86-78

10.00, 12.25 Ò/ñ "Äîÿðêà ç
Õàöàïåò³âêè 3". 13.20, 14.20,
15.20, 1.30, 2.25 "Ðå÷äîê".
16.50, 20.50 "×åìï³îíàò ñâ³òó
ç ôóòáîëó FIFA 2018" 1/4 ô³íà-
ëó. 19.00 "Âåëèêà Ãðà". 20.00,
0.50 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 3.50
"Êîä äîñòóïó". 4.10 Ä/ï "Âå-
ëèê³ óêðà¿íö³". 4.55 "×åêàé
ìåíå. Óêðà¿íà".

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 ²íñàéäåð. 12.10, 13.25
Õ/ô "×îðíèé ÿíãîë" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.50, 16.20, 21.35 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.40 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 1.10
Õ/ô "×îìó ÿ?" 2.45 Ôàêòè.
3.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Íîâèé Îðëåàí" (16+).

ÑÒÁ
6.50 Õ/ô "Óðîêè çâàáëþâàííÿ".
8.50 Õ/ô "Æåðåá äîë³". 13.00 Õ/ô
"Ò³ëüêè íå â³äïóñêàé ìåíå" (16+).
17.30, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè. 18.00
Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+). 20.00 Õ/ô
"Ìîëîäà äðóæèíà". 22.45 Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ (16+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.10 Ñüîãîäí³.
9.30, 5.35 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30,
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30
Õ/ô "Çàáóäü ìåíå, ìàìî"
(12+). 14.30 Ò/ñ "Ëþáîâ ç âèï-
ðîáóâàëüíèì òåðì³íîì" 1, 2 ñ.
15.30 Ò/ñ "Ëþáîâ ç ³ñïèòîâèì
ñòðîêîì". 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Îäå-
ñà-ìàìà" 9, 10 ñ. (16+). 23.30
Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà" (16+). 1.00,
2.20 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+). 1.50 Òåëåìàãàçèí.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Ãåð-
öîã".  11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Íàéêðàùèé ðå-
ñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³íèì.
13.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ìîñêàëü.
Ñóäíèé äåíü". 14.00, 3.05
Â³òàëüêà. 16.00, 2.15 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 17.00 Êðà¿íà Ó.
19.00, 20.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 19.30, 20.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Ì/ô "ßê
ïðèáîðêàòè äðàêîíà - 2". 23.00
Õ/ô "Ã³ðøå íå áóäå". 0.45 Ò/ñ
"Ïîìñòà" (16+). 1.45 ÁàðÄàê.
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-
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 -

íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.45 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.10,
11.15, 12.15 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
8". 13.20 Ìåëîäðàìà "Íå ìîæó
çàáóòè òåáå". 17.35, 21.00
Ìåëîäðàìà "Àðòèñòêà". 19.30,
5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 22.55
"Ë³ãà ñì³õó". 0.55 "Àðãóìåíò
êiíî". 1.35 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "ßê ïîñâà-
ðèâñÿ ²âàí ²âàíîâè÷ ç ²âàíîì
Í³ê³ôîðîâè÷åì". 8.00 "Óäà÷íèé
ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ìîðñü-
êèé ñåçîí". 11.00 "Îðåë ³ ðåø-
êà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðè-
êà". 12.10 Õ/ô "Áóðêóí" (12+).
14.15 Õ/ô "Îêñàìèòîâ³ ðó÷êè"
(12+). 16.20 Ò/ñ "Ðîêîâà ï³ñíÿ"
(16+). 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Âåëèêà Ãðà". 22.15 Õ/
ô "Õîëîñòÿêè ó â³äðèâ³" (16+).
0.15 "Ðå÷äîê". 2.50 Ïîäðîáèö³.

 ICTV
5.25 ²íñàéäåð. 7.15 Ò/ñ "Í³êî-
íîâ ³ Êî" (16+). 9.05 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 12.00, 13.00 "Íà
òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.35 Õ/ô "Çãàäàòè âñå"
(16+). 16.50 Õ/ô "Ïî÷àòêîâèé
êîä" (16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Êàðà-
òå-ïàöàí" (16+). 23.40 Ò/ñ "Îïå-
ðàö³ÿ "Ãîðãîíà" (16+). 2.50 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëå-
àí" (16+).

