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 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.

ПІД Києвом за участі посла США в Україні Джона
Теффта відкрито споруджену спільно з американ�
цями електростанцію, яка вироблятиме  електро�
енергію з переробленого сміття.  Її потужність�
1065 квт.

ДЕСЯТКУ  найбільш комфортних для населення
банків в Україні очолюють  Приватбанк, Ощадбанк
і Укрсоцбанк.

ЗА ДАНИМИ соцопитування, 20 відсотків ук�
раїнців готові змінити українське громадянство,
якщо така нагода випаде.

МОБІЛЬНИМ  зв'язком в Україні користуються
вже 89 процентів населення.

У  ПІВДЕННО�Африканській республіці  у перші
дні літа несподівано випав  сніг і закрижаніла на�
бережна океану.

23:РІЧНА жінка з чеського міста народила 5
дітей�чотирьох хлопчиків і дівчинку.

ДВОЄ чоловіків�48�річний Олег Ткаченко і 34�
річний Іван Сажнів з метою привернення уваги до
проблем української мови пройшли пішки з Києва
до  Говерли.

В ІНДІЇ презентували проект першого в країні
банку для жінок, у якому  працюватимуть лише
жінки, які обслуговуватимуть тільки жінок.

НІМЕЦЬКИЙ уряд погодився виплатити до 2017
року уцілілим жертвам Голокосту (їх залишилося у
всьому світі 56 тисяч ) мільярд доларів компен�
сації.

ТРИ дні святкував у Парижі отримання диплому
вузу саудівський принц Фахдаль Сауд і протринь�
кав 15 мільйонів  євро.

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ
ВИЙШОВ наказ Міністерства освіти, який може допомогти  випус�

кникам шкіл, які не потрапили до вузів, почати профільне навчання у
технікумах.

Як  відомо, у технікуми поступають  після дев’ятого класу. Однак
перший курс  технікуму мало чим відрізняється від 10 класу звичай�
ної загальноосвітньої школи. При цьому враховуються обставини, що
на першому році навчання у технікумах завжди з різних причин вив�
ільнюється  певна кількість студентських місць і на них можуть пре�
тендувати випускники  загальноосвітніх шкіл.

Тобто юнаки і дівчата, які закінчили 11 класів, можуть бути зарахо�
вані відразу на другий курс технікуму.

Правда, для цього їм, як при вступі  до вузу, потрібно пред’явити
сертифікат зовнішнього незалежного тестування і мати не менше 124
балів.

Таке новаторство ввели у першу чергу для того, щоб допомогти
абітурієнтам, які не пройшли до вузів по конкурсу.

 Якщо випускник набрав необхідний мінімум  балів, він сповна може
спробувати поступити на другий курс  технікуму.Таким чином йому не
доведеться втрачати цілий рік, він вже матиме змогу отримувати
профільну освіту.

МІНОСВІТИ ЗАПРОВАДИЛО ГОРЯЧУ ТЕЛЕФОННУ ЛІНІЮ
З ПИТАНЬ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

 ЗА ПОТРЕБИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ НА ТЕЛ. (044) 481:32:73

Ç ÑÅÐÄÅ×ÍÎÞ
ÂÄß×Í²ÑÒÞ!

Ùèðî  ïîçäîðîâëÿºìî ç ïðî-
ôåñ³éíèì ñâÿòîì ìåäïðàö³â-
íèê³â Ãîñï³ñó Ìóêà÷³âñüêî¿ öåí-
òðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, çàâ³-
äóþ÷ó â³ää³ëåííÿì Â³ðó Þð³¿-
âíó Ïàíüêî. Âèñëîâëþºìî
âàì, íàø³ äîðîã³, ñåðäå÷íó
óêë³ííó âäÿ÷í³ñòü çà  âàø ïðî-
ôåñ³îíàë³çì, äóøåâí³ñòü ³ íå-
âòîìíó òóðáîòëèâ³ñòü ïðî âà-
øèõ  áåçïîðàäíèõ ï³äîï³÷íèõ.
Áàæàºìî âàì ïåðåäóñ³ì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,  òåðï³ííÿ,
âñÿêèõ ðîäèííèõ ãàðàçä³â,  îñî-
áèñòîãî ùàñòÿ.

Ãëèáîêî øàíóþ÷à
³ âäÿ÷íà âàì ðîäèíà
ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊ²Â.

ÄÎÁÐÈÕ ÓÑÏ²Õ²Â
² ÑÂßÒÊÎÂÎÃÎ ÍÀÑÒÐÎÞ!
Шановні медичні працівники Мукачева, Мукачівського району та

Закарпатської області! Багаточисельний ко�
лектив Мукачівської центральної районної
лікарні щиросердечно вітає вас з нагоди про�
фесійного свята – Дня медичного працівни�
ка. Висловлюємо найтепліші слова вдячності
представникам найгуманнішої у світі про�
фесії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу,  прий�
має на себе важкий тягар людського болю і
страждань, оберігає найцінніше, що є у лю�
дини — її життя. Адже здоров’я нації є базо�
вою умовою нормального розвитку країни, її
благополуччя.

Прийміть побажання міцного здоров’я і
благополуччя вам, вашим рідним і близьким.

Нехай збудуться всі ваші задуми, а віра і оптимізм завжди зали�
шаються з вами!

В. ВАСЮТА
Головний лікар Мукачівської ЦРЛ

Заслужений лікар України
О. РЕШЕТАР, голова профкому.

З професійним
святом!

Ãîëîâíèé ë³êàð Öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ìóêà÷-
³âñüêîãî ðàéîíó Ï.Ëàí³ Â.Þ òà çàñ-
òóïíèê ãîëîâè ïðîôñï³ëêè Êàëîé
Þ.É. â³òàþòü ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â
Öåíòðó ÏÌÑÄ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéî-
íó ç íàãîäè Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³â-
íèêà

Âè æèòòÿ ðÿòóºòå, Çóáêè ïîïëîì-
áóºòå, Ë³êóºòå êîæåí äåíü, Êàøåëü,
íåæèòü ³ ì³ãðåíü, Äîïîìîæåòå íà ñâ³ò
Ìàëå÷³ ðîäèòèñÿ, ² ñåðöþ ñòàðåíüêî-
ìó, ð³âíî â ãðóäÿõ áèòèñÿ. Äàé âàì
Áîã çà öå – çäîðîâ’ÿ, ñàìèì íå õâî-
ð³òè, Â ðàäîñò³ é äîáð³, ñòî ðîê³â, Ùå
ëþäÿì ñëóæèòè!



Ñâîáîäà íå âûæèâåò, åñëè íàðîä ïðîäàæåí. (Ý. Áåðê).Ñâîáîäà íå âûæèâåò, åñëè íàðîä ïðîäàæåí. (Ý. Áåðê).Ñâîáîäà íå âûæèâåò, åñëè íàðîä ïðîäàæåí. (Ý. Áåðê).Ñâîáîäà íå âûæèâåò, åñëè íàðîä ïðîäàæåí. (Ý. Áåðê).Ñâîáîäà íå âûæèâåò, åñëè íàðîä ïðîäàæåí. (Ý. Áåðê). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Мукачівську ЗОШ I�III
ступенів №  16 буде реор�
ганізовано в спеціалізова�
ну ЗОШ № 16 з поглибле�
ним вивченням окремих
предметів та курсів. Таке
рішення ухвалено на 42�й
сесії Мукачівської міської
ради 6 скликання. Сесія
затвердила звіт міського
голови про здійснення
державної регуляторної
політики Мукачівською
міською радою та її вико�
навчим комітетом у 2012
році, а також рішення про
порядок надання допомо�
ги на поховання деяких
категорій осіб виконавцю
волевиявлення померло�
го або особі, яка зобов’я�
залася поховати помер�
лого. Розглянуто низку
земельних питань.

Відтепер у Мукачеві бу�
дуть вулиці Затишна, Со�
нячна, Світанкова, Щас�
лива, Молодіжна...

Враховуючи депутатсь�
ке звернення народного
депутата України Віктора
Балоги, рішення пост�
ійної комісії з питань ви�
користання державних
символів від 15 травня
2013 року, пропозиції по�
стійної депутатської
комісії з питань закон�
ності та правопорядку,
охорони прав та свобод
громадян, депутатської

Ó ÑÅÐÅÄÍÜÎÌÓ ÒÀ ÍÈÆÍÜÎÌÓ ÄÂÎÐÀÕ ÇÀÌÊÓ ÏÀËÀÍÎÊ
буде нарешті готельно�ресторанний комплекс

етики вирішено перейме�
нувати вул. Гвардійську
(за каналом) на вул. Со�
лов’їну, вул. Героїв Ленін�
граду на вул. Молодіжну,
вул. Димитрова на вул.
Болгарську, вул. Плеха�
нова на вул. Затишну, про�
вулок Свердлова на вул.
Сонячну, вул. Клари
Цеткін на вул. Світанкову,
вул. Червоноармійську на
вул. Університетську, вул.
Пролетарську на вул.
Щасливу. Рішення ухва�
лено абсолютною біль�
шістю депутатських го�
лосів, однак виникло два
запитання: частина вул.

Плеханова відноситься
до Ключарківської сіль�
ської ради, то чи з нею по�
годжено це переймену�
вання, адже вони свою ча�
стину назвали вулицею
Волошина;  відомо, що
будь�яке перейменування
несе за собою значні вит�
рати: зміни в паспортах,
домових книгах, таблич�
ках і таке інше. Як тут
бути?

Міський голова Золтан
Ленд’єл доручив голові
комісії погодити питання
з Ключарківською сільра�
дою, а в другому питання
заспокоїв, що певний час
вулиці матимуть стару і
нову назви, а всі нові до�
кументи, приміром, пас�

порти й домові книги на�
далі оформлятимуться за
новою назвою вулиці.

 Ухвалено схему органі�
зації дорожнього руху,
якою, зокрема, передба�
чено влаштування еле�
ментів примусового зни�
ження швидкості руху та
облаштування майданчи�
ка для стоянки легкового
автотранспорту загаль�
ного користування на вул.
Береша навпроти будин�
ку № 3.

Внесено зміни до
рішення 40�ї сесії міської
ради 6 скликання від
29.03.2013 р. “Про міську
програму зайнятості на�

селення Мукачева на пе�
ріод до 2017 року”. Ними,
зокрема, передбачено ви�
ділити кошти за рахунок
місцевого бюджету на
2013 рік � 110 тич грн., з
2014 по 2017 рік � по 100
000 грн. щороку.

Затверджено звіт про
базове відстеження ре�
зультативності регуля�
торного акта “Про вста�
новлення розмірів ставок
єдиного податку для
фізичних осіб та розміри
збору за провадження де�
яких видів підприємниць�
кої діяльності”. Ухвалено
рішення про припинення
діяльності комунальних

підприємств “ЖРЕП�1” та
“ЖРЕП�5” шляхом їх реор�
ганізації (приєднання) до
комунального підприєм�
ства “ЖРЕП�3”.

Міська рада вирішила
включити в перелік
об’єктів з надання в дост�
рокову оренду на кон�
курсній основі окреме
індивідуально визначено
нерухоме майно об’єкту
комунальної власності те�
риторіальної громади Му�
качева � приміщення се�
реднього та нижнього
дворів замку Паланок, па�
м’ятки архітектури націо�
нального значення, які не
використовуються істо�
ричним музеєм, з метою
пристосування під готель�
но�ресторанний  комп�
лекс з відповідною інфра�
структурою для органі�
зації прийому та обслуго�
вування туристів, екскур�
сійної діяльності та запо�
бігання руйнуванню або
заподіянню шкоди, забез�
печення захисту, збере�
ження, утримання, відпо�
відного використання,
консервації, реставрації
ремонту шляхом прове�
дення відповідних робіт
без зміни властивостей,
які є предметом охорони
об’єкта культурної спад�
щини, шляхом залучення

стратегічних інвесторів,
здатних створити потужні
фінансово�господарські
структури туристично�го�
тельного напряму з відпо�
відною інфраструктурою,
які фінансуватимуть вит�
рати. Таке рішення на�
зрівало давно і свого часу
було винесено на обгово�
рення, але тоді втрутили�
ся “різні там москалі”,
мовляв хтось хоче прива�
тизувати національну
спадщину. А коли Ген�
надій Москаль був “губер�
натором” Закарпаття па�
лець о палець не вдарив
для реставрації замку Па�
ланок, а вже потім будучи
нардепом, не несучи за
свої дії і слова ніякої відпо�
відальності, почав “захи�
щати” наш замок від нас
самих. В останні роки в
Україні було взято в орен�
ду не одну архітектурну
пам’ятку, згадаймо ли�
шень гарний приклад Бар�
тоша з Чинадіївським зам�
ком, тут всілякі москалі
ніби води в рот набрали,
це вже їх не обходило, го�
ловне – свого часу, даруй�
те, нагадили.

На сесії розглянуто та�
кож низку інших питань
порядку денного.

“Мукачіська Ратуша”

ÄÎÐÎÃ²  ÌÅÄÈÊÈ
ÌÓÊÀ×ÅÂÀ  É  ÐÀÉÎÍÓ!
,Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ â íàø³é êðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ  Äåíü

ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà, â ÿêèé ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè
ñêëàäàþòü ùèðó ïîäÿêó ëþäÿì íàéãóìàíí³øî¿ ïðî-
ôåñ³¿ çà ¿õíþ íåëåãêó, ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ â ³ì’ÿ çáå-
ðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ, æèòòÿ ëþäåé. Âàøèìè äîñÿãíåí-
íÿìè, äîðîã³ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè ì³ñòà é ðàéîíó, ìè
ïèøàºìîñÿ, ÷åðåç òå, ùî âè óñïàäêóâàëè êðàù³ òðà-
äèö³¿ çàïî÷àòêîâàí³ âàøèìè ïîïåðåäíèêàìè é àêòèâ-
íî íàðîùóºòå ¿õ äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Âåëèêî¿ âäÿ÷-
íîñò³ çàñëóãîâóþòü ë³êàð³, ôåëüäøåðè, ìåäè÷í³ ñåñ-
òðè, óñ³, õòî ñàìîâ³ääàíî  òðóäèòüñÿ  íà áëàãî ëþäåé,
¿õ çäîðîâ’ÿ. Ùèðîñåðäíî â³òàþ âàñ  ç ñâÿòîì –  Äíåì
ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà! Áàæàþ âàì ³ âàøèì ñ³ì’ÿì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ó ðîáîò³, ðîäèííîãî ùàñòÿ
³ Áîæî¿ áëàãîäàò³ ó âñüîìó!

Íàä³ÿ ÌÀÃÀËÜ, ãîëîâíèé ë³êàð ìåäè÷íîãî
öåíòðó «ÃÀÐÌÎÍ²ß».

Äóæå äîáðó, ÷óéíó, íàä³éíó ³ êîìóí³êàáåëüíó
Ëþäèíó äèâîâèæíî ñâ³òëî¿, äæåðåëüíî ÷èñòî¿ äóø³,
ÿêà âì³º ç³ãð³âàòè ñåðöÿ îñîáëèâîþ òóðáîòîþ òà ëàñ-
êàâèì ñåðöåì, ï³äáàäüîðþâàòè íàñòð³é, äàòè ìóäðó
ïîðàäó, äèòÿ÷îãî Ë³êàðÿ â³ä Áîãà, çàâ³äóþ÷îãî
â³ää³ëåííÿì Îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³,  íàäçâè÷àéíî-
ãî æèòòºëþáà òà íåçàóðÿäíó îñîáèñò³ñòü, ïðåêðàñ-
íîãî ñóñ³äà

Àðêàä³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à
ÎËÜ×ÈÄÀªÂÑÜÊÎÃÎ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåí-
íÿ òà ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì ìåäè÷íîãî ïðà-
ö³âíèêà! Íåõàé ùèð³ñòü íàøèõ ïî÷óòò³â ç³ãð³âàº
Âàøå äîáðå ñåðöå, äîäàº ñèë, à ëþáîâ áëèæí³õ ³
îòî÷óþ÷èõ ïðèíîñèòü ðàä³ñòü. Íåõàé Ãîñïîäü ñòî-
ðèöåþ âîçäàñòü Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿðå, Â³ðîþ òà
Íàä³ºþ çà   íåï³äðîáíó, ñïðàâæíþ ùåäð³ñòü ³ òåïëî
Âàøî¿ äóø³. Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, íàòõíåííÿ, äîñòàòê³â ³ âïåâíåíîñò³ ó ïðèé-
äåøíüîìó äí³, ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â Âàì, âèñîêèõ
äîñÿãíåíü, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, ðàäîñò³ â³ä äîíüîê,
çä³éñíåííÿ óñ³õ ìð³é!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ  ñóñ³äè –
ñ³ì’ÿ Ìàíãóð, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

 ØÀÍÎÂÍ²  ÑËÓÆÈÒÅË²
ÄÈÒß×Î¯  ÌÅÄÈÖÈÍÈ!
Íåìàº á³ëüø áëàãîðîäíî¿ ñïðàâè çà âàøó, íåìàº

â³äïîâ³äàëüí³øî¿ ðîáîòè çà òó, ÿêó îáðàëè âè. Áî íàé-
äîðîæ÷å â óñ³ ÷àñè áóëî ³ º çäîðîâ’ÿ ä³òåé, ìàéáóò-
íüîãî íàøî¿ äåðæàâè. Ùèðà âäÿ÷í³ñòü âàì çà íå-
ñïîê³é, íàäçâè÷àéíó ëþáîâ ³ ùåäð³ñòü äî ä³òåé,
ùåäð³ñòü äóø³, áëàãîðîäñòâî ïîìèñë³â, òàëàíò ³ ìàé-
ñòåðí³ñòü ðóê. Íåõàé ñòàðàíí³ñòü òà òðóäè âàø³ áó-
äóòü ò³ëüêè â ðàä³ñòü îòî÷óþ÷èì, à äîëÿ, îáðàíà âàìè,
â óñüîìó õàé áóäå ïðèõèëüíîþ äî âàñ ³ âàøèõ ðîäèí.
Áóäüòå çàâæäè çäîðîâèìè, ùàñëèâèìè ³ òàêèìè æ
âàø³ ìàëåíüê³ ïàö³ºíòè! Ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì âàñ
– Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà!

Âîëîäèìèð ÁÅÉÐÅØ, ãîëîâíèé
 ë³êàð îáëàñíîãî Áóäèíêó äèòèíè

СЕМІНАР�НАРАДА
29 травня велика зала засідань приймала на сємінарі�

нараді з питань попередження насильства в сім’ї пред�
ставників районних управлінь соціального захисту на�
селення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, служби в справах дітей. Нарада проводилась
за наслідками візиту начальника відділу профілактики
сімейного неблагополуччя Департаменту сім’ї та дітей
міністерства соціальної політики України Лідії Козуб.

У своєму виступі Лідія Іванівна говорила про важ�
ливість спільної та злагодженої роботи всіх структурних
підрозділів, ведення спільної бази звернень та повідом�
лень. Відмітила, що основне завдання підрозділів —
працювати на попередження, а не тільки на виправ-�
лення. Обговорювали на семінарі впроваджен-ня нових
корекційних програм, які ще не використовуються в на�
шому регіоні, та способи взаємодії між підрозділами
для швидшого та продуктивнішого реагування при над�
ходженні повідомлень. Також було зауважено на необхі�
дності активного використання Центру соціальнопсихо�
логічної реабілітації, адже навіть не в усіх регіонах є такі
заклади, тому потрібно більш повно використовувати
його можливості. Для впровадження корекційних про�
грам роботи для спеціалістів в районах буде організо�
вано навчання.

Каріна КОРОЛЬОВА

ПІЛЬГОВОЇ
КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН!

Відповідно до Програми „Турбота” щодо поси�
лення соціального захисту малозабезпечених
категорій громадян у 2013 році” за рахунок коштів
обласного бюджету відкрито асигнування, які пе�
редбачені на відшкодування витрат інвалідам, гро�
мадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильсь�
кої катастрофи, ветеранам війни та праці, пов’я�
заних із самостійним санаторним лікуванням,
витрати громадян на самостійне санаторне ліку�
вання відшкодовується через обласний центр
комплексної реабілітації інвалідів та дітей�
інвалідів після представлення наступних доку�
ментів:

� заява особи;
� копія паспорта;
� копія ідентифікаційного коду;
� копія документа, який посвідчує статус особи

(копія посвідчення);
� корінець від путівки (з печаткою);
� оригінал документа, відповідно до якого

здійснена оплата за санаторне лікування (з пе�
чаткою);

� довідка банківської установи про реквізити ра�
хунку особи (для перерахунку коштів).