ÑÒÁ
6.00 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 8.15 Ïëà-
íåòà çåìëÿ. 9.15 Âñå áóäå
ñìà÷íî! 11.10 Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³. 12.10 Âàã³òíà ó 16
(16+).  13.10 Õàòà íà òàòà
(12+). 15.10 Õ/ô "40+ àáî Ãåî-
ìåòð³ÿ ïî÷óòò³â" (12+). 19.00
Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè
(16+). 23.00 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà (18+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.00 Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà"
(16+). 15.10, 3.00 Õ/ô "Ñóñ³äè
ïî ðîçëó÷åííþ". 17.10 Ò/ñ "Ìîº
íîâå æèòòÿ" 1, 2 ñ. 19.00 Ïîä³¿
òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ
"Ìîº íîâå æèòòÿ". 23.00 Ò/ñ
"Ëàá³ðèíòè äîë³" 1, 3 ñ. (16+).
1.50 Òåëåìàãàçèí. 2.20 Ò/ñ
"Ëàá³ðèíòè äîë³" (16+). 4.40
Ðåàëüíà ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 12.00 Õ/ô "Êóä-
ëàòèé ñïåöíàç". 13.30 ×îòèðè
âåñ³ëëÿ. 14.30 Ò/ñ "Îñòàíí³é
ìîñêàëü. Ñóäíèé äåíü". 16.30,
20.00 Êðà¿íà Ó. 18.00 Ì/ô "ßê
ïðèáîðêàòè äðàêîíà - 2". 21.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.30 Õ/ô
"Çîâñ³ì íå áàá³é" (16+). 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 Õ/ô "Âå÷³ð
íà ²âàíà Êóïàëà". 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 3.20 Â³òàëüêà.
5.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.40 Çîíà íî÷³. 5.40 Ñòåí-
äàï-Øîó. 6.39, 7.59 Kids Time.
6.40 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà â ÷î-
áîòÿõ". 8.00 Ì/ô "Ìîíñòðè íà
êàí³êóëàõ". 9.40 Õ/ô "Ì³ñòåð
Ìàãó" (16+). 11.30 Õ/ô "Ì³ñòåð
Êðóòèé" (16+). 13.20 Õ/ô "Òðåé-
ñåðè". 15.10 Õ/ô "Øïèãóí ïî
ñóñ³äñòâó". 16.50 Õ/ô "Â³ä÷àé-
äóøí³ íàïàðíèêè" (12+). 19.00
Õ/ô "Îáëàäóíêè áîãà. Ó ïîøó-
êàõ ñêàðá³â". 21.00 Õ/ô "Ãðî-
ìîá³é" (16+). 23.10 Õ/ô "Éîãà-
íóò³" (16+). 1.00 Õ/ô "Ñêàóòè
ïðîòè çîìá³" (18+).

íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.10 Õ/ô
"Ïî÷àòêîâèé êîä" (16+). 22.00
Õ/ô "Çãàäàòè âñå" (16+). 0.30
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé
Îðëåàí" (16+). 3.25 Ïðîâîêà-
òîð.

ÑÒÁ
6.00 ÂóñîËàïîÕâ³ñò. 7.45 Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³. 8.45 Âñå
áóäå ñìà÷íî!. 9.40 Õ/ô "Ïðî-
â³äíèöÿ" (12+). 14.50 Õ/ô "Çíàê
äîë³". 17.00 Õ/ô "Ìîëîäà äðó-
æèíà". 19.00 Õ/ô "40+ àáî Ãåî-
ìåòð³ÿ ïî÷óòò³â" (12+). 22.50 ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà (16+).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäí³.