Управління праці та соціального захисту
населення

ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!
Äîðîãó, ìóäðó, êðàñèâó, ÷à-

ð³âíó, ÷åñíó, ïîðÿäíó Äîíå÷-
êó, òóðáîòëèâó,  ëàã³äíó Ìà-
ìî÷êó, í³æíó,  äóæå ùèðó Ñå-
ñòðè÷êó, áåçïðèêëàäíó Íå-
â³ñòêó
Òåòÿíó Âîëîäèìèð³âíó

ÂÎÐÎÍÎÂÓ
ç Ìóêà÷åâà â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàº-
ìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ. Ùîá
ë³ò áóëî íå ìåíøå ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü
ñîíöåì, à ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³
óñï³õè ïðîìåíÿìè äîáðà äèâèëèñü ó
â³êîíöå. Õàé êîæåí ðàíîê ó æèòò³ ïðè-
íîñèòü ëèø óäà÷³,  âñüîãî íàéêðàùî-
ãî ³ áëàã òà ðàäîñò³ ó õàò³. Õàé Ìàò³ð
Áîæà ñêð³çü îõîðîíÿº, â äóø³ ïàíó-
þòü ìèð ³ äîáðîòà, ²ñóñ Õðèñòîñ õàé
ëàñêàâó äîëþ ïîñèëàº íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Äóæå ëþáëÿ÷³  – ìàìà, äîíüêà Êàòþøà,
 ñèíî÷îê Àíäð³é, ñåñòðè Îëÿ, Íàòàë³ÿ ç ñ³ì’ºþ,

ñâåêðóõà Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà, øîâãîð
Êîñòÿíòèí ç ñ³ì’ºþ, ð³äí³, äðóç³…

Ñåñ³ÿ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333313  ÷åðâíÿ 2013 ð.

¹ 23 (975)¹ 23 (975)¹ 23 (975)¹ 23 (975)¹ 23 (975)

ñò.

Êîò – ýòî òèãð äëÿ ìûøè, íî ìûøü äëÿ òèãðà. (Ïåðñèäñêîå èçðå÷åíèå).

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
ÆÈÃÀÍÀ ßðîñëàâà Ôåäîðîâè÷à

äèðåêòîðà Ìóêà÷³âñüêîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó
«Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà I – III ñòóïåí³â – äîøê³ëüíèé íàâ÷àëü-

íèé çàêëàä «Ãàðìîí³ÿ»
ç þâ³ëåºì, ÿêèé â³í â³äçíà÷àº 13 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó

Øàíîâíèé ßðîñëàâå Ôåäîðîâè÷ó!
Ñïàñèá³ Âàì çà íåâòîìíó ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³

ñàìîâ³ääàí³ñòü.
Ïðèéì³òü íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ – ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî

çàòèøêó, íåçðàäëèâî¿ äîë³, äîáðà ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ. Õàé ó Âàøîìó æèòò³ çàâæäè ïàíóº ìèð
³ çëàãîäà. Ùîá çàâæäè Âàñ îòî÷óâàëè ëþáîâ, øàíà ³ ïîâàãà ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ ëþäåé.
Áàæàºìî, ùîá Âàøà ïîðÿäí³ñòü òà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ùå äîâãî ñëóãóâàëè íà áëàãî
íàøîãî êîëåêòèâó.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÍÂÊ «Ãàðìîí³ÿ», âèõîâàíö³ òà ó÷í³ êîìïëåêñó.

Я просила Бога забрать мою гордыню, и Бог отве�
тил мне — нет. Он сказал, что гордыню не забирают —
от неё отрекаются.

Я просила Бога исцелить мою прикованную к посте�
ли дочку. Бог сказал мне — нет. Душа её в надёжнос�
ти, а тело всё равно умрёт.

Я просила Бога даровать мне терпение, и Бог ска�
зал — нет. Он сказал, что терпение появляется в ре�
зультате испытаний — его не дают, а заслуживают.

Я просила Бога подарить мне счастье, и Бог сказал
— нет. Он сказал, что даёт благословение, а буду ли я
счастлива, или нет—зависит от меня.

Я просила Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал
— нет. Он сказал, что страдания отворачивают чело�
века от мирских забот и приводят к Нему.

Я просила Бога, чтобы дух мой рос, и Бог сказал —

Молитва Матери Терезы
нет. Он сказал, что дух должен вырасти сам.

Я просила Бога научить меня любить всех людей так,
как Он любит меня. Наконец, сказал Господь, ты по�
няла, что нужно просить.

Я просила терпения — и Бог послал мне испыта�
ния, чтобы закалить меня.

Я просила мудрости — и Бог послал мне проблемы,
над которыми нужно ломать голову.

Я просила мужества — и Бог послал мне опаснос�
ти.

Я просила любви — и Бог послал несчастных, кото�
рые нуждаются в моей помощи.

Я просила благ—и Бог дал мне возможности.
Я не получила ничего из того, что хотела —
Я получила всё, что мне было НУЖНО!

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ПАЛОМНИК

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Организовывается паломническая поездка
на Святую Землю с 15 по 22 августа.

В программу входит:
храм Гроба

Господня,Голгофа,Вифлеем,Назарет,Фавор,
река Иордан и другие места связанные с жиз6
нью и проповедью Иисуса Христа. Все палом6

ники примут участие в схождении
благодатного облака на горе Фавор.
Документы принимаются до 1 июля.

За дополнительной информацией обращаться
по телефону: (067) 767630609 – организатор

паломничества
священник Василий Максимишинец.

За участю Вероніки Тищук (декламація), Руслана Аіто�
ва (декламація), Олексія Тулюка (тенор), Вячеслава Жу�
равльова (баритон), Вероніки Тищук�молодшої (вокал),
Зоряни Лельо (вокал), Ірини Жарської (віолончель), Діни
Іваниці (вокал), Сергія Добоша (скрипка), Короткової
Вікторії (хореографія), Дмитра Човрія (саксофон) та Ма�
р’яни Лиховид (фортепіано, вокал).

16 чарвня о 17.00 год. Мукачівський російський театр

Òâîð÷èé âå÷³ð Ìàð’ÿíè Ëèõîâ³ä
“Ñîçäàéòå òî, ÷òî áóäåò ïîñëå...”

Â ïðîãðàì³ – â³ðø³,
                              ìóçèêà,
                                          õîðåîãðàô³ÿ.

Çàïðîøóºìî âàñ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìèñòåö-
òâîì  ó ñïðàâæí³é òâîð÷³é àòìîñôåð³.

Âõ³ä â³ëüíèé!

Ç È Í À
Ðåâóò ñàìîëåòû, ñíàðÿäû ðåâóò,
Âîçäóõ íàïîëíåí âîéíîé.
Ëþäè îò ñòðàõà âñþäó áåãóò,
Ñòðàõ âñå çàïîëíèë ñîáîé.

Õóòîð äàëåêèé  ó ðå÷êè ëåæèò.
Ñòåïü çîëîòèòñÿ ïøåíèöåé,
Äåâî÷êà â áåëîì ïëàòî÷êå áåæèò,
Âäàëè ïîëûõàþò çàðíèöû.

Ãðîçà íàä ñòðàíîþ, â ïðèðîäå ãðîçà,
Âîêðóã âñå îáúÿòî òðåâîãîé,
Êàê ñëåçû ëþäñêèå íà òðàâàõ ðîñà,
Ñòîëá ïûëè âèñèò íàä äîðîãîé.

Äåâî÷êà Çèíà â ïîëå áåæèò,
Ïîòîì ëèöî çàëèâàåò,
Ñåðäöå äåâ÷îíêè îò ñòðàõà äðîæèò,
×òî âïåðåäè îæèäàåò?

Çèíå íàâñòðå÷ó  ìàìà áåæèò,
Êðèê èç ãðóäè åå ðâåòñÿ:
«Òàì, çà îâðàãîì, ïàïà ëåæèò,
Ñåðäöå åãî óæ íå áüåòñÿ!».

Ìàìà  Çèíó  ê ñåáå ïðèæèìàåò,
Ñëåçû òåêóò ïî ùåêàì.
Çèíà, ïëà÷à, âäðóã âûäûõàåò:
«ß, òàê ëþáëþ òåáÿ, ìàì!».

Ñåðã³é ÁÀÐËÅÒ.
09.05.2013 ã.

ПАМ’ЯТАЄМО!
Недільний ранок 22 червня 1941 року

трагічною сторінкою увійшов у життя
мільйонів українців, у цей День 72 роки
тому розпочалася найжахливіша війна
в історії нашого народу � Велика Вітчиз�
няна, яка забрала життя кожного п’ято�
го співвітчизника. День початку війни
став для нашої родини, яка проживала
в той час на Житомирщині, днем глибо�
кої скорботи.. .Сьогодні важко уявити
масштаб випробувань, болю, горя, які
випали на долю минулих поколінь.
Öåé â³ðø ïðèñâÿ÷óþ âñ³ì ä³òÿì â³éíè, ó
òîìó ÷èñë³, ëþáèì³é òåù³ Çèíà¿ä³ Îëåê-
ñàíäð³âí³...

“Сучасна молодь звикла до
розкошів. Вона погано вихо�
вана, зневажає авторитети,
не поважає старших. Діти
сперечаються з батьками,
жадібно ковтають їжу та до
розпачу доводять вчителів”.
Здавалося б, ці слова стосу�
ються сучасної молоді, але
вони, як не дивно, належать
Сократу і його часу. Якщо
така проблема існувала вже
тоді, то сьогодні вона набуває
особливо гострого характеру.
Хибні істини, які лунають
звідусіль формують хибні
цінності підростаючого поко�
ління і руйнують їх у дорос�
лих. Як влучно сказав Папа
римський Франциск, засу�
дивши світову фінансову си�
стему: “Гроші стали ідолом,
ідеологією, яка просуває ав�
тономію ринків і фінансові
спекуляції. Сьогодні людська
істота сприймається як то�
вар, який можна використо�
вувати, а потім викинути”.

На жаль, руйнації людські
цінності зазнають вже в сім’ї
– першій і основній інстанції,
де закладається фундамент
для подальшого становлення
особистості. В школі вчитель
має право вимагати від учнів
знання, тільки якщо він подав
необхідний для їх формуван�
ня навчальний матеріал. То ж
чому викликає подив той
факт, що за останні роки
більшість молодих людей по�
чинають переорієнтовувати�
ся на матеріальні цінності, їх
досить сильно приваблюють
гроші, заробітки, бізнес,
участь в управлінських струк�
турах? На жаль чимало
батьків («вчителів в сім’ї») з
шкіри  вони лізуть, щоб їх чадо

ВЧІТЬ ДІТЕЙ ТВОРИТИ ДОБРО
було найкраще, але найкра�
ще ззовні, тим самим даючи
хибні життєві установки своїм
отрокам. Не всі батьки розу�
міють, для чого взагалі
потрібні цінності, бо ж краще

дитині не забивати голову та�
кими «дрібницями», без них і
життя буде кращим, і дитині
так буде зручніше йти до по�
ставленої мети. Те світле та
добре, що закладено в людині
з народження черствіє під
впливом постійних змагань за
кращий одяг, кращу освіту,
кращий телефон, кращий
комп’ютер,   машину,   робо�
ту... і   не  залишається   місця
для милосердя, доброти, лю�
дяності.