7.15, 4.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 8.20
Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà" 1, 6 ñ.
(16+). 13.35 Ò/ñ "Ëàá³ðèíòè
äîë³" 1, 2 ñ. (16+). 15.20 Ò/ñ
"Ëàá³ðèíòè äîë³" (16+). 17.50
Ò/ñ "Êðèâå äçåðêàëî äóø³" 1,
2 ñ. (16+). 19.40 Ò/ñ "Êðèâå
äçåðêàëî äóø³" (16+). 22.20 Ò/
ñ "Äî÷êè - ìàòåð³". 2.00 Òå-
ëåìàãàçèí. 2.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.55 Ì/ô "Ìà-
ëåíüêèé ë ³êàð -  ñåêðåòíà
ì³ñ³ÿ Áîä³íàóòà". 12.15 Õ/ô
"Øåñòåðî âåñü ñâ ³ò  îá-
³éäóòü". 13.30 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 14.30 Ò/ñ "Îñòàíí³é ìîñ-
êàëü. Ñóäíèé äåíü". 16.30 Õ/
ô "Ã³ðøå íå áóäå". 18.30 Îä-
íîãî ðàçó ï ³ä  Ïîëòàâîþ.
20.00, 22.30 Êðà¿íà Ó. 21.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 0.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 2.00 Áàð-
Äàê. 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. 5.59, 8.29 Kids
Time. 6.00 Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî
äðóç³". 7.30 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòà
â ÷îáîòÿõ". 8.30 Êîõàííÿ íà
âèæèâàííÿ (16+). 10.20 Õòî
çâåðõó? (12+). 19.10 Õ/ô "Øïè-
ãóí ïî ñóñ³äñòâó". 21.00 Õ/ô
"Â³ä÷àéäóøí³ íàïàðíèêè"
(12+). 23.10 Õ/ô "Ñêàóòè ïðî-
òè çîìá³" (18+). 1.00 Õ/ô
"Óëþáëåíö³ Àìåðèêè".

ÍÅÄ²Ëß, 8 ËÈÏÍß

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, 0.45, 3.00 Íîâèíè. 9.35
Õ/ô "Çìîâà ïðîòè êîðîíè"
(16+).  11.25 Ä/ñ "Äåøåâèé
â³äïî÷èíîê". 12.10 Ïåðøèé íà
ñåë³ .  12.40,  13.05 Åíå¿äà.
13.35, 0.15 "Êèòàéñüêèé æè-
âîïèñ". 14.00 Òåëåïðîäàæ.
14.20 Ôîëüê-music. 15.45 "Íå-
çâè÷àéí³ êóëüòóðè". 16.50 Ò/ñ
"Ãðàíä ãîòåëü" (12+). 19.55 Ä/
ñ "Äèâîâèæí³  ì³ñòà ñâ³òó" .
21.25 #@)[]?$0 ç Ìàéêëîì
Ùóðîì. 22.15, 1.35 Áóêîãîë³-
êè.  22.40 Âå÷³ðíº øîó ç
Þð³ºì Ìàð÷åíêîì (16+) .
23.20 "Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³ ñìà-
êîëèêè". 1.10 Êóëüòóðíà àô³-
øà çäîðîâî¿ ëþäèíè. 2.10
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿" .3.30 Ïîñò-
òðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì. 4.00
Â³éíà ³ ìèð. 4.40 Ðîçñåêðå-
÷åíà ³ñòîð³ÿ. 5.30 #ÂÓÊÐÀ¯Í².

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

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.10 Àáçàö. 5.50
Ò/ñ "Êîáðà" (16+). 7.49, 9.09
Kids Time. 7.50 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Êîòà â ÷îáîòÿõ". 9.10, 17.10
Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ (16+).
11.10 Ïàöàíêè: Íîâå æèòòÿ

(16+). 19.00 Õ/ô "Ïåðøà äîíü-
êà". 21.00 Õ/ô "Ñâåêðóõà-
ìîíñòð" (16+). 23.00 Â³ä ïàöàí-
êè äî ïàíÿíêè (16+).

ÑÓÁÎÒÀ, 7 ËÈÏÍß
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,
0.45, 3.00 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ
"Ãîí". 9.50 Äîäîëèêè. 10.05
"Ôåñòèâàë³ ïëàíåòè". 11.00 Ä/
ñ "Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
12.00 Õ/ô "Çìîâà ïðîòè
êîðîíè" (16+). 14.00
Òåëåïðîäàæ. 14.20 Ñèëüíà
äîëÿ. 15.20 "Âàãàñ³ - ÿïîíñüê³
ñìàêîëèêè". 16.20 "Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè". 16.50 Ò/ñ "Ãðàíä
ãîòåëü" (12+). 19.55 Ä/ñ
"Äèâîâèæí³ ì³ñòà ñâ³òó". 21.25
Âå÷³ðíº øîó ç Þð³ºì
Ìàð÷åíêîì (16+). 22.05
Þâ³ëåéíèé êîíöåðò ãóðòó
"Ï³êêàðä³éñüêà òåðö³ÿ". 22.40
Õ/ô "Ëîðå" (16+). 1.10
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Âîãîíü
Êóïàëà". 2.10 "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿".
3.30 Ïîñòòðàâìàòè÷íèé
ñèíäðîì. 4.00 Â³éíà ³ ìèð. 4.40
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 5.30
#ÂÓÊÐÀ¯Í².

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.05 "Æèòòÿ áåç îáìà-
íó". 11.35, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018". 12.40 "Êîíöåðò ïîòà-
ïà ³ íàñò³. Çîëîò³ êèòè". 14.05
"Ë³ãà ñì³õó". 16.05, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.15, 2.10
"Âå÷³ðí³é êè¿â".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.25, 3.35 Õ/ô "Ðîç-
ìàõ êðèë". 8.15 Õ/ô "Êîëè ÿ
ñòàíó âåëåòíåì". 10.00 Õ/ô
"Â³äïóñòêà çà ñâ³é ðàõóíîê".
12.50 Õ/ô "Òàíãî êîõàííÿ".
14.50 Õ/ô "Òàê íå áóâàº".
16.50, 20.50 "×åìï³îíàò ñâ³òó
ç ôóòáîëó FIFA 2018" 1/4 ô³íà-
ëó. 19.00 "Âåëèêà Ãðà". 20.00,
2.15, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 23.00
Õ/ô "Ïîëåòòà. Â óñ³ òÿæê³"
(16+). 0.50 Õ/ô "Âèïàäêîâèé
çàïèñ" (16+). 2.55 Ä/ï "Íîííà
Ìîðäþêîâà. ßê íà ñâ³ò³ áåç
êîõàííÿ ïðîæèòè". 4.55 "Êîä
äîñòóïó".

ICTV
5.10, 4.40 Ñêàðá íàö³¿. 5.20,
4.50 Åâðèêà! 5.30, 4.55 Ôàê-
òè. 5.50 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
7.30 ß çíÿâ! 9.30 Äèçåëü-øîó
(12+). 10.55, 11.50 Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 "Íà
òðüîõ" (16+). 16.40 Õ/ô "Ñîí-
íà ëîùèíà" (16+). 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³

17.30, 22.00 Â³êíà-Íîâèíè.
18.00 Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ" (12+).
20.00 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà
(16+). 22.45 Õ/ô "ß íå ïîâåð-
íóñü".  1.35 ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî 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, 3.40 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð -  2" (12+).
14.30, 15.30 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð - 2" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Îäåñà-ìàìà" 7,  8 ñ.  (16+).
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00, 2.15 Ò/
ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.45 Òåëåìàãàçèí.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ê³ò ó
÷îáîòÿõ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â ³äüìè".  12.00 Íàéêðàùèé
ðåñòîðàí ç Ðóñëàíîì Ñåí³÷ê³-
íèì. 13.00, 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ìîñêàëü. Ñóäíèé
äåíü".  14.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.00 Êðà¿íà Ó. 19.00, 20.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà. 19.30,
20.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.00 Ðÿò³âíèêè. 23.00
ËàâËàâÑar. 1.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(16+). 2.00 ÁàðÄàê. 5.50 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè.

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.45 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 5.50 Ò/ñ "Êîáðà" (16+).
7.49, 9.09 Kids Time. 7.50 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ".
9.10, 17.00 Êîõàííÿ íà âèæè-
âàííÿ (16+). 11.00 Ïàöàíêè:
Íîâå æèòòÿ (16+). 19.00 Õ/ô
"Äâîº: ß òà ìîÿ ò³íü". 21.00 Õ/
ô "Çíàêîìòåñü: Äåéâ". 23.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè (16+).