Почуття доброти, чуйності
та милосердя потрібно вихо�
вувати у дитині. Адже нелегко
буває дитині заставити себе
робити щось добре, коли
вона добро, любов, ласку ба�
чила так рідко...

Основним лейтмотивом ви�
ховної роботи Мукачівського
професійного аграрного
ліцею   імені   Михайла  Дан�
канича   є   формування   по�
зитивних морально�ціннісних
орієнтацій своїх учнів.

Учні ліцею завжди беруть ак�
тивну участь у соціально зна�
чимих подіях, під впливом
яких виникають емо�ційні пе�
реживання та формується
позитивна позиція під�літків.

Н а п е р е �
додні Вели�
кодня, в рам�
ках психоло�
го�педагогіч�
ної програми
морального
р о з в и т к у
учнів   ПТНЗ
першокурс�
ники   групи
автослюсарів
організували
волонтерську

акцію  у  Мукачівському  дитя�
чому  будинку�інтернат разом
з аспіранткою�автором про�
грами Попович Е.М., класним
керівником Футуймою Р.В. та
вчителем української мови та
літератури Попович Н.В.

Заступник директора інтер�
нату провела «екскурсію» для
ліцеїстів та ознайомила їх з
життям в стінах інтернату. Та�
лановиті дівчата�підлітки
влаштували невеличкий кон�
церт. У їх виконанні прозвуча�

ли задушевні  пісні про  маму,
надію та щасливе  майбутнє.
Як  справжнім артисткам
юнаки   подарували  дівчатам
квіти.   Маленьким   же   жите�
лям будинку�інтернат діста�
лись солодощі.

Про  важливість  та   необ�
хідність допомагати таким
знедоленим діткам,  які    про�
живають  в інтернаті, волон�
терам  розповів директор ус�
танови.   Він   також   розповів
про різноманітні     цікаві     за�
ходи,  що проходять тут.

Бажаючи  хоч  трошки  «роз�
фарбувати»  життя  вихованок
інтернату волонтери подару�
вали інтернату гарненьку го�
дівничку для саду та кольорові

фарби  для  дитя�
чого   майданчи�
ка.   Розфарбува�
ти  дитячий  май�
данчик  та упо�
рядкувати под�
вір'я волонтери
пообіцяли під час
наступного візи�
ту.

Після повер�
нення до ліцею
багато учнів пе�
р е о с м и с л и л и
свої вчинки, пове�

дінку та й взагалі ставлення
до світу. Знайомство з інтер�
натівцями стало хорошим
підґрунтям для цього. І голов�
не, що зрозуміли волонтери�
початківці  – творити добро не
так важко. Треба тільки хотіти
і не забувати «за добро доб�
ром платять».

Евеліна ПОПОВИЧ,
 аспірантка Інституту

педагогічної освіти
 НАПНУ.
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Господарі, котрі годують худобу та
свиней, щоб продати їх на м’ясо та
заробити копійчину, можуть пре�
тендувати на нову дотацію, її дава�
тимуть господарствам, які пого�
дяться реалізовувати продукцію на
м’ясопереробні підприємства. Хто
може претендувати на нову дота�
цію? Який розмір передбачено?

— Дотацію можуть отримати як
фізичні особи, так і члени виробничих
або обслуговувальних сільськогоспо�
дарських кооперативів, а також фер�
мерські господарства, — розповідає
Андрій Гетя, директор департаменту
тваринництва Міністерства аграрної
політики та продовольства України.

— Як нараховуватимуть дотацію?
—  Її будуть нараховувати за виро�

щених та проданих, починаючи з 1 січня
2013 року, на забій і переробку молод�
няк великої рогатої худоби та свиней
(крім свиноматок і кнурів). Жива вага
тварини, що реалізовується на забій,
повинна становити не менше як 330 кг
для великої рогатої худоби та від 100

Çàðåºñòðóºø áè÷êà – îòðèìàºø äîòàö³þ
Селянам пообіцяли нові дотаційні виплати

до 150 кілограмів — для  свиней (крім
свиноматок і кнурів). Обов’язкова ви�
мога — тварини на момент їх реалізації
на забій повинні бути ідентифіковані
та зареєстровані в установленому по�
рядку.

— Який розмір дотації передба�
чено?

— Дотація надаватиметься за кілог�
рам прийнятої живої ваги в такому
розмірі: 2,5 гривні за молодняк вели�
кої рогатої худоби, 1,5 гривні за сви�
ней живою масою від 100 до 120 кілог�
рамів та 1 гривня за свиней живою ма�
сою від 120 до 150 кілограмів.

—  Куди селянинові звернутися по
дотацію? Які документи надати?

—  Щоб отримати цю дотацію, гос�
подар повинен звернутися найперше
до дільничного спеціаліста ветеринар�
ної медицини та отримати у нього відо�
мості про переміщення тварини (для
великої рогатої худоби) або реєстрац�
ійного свідоцтва (для свиней). Слід
зробити копії цих документів. Зауважу,
що оформлення їх та видача безплатні.
Нікому нічого платити не потрібно.

—  Напевно, селянинові треба взя�
ти якусь довідку і на переробному
підприємстві, куди він здав худобу
чи свиню?

— Так. Під час реалізації тварин на
переробне підприємство фізичним
особам обов’язково треба отримати
приймальну квитанцію форми ПК�2.
Потім селянинові слід звернутися до
сільської, селищної чи міської ради та
надати такі документи: один примірник
приймальних квитанцій (форма ПК�2),
копію відомості про переміщення тва�
рини (для молодняку великої рогатої
худоби) чи копію реєстраційного
свідоцтва свиней, а також копії паспор�
та, копію довідки або договору про
відкриття рахунку в банку та ідентифі�
каційний код. Кошти надійдуть на вка�
заний банківський рахунок селянина.

Зауважу, що така дотація здійснюва�
тиметься паралельно з виплатою за
збереження та утримання молодняку
великої рогатої худоби, що виплачуєть�
ся селянам з минулого року.

Леся ЯСИНЧУК

Â îñòàíí³ äí³ òðàâíÿ  ó
ì³ñò³ Êàóíàñ³ (Ëèòâà) ïðîé-
øîâ ÷åìï³îíàò  ñâ³òó ç ïàó-
åðë³ôòèíãó â æèì³ øòàíãè
ëåæà÷è.

Â ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íà öèõ ïðå-
ñòèæíèõ  ì³æíàðîäíèõ çìà-
ãàííÿõ âçÿëî ó÷àñòü òðîº
ïðåäñòàâíèê³â  Çàêàðïàòòÿ.
Á³ëüøå òðüîõñîò ñïîðò-
ñìåí³â  ó òðüîõ â³êîâèõ ãðó-
ïàõ ç 35 çá³ðíèõ êîìàíä
ñâ³òó  çìàãàëèñÿ çà  çâàííÿ
íàéñèëüí³øîãî.

Óæãîðîäö³, ïðèçåðè ºâðî-
ïåéñüêèõ òà ñâ³òîâèõ ÷åìï³-
îíàò³â ªëèçàâåòà  Áàí òà
ªâãåí Êðèñà  (òðåíåð
Àíäð³é Ôåäîð³òüî) óæå íå
âïåðøå  áåðóòü ó÷àñòü  ó
ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ,
òîìó ¿õí³ âäàë³ âèñòóïè ó
â³êîâ³é ãðóï³ «þí³îðè» ( äî
23 ðîê³â) ìîæíà ââàæàòè
çàêîíîì³ðí³ñòþ.

Ë³çà  Áàí  ó çàïåêë³é áî-
ðîòüá³ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî
47 ê³ëîãðàì³â  çà ðàõóíîê
âëàñíî¿ âàãè ó òðåò³é ñïðîá³
âèïåðåäèëà  ðîñ³ÿíêó  ³ çà-
âîþâàëà çîëîòó ìåäàëü
÷åìï³îíàòó ç íîâèì  þí³-
îðñüêèì ðåêîðäîì  Óêðà¿-
íè.

ªâãåí Êðèñà ó âàãîâ³é  êà-
òåãîð³¿ äî 74 êã ïîêàçàâ ñâ³é
êðàùèé ðåçóëüòàò – 217, 5
êã, ùî òàêîæ º  íîâèì ðå-
êîðäîì Óêðà¿íè äëÿ þí³îð³â

ФІРЦАКА –КРОТОНА РОДУ НА
ЗАКАРПАТТІ НЕМА ПЕРЕВОДУ

³ ïîñòóïèâñÿ ðå-
êîðäñìåíó  ñâ³òó
ñïîðòñìåíó ç Êà-
çàõñòàíó, ñòàâøè
ñð³áíèì ïðèçå-
ðîì.

Ñ â î º ð ³ ä í è ì
ñþðïðèçîì ÷åì-
ï³îíàòó ñòàâ ñïî-
ðòñìåí ç Âèíîãðà-
ä³âùèíè  Ôåä³ð
Ëóïàê ç â³êîâî¿
ãðóïè  äî 18 ðîê³â.
Äåáþòàíò çìàãàíü
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿
äî 120 ê³ëîãðàì³â
ùå ó ïåðøîìó
ï³äõîä³  âèæàâ  210 êã, âèïå-
ðåäèâøè íàéáëèæ÷îãî ñó-
ïåðíèêà íà 40 ê³ëîãðàì³â!

Äðóãèì ï³äõîäîì Ôåä³ð
ï³äêîðèâ  222.5 êã øòàíãó ³
ïîêðàùèâ ñâ³é æå ðåêîðä ³
ñòàâ íåäîñÿæíèì äëÿ ñó-
ïåðíèê³â.

ßêèì æå áóëî çäèâóâàí-
íÿ ñóää³âñüêî¿ êîëåã³¿ òà
óáîë³âàëüíèê³â, êîëè íà
òðåò³é ï³äõ³ä  çàêàðïàòñüêèé
ñèëà÷ çàìîâèâ  äîñ³ íåäî-
ñÿæíó äëÿ ñâî¿õ ðîâåñíèê³â
âàãó—245 ê³ëîãðàì³â. ² âçÿâ
ðåêîðäíó øòàíãó íà ïðÿì³
ðóêè,  ³ ò³ëüêè íåçíà÷íà òåõ-
í³÷íà ïîìèëêà, çàóâàæåíà
ñóääÿìè,  ñòàëà  íà çàâàä³
âñòàíîâëåííÿ íåáà÷åíîãî
ðåêîðäó.