Ï’ßÒÍÈÖß, 6 ËÈÏÍß
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. 10.55 "Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè". 12.00 Åíå¿äà. 12.25
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40, 15.20
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55
Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ.
14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.30 Êðà¿-
íà íà ñìàê. 16.20 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Âîãîíü Êóïàëà".
16.50 Ôîëüê-music. 18.00, 0.15
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
Êóëüòóðíà àô³øà çäîðîâî¿ ëþ-
äèíè. 19.25 Ä/ñ "Àôðèêà. Íå-
áåçïå÷íà ðåàëüí³ñòü" (12+).
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.25,
3.20 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40
Ñèëüíà äîëÿ. 22.50 Ä/ñ
"Íàéá³ëüø çàâàíòàæåíèé ó
ñâ³ò³". 23.50, 4.05 ßê äèâèòèñÿ
ê³íî. 1.10 52 â³êåíäè. 1.30 Ðîç-
äÿãàëêà. 2.05 Ñêëàäíà ðîçìî-
âà. 2.30 Äî ñïðàâè. 3.40 Òåìà
äíÿ.

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.45
"Ñ³ì`ÿ". 12.20, 13.45 "Îäðóæåí-
íÿ íàîñë³ï". 15.10 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå
æèòòÿ". 19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 20.15, 22.10 "Ë³ãà
ñì³õó". 0.05, 4.50 "²ãðè ïðè-
êîë³â 2018". 1.05 "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, 16.15 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".

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 Çîíà íî÷³. 3.50 Àáçàö.
5.40 Ò/ñ "Êîáðà" (16+). 7.29,
8.49 Kids Time. 7.30 Ì/ñ "Ïðè-
ãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ". 8.50,
17.00 Êîõàííÿ íà âèæèâàííÿ
(16+). 10.50 Ïàöàíêè: Íîâå
æèòòÿ (16+). 19.00 Õ/ô "Êë³ê: Ç
ïóëüòîì ïî æèòòþ" (16+). 21.00
Õ/ô "Êîíâî¿ðè" (16+). 23.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè (16+).

×ÅÒÂÅÐ, 5 ËÈÏÍß
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. 10.55 "Íåçâè÷àéí³ êóëü-
òóðè".  12.00 Åíå¿äà. 12.25
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.40 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 13.55, 2.30
Äî ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.20 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 #ÂÓÊÐÀ¯Í². 19.25 Ä/ñ
"Àôðèêà. Íåáåçïå÷íà ðå-
àëüí³ñòü" (12+). 20.30 Ñõåìè.
Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ. 21.25, 3.20
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.40 Ä/ñ "ßê
ïðàöþþòü ì³ñòà". 23.50, 4.05
#NeoÑöåíà ç Îëåãîì Âåðãåë³-
ñîì. 1.10 Ñâ³òëî. 2.05 Ñêëàä-
íà ðîçìîâà. 3.40 Òåìà äíÿ.
4.30 Ôîëüê-music.  5.35
"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". 10.45 "Ñ³ì`ÿ".
12.20 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
14.10, 15.40 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Ò/ñ "Ìîº ÷óæå æèòòÿ".
19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
20.15, 21.15 Äðàìà "Æèòòÿ
ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.15 "Ïðàâî íà
âëàäó 2018". 0.10, 2.00 Äðàìà
"Ñóäîâå îáâèíóâà÷åííÿ Êåéñ³
Åíòîí³".

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,  12.25 Ò/ñ  "Äîÿðêà ç
Õàöàïåò ³âêè 3" .  13.20 Õ/ô
"Áåçêâèòêîâà ïàñàæèðêà" .
14.50, 15.50, 16.40 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4 .40 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî"
20.00, 2.05, 5.25 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Õ/ô "Òàê íå áóâàº" .
23.45 Ò/ñ "Íàë³ò 3" (18+). 2.45
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 3.55
"Êîä äîñòóïó". 4.20 "Ñêåïòèê".

ICTV
5.35, 11.15 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò. 12.15,
13.20 Õ/ô "Âåëèê³ ãðîø³" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.05, 16.20 "Íà òðüîõ" (16+).
16.40, 21.30 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 23.50
Õ/ô "×îðíèé ÿíãîë" (16+). 1.40
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àí-
äæåëåñ" (16+). 2.25 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îð-
ëåàí" (16+). 4.00 Ñêàðá íàö³¿.
4.10 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
5.25, 15.25 Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì (16+). 7.15
Çà æèâå! (16+). 9.50 Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!" 13.10 Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê.
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”
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Ñ. Â. Äâîðíè÷åíêî
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Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

(²² ïîâ.)  òåë.: 5-47-68.
www.gazeta-mukachevo.com
E-mail: mk-news@ukr.net

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
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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 7
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 2
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 9 ïàð.
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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У Англії розмовляють англійською – у Німеччині – німець�
кою, у Росії – російською, а чому ми, громадяни України, не
розмовляємо українською мовою?

Ні для кого не секрет, що більшість українців не розмов�
ляє чистою українською мовою. В залежності від місця про�
живання вони у своєму спілкуванні використовують діалек�
ти, суржик або, взагалі, державну мову іншої країни. Але
чому? Чому ж вони не висловлюються чисто по�українсь�
ки? Над цими питанням я почала задумуватися, читаючи
перший опублікований роман видатної української поетеси
Ліни Костенко «Записки Українського самашедшого».

Можливо, потрібно звернути увагу на те, що Україна –
держава мультинаціональна. Чого варте лише моє рідне
Закарпаття, де у одному жилому будинку може водночас
проживати сім’я українців, угорців, росіян,  словаків, чехів,
євреїв. З одного боку, ситуація з колоритністю вживання
мови тут достатньо зрозуміла, а з іншого – українці сплу�

Ð²ÄÍÀ ÌÎÂÀ Ç ÓÑÒ ÌÎ¯Õ
тали себе з частиною європейського населення? Забули
про милозвучність  власної чистої мови?

Так, саме чистої мови, адже проблема сучасного украї�
нського слова – численні діалекти, які зрозумілі лише жи�
телям регіону, де цей діалект виник, сленги, жаргони і, в
кінці�кінців, – суржик. Детальніше про останнє: чи зустрі�
чали ви коли�небудь росіянина або росіянку, які розмов�
ляють російською мовою з домішками української? Я – ні,
от і ви – навряд чи. Не заперечую, мови України та Росії
пішли з однієї східнослов’янської групи. Ясно ще й те, що
на ситуацію століттями впливала політика тих держав, які
володіли українськими територіями. Але зараз ми нарешті
маємо власну, законом затверджену та історією підтверд�
жену, мову. Після стількох століть, намагань до її визнання
було би просто нерозумно проміняти солов’їну  на щось
чуже.

На щастя, у нас все таки існують такі люди, які розуміють
усю цінність власної мови і, не зважаючи на обставини,
вживають її на роботі, а головне – у повсякденному житті. То
чому ж ви їх не сприймаєте, люди? У суспільстві такі ук�
раїнці – диваки, поза очі іноді навіть кажуть, що вони націо�
налісти. Навпаки, саме з цих громадян потрібно брати при�
клад і, слідом за ними, не соромитись бути тим, чим ти,
хоча б за документами, повинен бути.

Рідна мова з ваших уст – це не «акт громадянської муж�
ності», як говорили раніше, і зовсім не прояв ваших інте�
лектуальних здібностей, або ще гірше – бажання здатися
оригінальним. Це норма і, слідуючи за найдревнішими і
найвидатнішими народами усієї планети, ми, українці, по�
винні це усвідомити.

Валерія  МАРЕЙЧЕВА, випускниця  гуртка
"Юні журналісти" Мукачівського центру  дитя)

чої та юнацької творчості

З 1 липня цього року органи Пенсій�
ного фонду України проведуть перера�
хунок пенсій у зв’язку зі зростанням
foto pensioner groshi – З 1 ЛИПНЯ ЗРО�
СТЕ МІНІМАЛЬНА ПЕНСІЯ соціальних
стандартів та зміною максимальної
пенсії, яка визначається на рівні 10 про�
житкових мінімумів. Хто із закарпатсь�
ких пенсіонерів отримає збільшену
пенсію, пояснює начальник управління
пенсійного забезпечення головного уп�
равління Пенсійного фонду України в
Закарпатській області Вікторія ПОЛЯ�
КОВСЬКА:

– У відповідності до Закону України
«Про Державний бюджет України на
2018 рік» з 1 липня 2018 року передба�
чено підвищення показників прожитко�
вого мінімуму, відповідно перегля�
дається і розмір пенсій. Але зазначе�
не підвищення стосується окремої ка�
тегорії пенсіонерів, тобто не всі пенсі�
онери відчують цей перерахунок.