Ùå ó 13-ð³÷íîìó  â³ö³
Ôåä³ð ëåãêî, íà ðàçè  âèæè-

ìàâ  äâ³ äâîïóäîâ³ ãèð³,
Íå áóëî éîìó ð³âíèõ  ó

àðìðåñëèíãó, ó 15 ðîê³â
þíàê ó æèì³ ëåæà÷è  ï³äêî-
ðþâàâ øòàíãó  âàãîþ 150
ê³ëîãðàì³â.

Íà  ïåðøèõ ñâî¿õ îáëàñ-
íèõ çìàãàííÿõ ó æèì³ ëåæà-
÷è  ó ëþòîìó 2012 ðîêó 15-
ð³÷íîìó þíàêîâ³ ç âëàñíîþ
âàãîþ 105 êã ï³äêîðèëàñÿ
øòàíãà  âàãîþ 160 ê³ëîã-
ðàì³â.Ç òîãî ÷àñó  éîãî
áàòüêî  Ôåä³ð Ëåìàê-ñòàð-
øèé  ùîòèæíÿ ñòàâ ïðèâî-
çèòè  ñâîãî ñèíà äî Ìóêà-
÷åâà íà òðåíóâàííÿ äî äîñ-
â³ä÷åíèõ ì³ñöåâèõ òðåíåð³â
Ìèõàéëà Ðîøêà ³ Ïàâëà
Çàéöåâà. Ðåçóëüòàòè íå çà-
áàðèëèñÿ. Ó áåðåçí³ 2013
ðîêó,  âèñòóïàþ÷è çà Ìó-
êà÷³âñüêó ôåäåðàö³þ ïàó-

åðë³ôòèíãó  (ãîëîâà ².Â.
Äðîãîáåöüêèé), Ôåä³ð ñòàâ
÷åìï³îíîì  òà ðåêîðäñìå-
íîì Óêðà¿íè ñåðåä îä-
íîë³òê³â, ïîêîðèâøè  øòàí-
ãó âàãîþ 220,5 êã. À ùå çà
äâà ì³ñÿö³ ñïðîì³ãñÿ  ñòàòè
÷åìï³îíîì ñâ³òó  ñåðåä
þíàê³â, ëåäü íå âñòàíîâèâ-
øè ñâ³òîâèé ðåêîðä.

Äî ê³íöÿ  ïîòî÷íîãî ðîêó
Ôåä³ð ìàº ìîæëèâ³ñòü âèñ-
òóïèòè íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿-
íè  ç êëàñè÷íîãî æèìó ëå-
æà÷è ñåðåä äîðîñëèõ, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ 26-28 âåðåñíÿ  ó
ì. Ìóêà÷åâ³ òà íà Ì³æíà-
ðîäíîìó  òóðí³ð³  «Êóáîê
Äóíàþ»  ó æîâòí³  â Óãîð-
ùèí³. Òî æ ïîáàæàºìî
þíîìó àòëåòó ïîäàëüøèõ
ïåðåìîã òà ðåêîðä³â.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Î
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

15 июня 2013 г. в 16.00 в чи�
тальном зале Мукачевской го�
родской центральной библио�
теки им. А.Духновича состоит�
ся разговор с Оксаной Продан�
Бати  о творческой личности.

«Что о себе? Неинтересно.
Событиям и людям тесно.
Там – наверху –

их список подан.
Непритязательные строки
Ты пропусти,

 читатель строгий.
Благодарю за все. О. Продан

Òàê ÿ ïèñàëà â ïðåäèñëîâèè ê ñâîåé ñàìèçäàòîâñ-
êîé ïîýòè÷åñêîé êíèãå 25 ëåò òîìó íàçàä. Ýïàòàæíûå
ñëîâà, îòðàæàþùèå ìîþ òîãäàøíþþ êàðòèíó ìèðà, ÿ
ñìåëî ïðèâîæó ñåãîäíÿ, çíàêîìÿñü ñ òîáîé, óâàæàå-
ìûé ÷èòàòåëü».

Íàø ðàçãîâîð â êàôå âåëñÿ íà âñåâîçìîæíûå òåìû.
Òàê áûâàåò, êîãäà âñòðå÷àåøüñÿ ñ ÷åëîâåêîì, êîòî-
ðûé èìååò ÷òî ñêàçàòü.  «Ïîêà ëþäè íå çàèíòåðåñóþò-
ñÿ ÈÑÒÈÍÎÉ, îíè çàíèìàþò ñåáÿ ðàçâëå÷åíèÿìè âðî-
äå ãîðîñêîïîâ, ãàäàëîê, àñòðîëîãèè  è ïðè ýòîì èìå-
þò ïîëíóþ èëëþçèþ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ëè÷íîñò-
íîãî ðàçâèòèÿ», – ãîâîðèò Êñàíà Áàòè. «Ïðåäíàçíà÷å-
íèå ÷åëîâåêà –   òâîð÷åñòâî è ñîòâîð÷åñòâî. Òâîðèòü
– íå çíà÷èò òîëüêî ïèñàòü ñòèõè, ìóçûêó èëè êàðòèíû.
Òâîðèòü – ýòî èñïîëüçîâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé ïîòåí-
öèàë â íàèáîëüøåé ìåðå, ðàñêðûâàòü ñâîþ óíèêàëü-
íîñòü è íåñòè â ìèð ñâîè îðèãèíàëüíûå èäåè âî âñåì:
â ðåìåñëå, âîñïèòàíèè äåòåé, ïëàíèðîâàíèè äîìîâ,
îáùåíèè. Ïðè÷åì êàæäûé èç íàñ èìååò äëÿ ýòîãî âñå
íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû. Íóæíî òîëüêî èõ çíàòü è
óïîòðåáëÿòü».

Â ýòîò ìîìåíò êàê ðàç è ðîäèëàñü èäåÿ âñòðå÷è, íà
êîòîðîé ìîÿ ñîáåñåäíèöà ñîãëàñèëàñü ðàñêðûòü ìíî-
ãèå ñåêðåòû æèçíåííîãî óñïåõà, êîòîðûå îòêðûëèñü
åé çà ãîäû ñòàíîâëåíèÿ â ÷óæîé ñòðàíå.  À áûëè îíè
íàñûùåííûìè.

   Ðîäèëàñü íà Çàêàðïàòüå, îêîí÷èëà óíèâåðñèòåò, íå-
êîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàëà íà îáùåñòâåííîé äîëæíîñòè,
áûëà ïðåïîäàâàòåëåì. Â êîíöå 90-õ óåõàëà â ×åõèþ,
êàê è ìíîãèå, îñòàâøèåñÿ áåç ðàáîòû èëè íåóäîâëåò-
âîðåííûå ïîëîæåíèåì  âåùåé. Òàì ñîçäàëà Àññîöè-
àöèþ ðóññêèõ îáùåñòâ, â êîòîðîé  îáúåäèíèëà âû-
õîäöåâ èç ñòðàí áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ýòà íå-
êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèè ñòàëà ñðåäîòî÷èåì êóëü-
òóðíî-èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ñíà÷àëà ðåãèîíàëü-
íîãî, à ïîòîì – åâðîïåéñêîãî ìàñøòàáà. Òâîð÷åñêèå
ôåñòèâàëè, âûñòóïëåíèÿ êîëëåêòèâîâ èç Óêðàèíû,
âûñòàâêè õóäîæíèêîâ, ïðåáûâàíèå äåòåé â ëåòíèõ ëà-
ãåðÿõ â ×åõèè, óêðåïëåíèå   òóðèñòè÷åñêèõ ñâÿçåé,
èçäàíèå ëèòåðàòóðíûõ Àëüìàíàõîâ è êíèã íà ÷åøñ-
êîì ÿçûêå, âíåäðåíèå â îäíó èç îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ øêîë ã. Áðíî  èçó÷åíèÿ óêðàèíñêîãî ÿçûêà – òà-
êîâ êðàòêèé ïåðå÷åíü äåÿòåëüíîñòè Êñàíû Áàòè âî ãëàâå
Àññîöèàöèè.  Äâàæäû áûëà ïðèíÿòà ïðåçèäåíòîì ×å-
õèè Âàöëàâîì Êëàóñîì, âûñòóïàëà íà òåëåâèäåíèè è
ðàäèî.

 Ìû ïðèãëàøàåì âàñ ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîáåñå-
äîâàòü ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé  ùåäðî äåëèòñÿ ñâî-
èìè îòêðûòèÿìè. Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî èç ýòîé
âñòðå÷è âû óíåñåòå õàðèçìàòè÷åñêîå îùóùåíèå
ïîëíîòû æèçíè è æåëàíèå òâîðèòü.

Ìàðüÿíà ËÈÕÎÂÈÄ,
ìóçûêîâåä
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Êòî ïîðó÷èòñÿ, òîò è ïîìó÷èòñÿ. (Ðóññêàÿ ïîñëîâèöà).

Для зйомок саме воєнних ба�
талій режисер Сергій Бондарчук
обрав Мукачівщину, зокрема село
Куштановиця. 150 вагонів облад�
нання було відправлено з «Мосф�
ільму» на знімальний майданчик,
тисячі солдатів звезено на місце
зйомок. Не дивно, що у багатьох
спогадах акторів та письменників
згадуються часи, коли відбувався
«закарпатський» період фільму�
вання «Війни і миру». Траплялися
випадки серйозні й не дуже. Ска�
жімо, як розповідає оператор Ана�
толій Петрицький, взимку вони
жили у новому пансіонаті. Холод,
сніги не дозволяли повноцінно
працювати, була вимушена пере�
рва. Поки лежав сніг, кіношники
зняли один з найсильніших епі�
зодів – дуель між П’єром Безухо�
вим і Дороховим, яку зображали
два видатні режисери – сам Бон�
дарчук і Олег Єфремов (художній
керівник «Современніка»). Епізод
знімався на території санаторію
«Карпати». А тим часом зима не
відступала. Якось Сергій Бондар�
чук вийшов на подвір’я і виліпив з
снігу статую Наполеона. Сергій
Федорович, до речі, був хорошим
художником, тому снігову скульп�
туру виконав досить професійно.
А другий оператор був ще тим до�
тепником – виліпив прямо перед
Наполеоном фігуру голої жінки, до
того ж у фривольній позі. Про «ми�
стецтво» кіношників швидко дізна�
лися в санаторії та навколишніх
пансіонатах. Весела композиція
стала популярною, подивитися на
неї приїжджали автобусами відпо�
чиваючі та туристи. Правда, снігові
скульптури простояли недовго, бо
парторг кіностудії наказав зруйну�
вати таке неподобство.

Згодом почалися зйомки. Як
описував той же оператор Пет�
рицький, справжнім полководцем
виявився Сергій Бондарчук, який
давав чіткі команди. Тисячі учас�
ників масовки  виконували всі вка�
зівки. Щоправда, Сергій Федоро�
вич був надзвичайно вимогливим,
тому дублі робилися по 5—7 разів,
а інколи доходило й до сорока! Це
вимотувало і операторів, і масов�
ку, і акторів. Давалися взнаки
технічні та організаційні недоліки,
було багато скандалів з керівниц�
твом через брак плівки.

Огляд 80�тисячного війська, який
проводили австрійський та рос�
ійський імператори, знімали на
футбольному полі Мукачівського
стадіону, а знаменитий епізод,
коли герой В’ячеслава Тихонова по�
бачив над собою Аустерліцьке
небо, — на території винрадгоспу
поблизу Сваляви. Того року, як роз�
повів один із колишніх працівників
радгоспу, на закарпатському вині
заробили і начальство, і  сторожі, і
ті, хто мав «домашняк», який потай
приносили артистам і учасникам

Ï²ÂÑÒÎË²ÒÒß ÒÎÌÓ
ÍÀ ÇÀÊÀÐÏÀÒÒ² ÇÍ²ÌÀËÈ
«Â²ÉÍÓ ² ÌÈÐ», À Â²ÄÒÀÊ ² «ÂÀÒÅÐËÎÎ»

Далекого 1963	го, тобто рівно 50 років тому,
відбулася подія, про яку неодмінно розповіда	
ють туристам наші екскурсоводи – на Закарпатті,
а точніше в Мукачеві й Мукачівському районі, у
травні  завершилися зйомки грандіозних сцен
Аустерліцької та Шенграбенської битв для
фільму	епопеї Сергія Бондарчука «Війна і мир».
Згодом  батальні сцени «Війни і миру» були виз	
нані найкращими в історії кіно, а сам фільм отри	
мав «Оскара» як найкраща стрічка іноземною мо	
вою, найвище визнання кінокритиків США й купу
інших міжнародних відзнак. С. БОНДАРЧУК

масовки в трилітрових банках та
канчовах. Про те, скільки вина «ос�
воїла» тоді багатотисячна армія
«французів», «австрійців» та «ро�
сіян», історія мовчить, а от за ви�
топтані виноградники режисер
мусив розрахуватися з господар�
ством. Втім, усе оплачувалося за
державний кошт. До речі, бюджет
фільму був рекордним не лише для
радянського кіно, але й світового.
Але вкладені кошти себе виправ�
дали – було піднято престиж дер�
жави, адже радянський фільм от�
римав не тільки «Оскара», але й
визнання професіоналів. Чимала
заслуга в цій перемозі належала
закарпатським краєзнавцям. Не
випадково наступний фільм про
Наполеона Бонапарта «Ватерлоо»

Сергій Бондарчук спільно з італій�
цями знімав теж на Закарпатті. До
участі було запрошено зірок світо�
вого кіно.

Ось як описує ці події хустянин
Іван Глеба, який був тоді солдатом
строкової служби, учасником ма�
совок: «Того року мене якраз мобі�
лізували в армію. І так сталося, що
тоді  почали знімати «Ватерлоо», а
людей не дуже вистачало. Тому
нас, закарпатських новобранців
(усього чоловік 200), направили в
Мукачівську мотострілецьку диві�
зію, вивезли в Руські Комарівці (на
Ужгородщині), де було наметове
містечко. Звідти щоранку ми 5 кіло�
метрів марширували до місця зйо�
мок біля Нижнього Солотвина.
Поля на тому місці спеціально за�
сіяли всякими злаковими культу�
рами, але за півроку, поки знімали
фільм, ми то так витоптали, що
була лише гола земля. У спеціаль�
них ящиках для нас була складена
різна військова форма, але в ос�
новному ми були англійською
лінійною піхотою. На полях нас
півдня муштрували, після чого
знімали кілька кадрів і відпускали.
Коли були зйомки атак, боїв, то всі
падали «убитими» — все�таки
втомлювалися на сонці у теплому
одязі. Тоді кіношники почали при�

значати поіменно тих, хто буде
«убитий». А решта мали бігти далі.
Для того, щоб зняти мертвих ко�
ней, їм давали 200 грамів горілки,
і ті спали по три�чотири години. Їх
можна було переставляти будь�як.

Чи можна мене побачити у
фільмі? Навряд. Обличчя розпіз�
нати вдасться лише у тих, хто на
першому плані, а ми були далеко,
нікого й не розрізниш. Чи взяв собі
щось на пам’ять? Ні, мене воно

якось не дуже цікавило. Через
півроку почалася вже звичайна
строкова служба, а потім я потра�
пив у Єгипет, де якраз був конфлікт
між АРЄ й Ізраїлем.

Чи пригадую «однополчан з на�

полеонівської війни? Так, адже там,
як я казав, були закарпатці з Тячі�
вського, Хустського, Виноградівсь�
кого й Іршавського районів. На�
приклад, Міша Федак з Малої Ко�
пані, Микола Дубровка з Широко�
го, Юра Шутко з Нанкова, Женя
Жеребак...».

А ось ще один спогад. «Ново�
бранців, мобілізованих у лави Ра�
дянської армії із Одеської області,
ешелонами відправляють у Захід�
ну Україну. В ешелонах промайну�
ли чутки – везуть на зйомки кіно.
Мовляв, італійці, вражені баталь�
ними сценами у фільмі «Війна і
мир», замовили Сергієві Бондар�
чуку зняти битву при Ватерлоо. У
Мукачеві виходимо з ешелона, і нас

везуть в Ужгород, у військову час�
тину. Три тижні – курс молодого
бійця, потім присяга, і дійсно ви�
возять в наметове містечко для
участі в зйомках. Їх учасниками
були солдати Прикарпатського
військового округу, московський
кавалерійський полк і московська
верхова міліція. Приїхав Род Стай�
гер. Піхоту одягають у костюми:
стара гвардія Наполеона, шот�
ландські стрільці, англійська гвар�

дія, австрійська армія. Костюми
старої гвардії – сині штани, сині
куртки, чорні шапки, кирзові чобо�
ти, англійці – червоні сорочки,
вітчизняні галіфе. Зброя тих, хто
ближче до камер, – муляжі напо�
леонівських часів, у решти – гвин�
тівки зразка 1942 року з прилаш�
тованими штиками. Тих, хто був
перед камерами, гримували, клеї�
ли вуса, мастили сажею...».

Для актора Анатолія Переверзє�
ва (знімався також у «Вони воюва�
ли за батьківщину», «Народжені
революцією», зараз проживає у
Франції) це була перша зустріч з
великим кіно. У першу чергу саме
Закарпаття справило на нього ди�
вовижне враження, про що він ча�
сто згадує. Тим більше, що його
дружиною є закарпатка.

А для місцевих аграріїв зйомки
фільму запам’яталися понищени�
ми посівами, пошкодженими ви�
ноградниками. Однак усі вони, як
уже було у випадку з попереднім
фільмом, одержали щедрі компен�
саційні виплати.

Кілька днів тому ми під’їжджали
до Ужгорода разом з директором
хустської фабрики капелюхів (ТОВ
«Хуст�фільц) Іваном Луп’яком,
який народився й виріс у Дравцях,
тобто неодалік місця зйомок.

— Ось тут знімався фільм «Ва�
терлоо», — кивнув він на пагорби
поблизу Нижнього Солотвина. —
Для батальних сцен зібрали сол�
датів і, здається, «партизанів»
(військовозобов’язаних, яких час
від часу забирали на воєнні збори
та навчання). На полях ішла справ�
жня війна — вибухи, стрілянина...
Ми ще були дітьми і ходили диви�
тися на  зйомки. З усіх впізнавали
тільки Сергія Бондарчука – він тоді
мав великі розкішні вуса, люльку,
на вигляд здавався дуже серйоз�
ним. Актори жили у готелі «Ужго�
род» і щодня літали на зйомки не�
великим вертольотом, ми спосте�
рігали за польотом вранці і уве�
чері. А коли зйомки скінчилися, на
місці «Ватерлоо» залишилася купа
всякої зброї – макети рушниць,
шабель і навіть пластмасові фігу�
ри солдатів. Їх розставляли на зад�
ньому плані і в фільмі неможливо
було здогадатися, що то не живі
вояки, а тільки муляжі. Діти то все
приносили додому. Можливо, у ко�
гось у дриварнях та на горищах і
зараз зберігаються ці «трофеї».

Нині турфірми не оминають най�
дрібніших фактів про створення
двох великих кінокартин на Закар�
патті, коли ознайомлюють гостей
із нашим краєм і, зокрема,  Ужго�
родщиною. Тут і справді є багато
нагод зупинитися, щоб не лише
помилуватися краєвидами. Адже,
крім описаних подій, на цьому
місці у передмісті Ужгорода 1939
року «зійшлися» три кордони –
Чехословаччини, Угорщини і Кар�
патської України, а неподалік мож�
на побачити  місце теракту проти
міністра Едмунда Егана. Але це
вже зовсім інше кіно.

Василь ГОРВАТ.

 Кадри з фільму

Учасники масовки
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Американські дієтологи відкрили новий важли�
вий фактор прийому їжі, що впливає на збільшен�
ня надмірної ваги. Фахівці стверджують, що пев�
не розташування страв і приборів на столі може
перешкоджати переїданню і сприяти схудненню.

Дослідники з Корнельського університету в Нью�
Йорку, що займаються питаннями зайвої ваги, дійшли
висновку, що велике значення має відстань від тарі�
лки до їжі, наприклад, в умовах шведського столу,
який пропонує величезну різноманітність страв.
Саме це створює велику проблему охочим схуднути.

Згідно з нещодавно проведеним дослідженням,
відстань від харчів до тарілки має становити щонай�
менше півметра, а якщо точніше, 48,768 сантимет�
ра, передає Пай! При такій відстані різко зменшуєть�
ся ймовірність переїдання і збільшення надмірної
ваги.

У дослідженні брали участь близько 300 осіб, які
харчувалися за шведським столом. При цьому вчені
звертали увагу на місце розташування за столом,
кількість з’їденого, а також на те, яким столовим при�
бором їдять люди. У результаті було виявлено, що
худі в 7 разів частіше користувалися маленькими та�
рілками порівняно з повними людьми.

Крім того, ті, хто не страждає від ожиріння, сиділи
на відстані понад півметра від шведського столу, а
гладкі люди — набагато ближче, тому частіше накла�
дали добавку. На думку дослідників, саме цей факт
може бути однією з головних причин переїдання.
Доступність і необмеженість в їжі призводять до по�
яви зайвих кілограмів і можуть бути однією з причин
розвитку ожиріння, підсумували вчені.