З 1 ЛИПНЯ ЗРОСТЕ МІНІМАЛЬНА ПЕНСІЯ
Підвищення розміру пенсії відбудеть�
ся передусім у пенсіонерів, котрі на
сьогодні отримують пенсію в розмірі
від 1373 (мінімальну) до 1435 гривень
і мають необхідний стаж роботи (25
років – для чоловіків і 20 років – для
жінок, якщо пенсію призначено до
01.10.2011 р. і відповідно 30 та 35 років
страхового стажу – для жінок і чо�
ловіків, якщо пенсію призначено після
01.10.2011 р.). Таких пенсіонерів в
нашій області понад 30 тисяч. Після
перерахунку їх пенсія становитиме не
менше 1435 гривень на місяць. Тобто
її підвищать щонайменше на 2 гривні
(тим, у кого, до прикладу, 1433 гривні),
а максимум – на 62 гривні.

Водночас з 1 липня переглядається
і максимальний розмір пенсії: він
підвищується з 13 тисяч 730�ти до 14
тисяч 350 гривень. Тобто пенсіонер,
розмір пенсії якого за індивідуальни�
ми даними про стаж та заробіток був

більшим, ніж 10 тисяч 740 гривень, то
виплата пенсії обмежувалася десятьма
прожитковими мінімумами для непра�
цездатних. Зараз таким пенсіонерам
виплачують не більше 13 тисяч 730 гри�
вень, навіть якщо пенсія у них набагато
більша, а з 1 липня почнуть платити не
більше 14 350 гривень. Тобто у високо�
оплачуваних пенсіонерів надбавка ста�
новитиме від 1 до 620 гривень. Підста�
ва – зростання прожиткового мінімуму
з 1 липня.

Для тих же, хто отримує пенсію вище
1 452 гривень, нічого не зміниться. Ви�
няток становлять особи, яким присвоє�
но почесні звання «Почесний донор
СРСР» або «Почесний донор України»,
оскільки надбавка таким громадянам
обчислюється в розмірі 10 відсотків
прожиткового мінімуму від затвердже�
ного прожиткового мінімуму на одну
особу в розрахунку на місяць. Таких пен�
сіонерів в нашій області близько 1,8
тисячі.

ТОВ “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ

НАБІР  НА РОБОТУ  ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспортних засобів категорії С, Е.
2.Вантажники для збору твердих побутових
відходів.
3.Тракторист.
4.Прибиральник службових примі)щень.
5.Прибиральник території.
6.Касир

За детальною  інформацією  звертатися:
м. Мукачево,  вул. Тімірязєва, 78,

Тел.: 0503378371.
ФОП

Ключінська Л.Л.
БЮРО

ПЕРЕКЛАДІВ
Апостиль; Переклади
(36 мов світу); Ностри�
фікація, Допомога при
отриманні довідок про
відсутність судимос�
тей.

Наша НОВА  адреса:
м.Мукачево,

пл. Федорова, 4/6
Т.: 050 545 27 30,

097 714 81 75

– ×òî ýòî çà óæàñ-
íûé âîé, Õîëìñ,  ñîáàêà
Áàñêåðâèëåé?

–   Íåò, ýòî ñýðà Ãåí-
ðè êîðìÿò îâñÿíêîé...

– Ì-äà.... Àëêîãîëèçì
íåïîáåäèì.

– À ïî÷åìó?
– À çà÷åì?

– Ý-ýõ, ñêó÷íî ìíå, õî-
÷åòñÿ êîìïàíèè... Íå-
ôòÿíîé!