ÂÎÄÓ ÄÀª Ï²ÐÀÌ²ÄÀ
Чоловік поряд з будинком звів справжню піраміду з каменів, яка  акумулює воду

Дім, зведений меш�
канцем Радомишля
Сергієм Боженком,
видно здалеку завдяки
високому пірамідаль�
ному даху.

“ Цю хату я звів із саману,
— каже чоловік. – Саман
складається з глини, коро�
в’яку та рослинних сухих
домішок — соломи, полови,
очерету або тирси. Подібну
технологію використовува�
ли люди тисячі років тому.
Саманні блоки дуже міцні та
чудово утримують тепло. А
дах у вигляді піраміди по�
ставив також недарма. Про
цілющий вплив на організм
такого виду накриття давно
відомо. Я вже випробував
це на собі. Буває, напрацю�
юся, натомлюся, з ніг падаю.
А зайду в хату, полежу 15 —
20 хвилин під пірамідою — і
сили прибувають!”

На подвір’ї є ще одна
піраміда. На метрових бе�
тонних ніжках встановлено
кам’яний широкий піддон, а
на ньому у формі піраміди
насипано камінці.

“Це природна установка
для отримання росяної

води, — пояснює пан
Сергій. — Принцип дії такої
конструкції доволі простий.
Каміння викладається на
піддоні у пірамідальну фор�
му, а внизу влаштовується
жолобок із шлангом на кінці.
Впродовж дня камені на�
гріваються сонцем, а
вночі водяна пара конден�
сується на охололих каме�

нях, і далі вода стікає в заг�
либлення фундаменту та по
жолобу до місця збору. Тож
фактично вода тут з’яв�
ляється з нічого, а конкрет�
ніше — завдяки елементар�
ним законам фізики.

Для кращої якості водич�
ки слід правильно підібра�
ти мінерали. Чим тверді�
ший камінь, тим більше

буде води. Я обрав димча�
стий кварц. Цих каменів у
нас на Житомирщині дуже
багато. Кварц вважається
нейтральним каменем, тож
вода з нього заспокоює
організм і благотворно діє
на людину”.

Ще однією особливістю
конструкції є оптимально
обрані розміри піраміди. “Я
зробив сторони основи по
2,3 метра, — каже господар.,
— А висота — 1,4 метра. Такі
розміри забезпечують зби�
рання щодоби 90—150
літрів води”.

Нині пан Сергій завершує
облаштування своєї унікаль�
ної водяної установки. Він
вже перевіряв її на практиці
й навіть смакував зібрану з
каменів росяну воду. Каже,
що смак її дуже чистий. Чо-�
ловік облаштовує біля піра-�
міди невеличке озерце, де
можна буде скупатися.

“Я вичитав у спеціалізо�
ваній літературі, що зану�
рення в таку воду двічі на
день позбавляє організм
будь�яких хвороб, — каже
чоловік. – Та й пити росяну
структуровану водичку дуже
корисно”.

Сергій БОВКУН

ЮРИЙ ШАБЕЛЬНИКОВ, ве�
дущий специалист КП «Ава�
рийно�спасательная служба
спасения на воде» (Кривой
Рог):

«Определить, что человек то�
нет, можно по следующим при�
знакам: он барахтается, но при
этом стоит на месте. На лице
— выражение отчаяния. Если
есть силы, человек, конечно,
зовет на помощь, но чаще он
молча машет руками и инстин�
ктивно пытается схватиться за
чтото. Старается вынырнуть
из воды, чтобы набрать возду�
ха. Выглядит это так: над во�
дой появляется голова, чело�
век делает 2�3 вдоха и скрыва�

ÍÀ ÐÅÊÅ È Â ÎÇÅÐÅ. ÂÇÐÎÑËÛÅ ÍÀÂÅÑÅËÅ, ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ
ется под водой.

Еще один признак —
тело находится в воде в
вертикальном положе�
нии.

Чтобы принять реше�
ние о спасении, у спа�
сателей есть всего пол�
секунды. Иногда доста�
точно крикнуть: «Да�
вай, греби к берегу!» —
и растерявшийся чело�
век придет в себя. Если
не получилось — надо
действовать. В идеале взять с
собой спасательный круг, дос�
ку или веревку. Лучше плыть на
лодке, а если ее нет, спаса�
тельные средства необходимо

держать перед собой, чтобы
тонущий человек хватался за
них, а не за шею спасателя.
Если утопающий вцепился в
вас мертвой хваткой, освобо�

диться от захвата мож�
но разными методами:

Надавить на болевые
точки: горло или пах.

Чтобы освободить
руки, наберите в легкие
воздух и тяните постра�
давшего под воду вмес�
те с собой. Инстинктив�
но он разожмет руки.

Если тонущий обхва�
тил вас за шею или ту�
ловище, возьмите его
одной рукой за поясни�

цу, а другую положите на под�
бородок и оттолкните его го�
лову. Действуйте решительно,
но без жестокости. Часто при�
чиной происшествий на воде

становится нетрезвое состоя�
ние. Реальная летняя история:
компания отдыхала на берегу,
алкоголь и жара затуманили
мозги, и один смельчак прыг�
нул с парапета в воду в непро�
веренном месте. А там — глу�
бина 50 см. Друзья запанико�
вали только тогда, когда он
всплыл, но не перевернулся.
Позвали спасателей. Челове�
ка достали, оказали первую
медицинскую помощь, он при�
шел в сознание и даже прожил
еще три дня. Но после этого
умер — перелом шейных по�
звонков. Детки тоже погибают,
но тут причина одна — безот�
ветственность взрослых».

Фахівці зі сіднейського університету вважають,
що можна продовжити життя на десятки років,
якщо виконувати ці прості поради.

– Спілкування справді дуже важливе для люди�
ни, але невже аж настільки?

— Згідно з останніми дослідженнями, спілкування
з друзями, сусідами, родичами підвищує шанси на
довге життя на 50 відсотків, тоді як низька соціальна
активність посилює ризик передчасної смерті, — каже
Олег Кульчицький, керівник сектора біології старін�
ня Інституту геронтології АМН України. — Соціальне
життя більше впливає на наше здоров’я, ніж ми ду�
маємо.

Наприклад, це підвищує активність головного моз�
ку, а позитивні емоції, яких людина набирається в
процесі розмови з друзями, покращують стан сер�
цево�судинної та нервової систем. Що більше у лю�
дини друзів, то вона здоровша — це також доведено.
Приміром, європейські пенсіонери залишаються
соціально активними — подорожують, зустрічають�

І меблі будуть,
як новенькі

Прибирання — важка справа. А щоб його ре�
зультати радували око й втішали, поділимося
нехитрими порадами щодо догляду за меблями.

Оббиті плюшем меблі протирайте за напрям�
ком ворсу м’якою зволоженою ганчіркою. Якщо ж
їх чистити щіткою або пилососом, то може пол�
ізти ворс і згодом вони втратять свою приваб�
ливість.

Шкіряні меблі від пилу очищайте тканиною,
змоченою в трохи розведеній оцтом воді.

Забруднені м’які меблі покривайте мокрим
простирадлом і через нього вибивайте пил. Потім
періть простирадло від осілого пилу і при необх�
ідності повторіть процедуру.

Лаковані й поліровані меблі освіжайте, проти�
раючи їх поверхню шматком сухої й чистої фла�
нелі або сукна.

Плетені світлі меблі добре чистить мильна піна.
Змивши піну, меблі треба просушити, а темні пля�
ми протерти розведеним перекисом водню.

СПІЛКУЙСЯ, ТРЕНУЙ МОЗОК ТА РУХАЙСЯ
Таку формулу довголіття вивели  австралійські вчені

ся у клубах за інтересами, ходять у кафе та рестора�
ни, на різноманітні мистецькі заходи. І це одна з при�
чин того, чому в Європі середня тривалість життя на�
багато вища, ніж в Україні.

–   А що скажете про тренування мозку та рухо�
ву активність?

—  Активна розумова діяльність — один з ключів
довголіття.  Мозок повинен постійно працювати.
Щодня слід читати, вивчати іноземні мови, розв’язу�
вати кросворди, вчити напам’ять вірші тощо. Це не
лише сприяє довголіттю, а й є профілактикою старе�
чої недоумкуватості.

А щодо руху, то це — основа життя. Він необхідний
для підримання фізичного здоров’я. Тому протягом
цілого життя віддавайте перевагу пішим прогулянкам
замість поїздок у громадському транспорті, вибирай�
те сходи заміть ліфта, займайтеся спортом. Фізичні
навантаження сприяють виробітку ендорінів (гормонів
радості), а це дозволяє краще переживати стрес, ра�
діти життю.



     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.
Обращ. 099�37�72542.

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в районі

пивзаводу)  будинок цегляний з усіма
комунальними зручностями і госпо�
дарськими будівлями з загальною зе�
мельною ділянкою 10 сотин. Зверта�
тися 3�64�40, 050�523�08�50.
     Продається двохкімнатний буди�

нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.
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  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3�24�00, 067�312�37�15

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Продається 2�кімнатна кварти�

ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхо�
вого будинку  в районі педінституту.
Вікна – на тиху зелену зону.       В квар�
тирі – паркет, кахель, домофон. Ціна
26 тис. у.о.

Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира  у

цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

другому поверсі цегляного будинку в
районі "Пентагона".  Т. 050�9847337.

     Продається 2�кімн . кварти�
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Зверт. 095�4604332,
0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста . чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.
     Продається  2�кімнатна квартира

в Мукачеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.
     Продаю (без посередників) 2�

кімнатну квартиру на вул. Рос�
вигівській�18. 6�й поверх 9�поверхівки,
52 кв. м. Стан – нормальний, автоном�
не опалення, омофон, кабельне ТБ .
Стартова ціна 26 тис. у. о. Звертатися:
5�33�72.066�355�04�95.

     Продається або розмінюєть�
ся на 2�х кімнатну квартиру  бу�
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     Терміново продається 2 кім. квар�
тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.

Тел. 0661543416
     Продається будинок в с. Лісарня з

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається особняк 10 м на 10 м,

3�кімнатний з усіма комунальними
зручностями по вул. Л. Шевцової,3.
Плюс�літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації.

 Тел..: 095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног�
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà Iòàëiÿ).
Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.: 0955338189.

Здаються в оренду торгові при�
міщення з повним євроремонтом,
площею 150 кв. м. та 80 кв. м. в
центральній частині Мукачева у
старому пасажі біля магазину «Бе�
атріса», та по вул. Духновича.
Звертатися за тел.: 050 504 86 34,
050 582 00 85.