– Ïðèâåäèòå ïðèìåð
åäèíñòâà è áîðüáû
ïðîòèâîïîëîæíîñòåé.

– Ïðîêóðîð-âçÿòî÷-
íèê.

– Çíà÷èò âû âèäåëè,
êàê ïðåñòóïíèê çàäó-
øèë âàøó òåùó?

– Âèäåë, ãîñïîäèí ñó-
äüÿ.

– Ïî÷åìó æå âû íå
áðîñèëèñü íà ïîìîùü?

–  ß õîòåë, íî êîãäà
óâèäåë, ÷òî îí è ñàì
ñïðàâèòñÿ, ðåøèë íå
âìåøèâàòüñÿ.

– Ìåðè÷åê, ÿ îòäàëà
òâîè äæèíñû íàøåìó
ñîñåäó.

– Ýòî åùå â ÷åñòü
÷åãî?!

– Íó îíè æå âñå ðàâíî
òåáå íå íðàâèëèñü.

– Òàê è øî? Äàâàé
òåïåðü îòäàäèì ñîñå-
äó òâîþ ìàìó.

ОВЕН. Не варто забу�
вати про завершення
давніх справ. Своєчас�
ний прояв ініціативи на

роботі буде сприяти наступ�
ному кар'єрному  росту.
Беріть активну участь у
рішенні питань і на роботі, і
вдома.

ТЕЛЕЦЬ. Вас будуть
критикувати з усіх
боків – і найобразливі�
ше, що майже щоразу

критика буде суттєвою. Вам
доведеться вирішувати про�
блеми від яких буде залежа�
ти – чи відкриються перед
вами нові можливості.

БЛИЗНЮКИ.  На�
дайте своєму оточен�
ню більше волі в ви�
борі, не давіть своїм ав�

торитетом. Терпіння перемо�
же все. Вам почне таланити у
справах, що вимагають твор�
чих ініціатив.

РАК. Будьте завбач�
ливі при спілкуванні з
начальством, ваші
знання і компе�

тентність не повинні занадто
різати око начальству. Підйом
вашої працездатності дозво�
лить вам розв'язати багато
проблем і встигнути заверши�
ти намічене.

ЛЕВ. Багато справ,
що хвилюють вас,
благополучно розв'я�
жуться. Виявіть обе�

режність стосовно нових ідей.
Сконцентруйтеся на основ�
ному, і тоді будь�яка перешко�
да буде переборена. У вихідні
вас може очікувати  гучна ком�
панія.

ДІВА. Ви таки відчує�
те силу для нових
здійснень. Різноманіт�
ний  запас ідей допо�

може вам виявити себе як
лідера. У вихідні дні обов'язко�
во  знайдіть час для старих
друзів, бажано – побільше.

ВАГИ. Розміряйте
свої сили з реальністю,
щоб не почати падати
від виснаження. Пори�

наючи в роботу, не забувай�
те, що існують і інші життєві
сфери, які можуть зажадати
від вас пильної уваги.

СКОРПІОН . На вас
очікують цікаві події.
Вловіть напрямок
вітру змін, щоб по мак�

симуму не упустити сприят�
ливі можливості. Залишайте�
ся  чесним перед собою і
близькими, і тоді ніякі слухи не
зможуть ушкодити вам.

СТРІЛЕЦЬ . Важли�
во зберігати спокій і
врівноваженість.  Спо�
стерігайте за плином
життя і не квапте події.

Не варто нічого робити на  зло
навколишнім, як сильно б вам
цього не хотілося.

КОЗЕРІГ. Постарай�
теся не загострювати
відносин з колегами по
роботі, і тоді ви у всьо�

му будете успішні. У вихідні дні
ваша практичність

буде на висоті, але побоюй�
теся опуститися до дріб'язко�
вості.

ВОДОЛІЙ. Сприят�
ливо будувати будь�
які плани на найближ�
че  майбутнє. З на�
чальством краще не

сперечатися, навіть якщо
дуже хочеться.

РИБИ. Тиждень нія�
ких особливих не�
приємностей не об�
іцяє. Ваша спосте�

режливість істотно підви�
щиться. Очікується багато
спілкування, нових знай�
омств, важливих зустрічей і
нарад.
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