  Îðåíäà

     Продається Торгова точка на
ринку  «Росвигово»  �21 кв. м. (45000
у.о.) Зверт. 0684088911.

     Продається  комерційне приміщен�
ня на вул. Росвигівській, 7�а, 65 кв.м.
(160000 у.о.). Зверт. 093�117�93�11.

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР�
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067�5413003,063�4133131.

Продається окремий про�
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
тел 3�54�37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     Продається  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

     Здається в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квар�

тира в чеському будинку по вул.
Окружній, частково мебльована на
тривалий термін. т.: 050 764 87 57.

     Продаються дошки хвойні, обрізні,
довжиною 3�6 м. в кількості 1,5 м. куб.
Ціна договірна. Тел.: 095 779 67 52.
      Продається 2�дверний холодиль�

ник побутовий  LG у хорошому стані.
Ціна �6 тис. гривен. Можлива скидка.
Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані. Т. 050�3722104.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Продається кольоровий телевізор

«Електрон» (б.к.) з екраном 71 см. У
хорошому стані.  Зверт. 050�1013896.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050�130�8894.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

будові  у центрі міста  на вул.
Парканія,  2 усіма зручностями,
умебльована і з побутовою тех�
нікою. Зверт. 050�2158654.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

 «Лідер�306  МОНО»
Зверт. 050�68�50818.

     Продається  цегла 400 шт. , плита
«Перемога» внутрі  обкладена  вогнет�
ривкою цеглою, бачок для підігріву
води, духовка . Труба металічна  різно�
го діаметру, телевізор «Фотон» (коль�
оровий). Тел. 0661422629.

Продаються кімнатні квіти
"тещин  язик" висотою
до 1 метра. Тел. 3�54�96.

 Допоможемо Вам вигідно зняти
або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умеб�
льовану  у районі Окружної.  Тел. 063�
2053705, 063�1747370, 066�402836.

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

      Розпродую домашню бібліоте�
ку — книги різноманітних авторів і
тематики. Звертт 0955983851

     Продаються магазини у Мука�
чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами).  Тел. 095�1358708.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

Б’ЄМО ПОМПИ
Тел 095�1804148;

3�73�75

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ПІЦЕРІСТ

Навчання з подальшим
прийняттям на роботу.

Тел.: 050 811 85 91

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

     Візьму в оренду  офісне при�
міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.

Ракушник кримський, прямі
поставки з кар’єру. Утеплю�
вач  з морських водорослів
«канка».

Тел. 097�6833007, 5�07�99

Потрібні на роботу –
бригада спеціалістів по комп�
лексному євроремонту при�
міщень та будівництву з «0».

Тел.:095�6140068.

     Продаються виробничі й офісні
приміщення, а також обладнання по
обробці  природного каменю  (для
виготовлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128. ПОТРІБЕН НА РОБОТУ  КУХАР

З ДОСВІДОМ РОБОТИ.

Тел. 095 145 67 85

ПОЇЗДКИ  в Угорщину
в комфортному 8�містно�

му мікроавтобусі. Аквапарк,
зоопарк, шопінг…

Зверт. 099�2647066.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників,зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на сільське господарство.
Допомога в отриманні поль�
ської, шенген та робочих віз,
реєстрація в консульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

     Продається «Москвич�АЗЛК» з
новими номерами, техпаспорт 2009 р.
Дзвонити 050�1025118.
     Продається  «Шкода�Октавія»

білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.

     Продається авто CHERY
AMULET, 1,6 л. випуск 2007 р.,
пробіг 48 000 км. Перший власник,
відмінний стан. Колір — чорний,
кондиціонер, підігрів сидінь, дві
подушки безпеки, АБС, повний
електропакет, сигналізація, титан
диски,  зимова «гума», сервісна
книжка. Тел. 099�011�90�07.

 ЗДАЄТЬСЯ у найм 2�кімнатна
квартира  умебльована  для моло�
дої сімї або двох дівчат Тел.
0505545543.

     1�2�кімн. квартиру у центрі
міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Êóïëþ

ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ

Керівник відділу
(турист. діяльність).

Вимоги
досвід роботи в сфері туриз�

му, порядність, чесність, вміння
спілкуватися з людьми, володі�
ння п.к.

Резюме надсилати  в Мукачеві
на вул. Духновича., 27 , офіс 5.
За довідками  звертатися по
тел.  095�6140068, 5�07�99.

      Продам дитячий (7�14 років)
велосипед у дуже хорошому стані.
Ціна–550 грн. А також квіти кімнатні
—фікус, юка  і т.п. за помірну ціну.

Конт. Тел. 050�66�050�22. Му�
качево.

      Продаю  молочну корову. с. Ромо�
чевиця, № 97.
Дзвонити 4�92�01, 0950977365.
     Продаю  домашню свиню на м’ясо

вагою близько 140 кг.
Зверт. 050�17�27567.
      Продаю зварювальний апарат,

компресор, точильний верстат, гене�
ратор ( все – нове), а також спальний
гарнітур Ужгородського виробництва
у хорошому стані. Звертатися 050�
3722227, 5�21�91.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
Недалеко від центра міста

здається в оренду на тривалий час
власний будинок  умебльований –
4 кімнати, повний євроремонт, свій
двір. Звертатися 095�1358708.

16 червня  відбудуться торги
по продажу будинку  з усім об�
лаштуванням (3 кімнати�49
кв.м., літня кухня�20 кв.м. ),
газ, світло, вода. Є дворі при�
міщення, підвал 20 кв. м. , сад,
город, виноградник (25 сотин).
Ціна – за умовами торгів.
Зверт. 050�9338431 (Єлена).

     Продається приватизована ділян�
ка 10 сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу.
Тел: 050�71�99�704, 2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло�

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви�
ноградник, фруктовий сад.

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівницт�
во по вул. Червона Гора., с. Лавки.

Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).

 Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі
Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло,
поряд річка.

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     земельна ділянка під забудову 10

сотин в районі Паланку, "нульовий"
фундамент. Всі дозвільні документи.
Ст. ціна 15 тис. у.0.

Звертатися 4�26�02, 063�8024888.
     Продається земельна ділянка з

дачним будинком  в районі урочища
"Ловачка" (поряд з пекарнею). Ціна
договірна . Звертатися тел.. 2�32�95,
0�95�8413436.
     Продається у Ключарках земель�

на ділянка близько 6  сотин  з фунда�
ментом у  сусідстві з центральною ма�
гістраллю, є всі комунікації. Зверт. 050�
6850�818.
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1) Продається гараж в кооперативі "Жигулі" (вул.
А.Морозова), якісний, є підвал під цілим гаражем;
гараж обшитий та утеплений, ціна 3000 у.о., торг;
тел. 0509425800.

2) Терміново продається 3#х кімнатна квартира
по вул. Закарпатській, пл. 60 м2, без ремонту, 5
поверх, ціна 22 000 у.о., торг. Тел. 0509425800

3) Терміново продається 2#х кімнатна квартира
по вул. Шевченка з ремонтом. Ціна 35 000 у.о.  Торг.
Тел. 0509425800.

4) Продається кімната в колишньому гуртожит#
ку пл. 18 м2, в кімнаті кран з водою, є ремонт. Підго#
ряно. Ціна 4 800 у.о. Торг. Тел. 0509425800

5) Здається в оренду офісне приміщення по вул.
Пушкіна. Пішохідна зона. Є ремонт, телефон та
інтернет, загальна площа 50 м2; можлива оренда
половини приміщення ( два приміщення по 25 м2).
Тел. 0509425800

6) Грошові позики під заставу без довідки про до#
ходи. Тел. 0661543416.

7) Продається земельна ділянка під забудову по
вул. Кірова, пл. 0,02 га. Ціна 32 000 у.о. Торг. Тел.
0661543416.

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

БРИГАДА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯКІСНО ВИКОНАЄ
КОМПЛЕКСНІ РОБОТИ ПО ЄВРОРЕМОНТУ

квартир, будівельні роботи будь#якої складності.
Дахові й фасадні роботи. Гарантія якості.

Тел. 098�150�80�76, 5�07�99

Вікна м/п WDS,KBE, розсувні алюмін.
Системи для балконів. Знижки до 40%.

Натяжні стелі (Франція). Вагонка дерев‘яна.
Тел: 0984956333, 5�07�99.

Металочерепиця, металопрофіль (Німеччина),
Ціна 55�57 гр. кв.м. Якісні та надійні шлакоблоки
нового типу, цегла будівельна та облицювальна.

Шифер 8�хвильовий, лінопласт. Цемент.
Тел.: 0979249555, 5�07�99

Евроремонт  приміщень під ключ. Будівництво
котеджів з «нуля». Дахові і фасадні роботи. Га�
рантія якості. Можлива співпраця з державними
та комерційними  установами по перерахунку.

Тел. : 0979249555, 0956140068, 5�07�99

Ñò³íîáëîêè íîâîãî òèïó. Ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³.
Òåë.: 095 614 00 68, 5-07-99

Â³çè â êðà¿íè Ñõ³äíî¿ òà Çàõ³äíî¿ ªâðî-
ïè. Åêñêóðñ³¿ ïî Óêðà¿í³. Ãàðàíò³ÿ äîìî-
âëåíîñòåé çã³äíî äîãîâîðó. Òåë.: 095 614
00 68, 097 242 95 55, 5-07-99

УВАГА!  Хто втратив  жіночий зонтик

 30 травня  увечері між 19.00  і 20.00
навпроти художньої школи звертайтеся

на вул. Духновича, 48, кВ.3.

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково�
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа�

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго�

товлення склопакетів.

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

�  ДИТЯЧІ меблі (стільці, столи, ліжка, кроватки)
� Виробництво САДОВИХ, ТЕРАСНИХта КОРПУСНИХ

меблів
� МЕБЛІ з масиву (дуб, ясінь, ДСП, МДФ та ін.)
� Ексклюзивні дерев’яні двері та вікна
� Фурнітура дверна та віконна відомих брендів AGB,

APECS, MUL�T�LOCK
� ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
�  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ ДО�

СТУПУ (домофони та ін.)
� продаж СЕЙФІВ
�  оформлення картин, БАГЕТНІ РАМИ
�  СКЛОМАЙСТЕРНЯ
Для виробників діє система ЗНИЖОК на лакофарбову

продукцію, клеєві системи та фурнітуру!!!
НАША АДРЕСА: м.Мукачево, вул. Миру, 10 (у дворі)

(03131) 2�25�77, (095) 033�80�45, (096) 333�83�63
e�mail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua


