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       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 âëàñ-

íèêà 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.

ЕКС�ПРЕЗИДЕНТ Польщi 90�рiчний Войцех Яру�
зельський зрадив  дружинi з своєю  50�рiчною догля�
дальницею. Колишня перша ледi Польщi Барбара подає
на розлучення.

ЖИТЕЛI Швейцарiї на референдумi  пiдтримали iдею
обмеження  в’їзду в країну емiгрантам.

ЯПОНКИ влаштували секс�забастовку  проти губер�
натора  Токiо Ентi Масудеое. Жiнки вирiшили  вiдмовити
у сексi чоловiкам, якi проголосували за полiтика, який
назвав жiнок непридатними  для роботи в урядi через
їх менструальнi цикли.

НОВА ЗЕЛАНДIЯ виношує iдею виходу з структури
Британського королiвства.  Мабуть наслiдує приклад
Шотландii.

14 ЛЮТОГО вiдзначила свiй день народження най�
старша жителька планети Катерина  Iванiвна Козак з
Iвано�Франкiвщини.У цей день їй "стукнуло" 117 рокiв.

У ДАНIЇ  з’явився ресторан, де їжу готують  iз вики�
нутих на смiтник продуктiв.Так власники закладу  нама�
гаються боротися з нерацiональним використанням
продуктiв.

ОБСЯГ приватних переказiв з�за кордону в Україну
збiльшився до 4,7% ВВП. Торiк нашi заробiтчани  пе�
реказали додому  8,5 млрд.  доларiв. Це на 13 процентiв
бiльше, нiж н 2012 роцi.

УКРАЇНА приступила до модернiзацiї iндiйської
армiї: концерн "Укроборонпром" уклав контракт на по�
ставку Iндiї 138 зенiтно�ракетних комплексiв i ремонт
вiймськових вантажних лiтакiв.

“ÇÎËÎÒÈÉ ÑÈÌÂÎË ßÊÎÑÒI”— ÃÀÇÅÒI ÌÓÊÀ×ÅÂÎ!
Керiвнику ТзОВ “Газета “Мукачево” Дворниченку Вiктору Васильовичу.

Шановний Вiкторе Васильовичу!
Рiшенням Науково�Експертної Ради Мiжнародної iмiджевої  програми

“Лiдери ХХI столiття” за пiдсумками 2013 року керованому  Вами
пiдприємству  за виробництво  високоякiсної, конкурентноспроможної
продукцiї та надання  послуг, що вiдповiдають  нацiональним та
мiжнародним стандартам якостi, присуджено  “Золотий  символ якостi
нацiональних  товарiв та послуг України” з врученням  ексклюзивного

золотого диплома, електронного  логотипа цього символу українською  i
англiйською мовами та Сертифiката  на право  маркування  ним продукцiї  та

послуг, або  використання його  у  рекламних цiлях.
 Вам  особисто, як керiвнику  пiдприємства, присвоєно Почесне звання “Лiдер пiдприємництва “Украї�

ни” з врученням  вiдповiдного  нагрудного  золотого знака  з iменним посвiдченням , а передових членiв
колективу, визначених Вами особисто, вiдзначено Почесними грамотами.

 “Золотий символ якостi нацiональних товарiв та послуг” — найпрестижнiша  номiнацiя  в Українi, яка
затверджена  Постановою  Х Конгресу  дiлових, наукових та  творчих спiлок  України  вiд 25.03.08 р. i
вручається  з метою посилення  позицiй  пiдприємства  у конкурсному середовищi, пiдвищеннi  статусу
якостi  продукцiї та послуг, суспiльної значимостi, корпоративного  та особистого авторитету керiвника,
престижу  вiтчизняної продукцiї та привернення уваги  споживачiв саме  до найякiснiших товарiв  та
послуг, змiцнення позицiй  українського бiзнесу  на свiтовому рiвнi.

        15  сiчня  2014 р.       Голова  Експертної Ради професор  А.САВКОВ.
                                    Директор ВНДЦЕУ    В.ВОЗНЮК.

Ð³äíà  íàøà  Ìàìêî  ³  êîõàíà  Äðóæèíî!
Òè äëÿ  íàñ  ÿê ñîíå÷êî, â íåïîãîæó äíèíó
Òåïëîì ñâî¿ì ³ ñëîâîì ùèðèì ç³ãð³âàºø
Ìè òåáå äóæå ëþáèìî, ³ òè ïðî öå çíàºø
Íàéñìà÷í³ø³  ñòðàâè äëÿ íàñ  òè  ãîòóºø,
Â³ä äóðíèõ â÷èíê³â – çàâæäè ðÿòóºø.
Êðàñèâà, åëåãàíòíà, êì³òëèâà ³ âåñåëà
Òàêà äîðîãåíüêà, ìèëà íàøà íåíÿ,
Íàéêðàùà ó ñâ³ò³, íåïîâòîðíà äðóæèíà,
Ç þâ³ëåºì â³òàº òåáå Òâîÿ Ðîäèíà!
21.02.2014 ð.

Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè øàíîáëèâî ïîçäî-
ðîâëÿº íàøîãî êîëåãó ³ çíàíîãî â
Óêðà¿í³ ïèñüìåííèêà Ìèðîñëàâà
²âàíîâè÷à ÄÎ×ÈÍÖß ç â³äçíà÷åí-
íÿì éîãî íàéâèùîþ ë³òåðàòóðíîþ
íàãîðîäîþ äåðæàâè – Íàö³îíàëüíîþ
ïðåì³ºþ ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà â ãàëóç³
ë³òåðàòóðè.

Òàê òðèìàòè, äðóæå! Íîâèõ òîá³
òâîð÷èõ çëåò³â ³ äîñÿãíåíü.

Â²ÒÀªÌÎ ÍÀØÎÃÎ
ËÀÓÐÅÀÒÀ!
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Афганська війна – це
події, які ніхто і ніколи не
зможе стерти з пам’яті
тих  солдатів які служили
там, з пам’яті тих матерів,
які гарячими сльозами
плакали, не знаючи ні
однієї звістки про своїх
дітей. Скільки молодих
життів було погублено,
скільки доль зіпсовано!
Звідти верталися або ка%
ліками, людьми зломле%
ними не тільки фізично,
але духовно, або не вер%
талися взагалі.

 13 лютого цього року, в
честь 25 річниці виведен%
ня радянських військ із
Афганістану, в залі Мука%
чівської міської бібліотеки
ім. О. Духновича відбула%
ся зустріч воїнів%інтерна%
ціоналістів із Спілки вете%
ранів Афганської війни та
Спілки ветеранів війн м.
Мукачева з учнями
військового ліцею%інтер%
нату.

Розповідь про історію
початку Афганської війни
та її причини, про без%
смертний подвиг воїнів%
афганців вела провідний
бібліотекар відділу обслу%
говування Тетяна Туряни%
ця.

Композиція „Свіча пам%
’яті”, учасниками якої
були Аліна Гарапко та Ан%
тоніна Неструга, учениці
Мукачівської ЗОШ №2 ім.

Афганістан живе у їхніх душах...
Минають дні, ідуть роки.

Життя листки перегортає.
А біль Афгану – навіки,

В душі людей не замовкає.

Т. Г. Шевченка, Марина
Загородня, учениця Бар%
бівської ЗОШ та ліцеїсти
Іван Козьма, Дмитро Шев%
ченко Іван Герзанич, Олек%
сандр Кертвієші, до гли%
бини запала в душі кожно%
го присутнього в залі,
змусивши на мить уявити
собі біль матерів, які не
змогли побачити своїх
синів, горе дружин, яких
ніколи не обійме коханий,
дітей, що назавжди зали%
шилися без теплої батькі%
вської любові... Хвилина
мовчання і запалені свічки
стали символом світлої
пам’яті і вічної шани тим,
хто не вернувся з війни.

Потім слово було нада%
но гостям%афганцям:

Олександру Михайловичу
Борисюку, Сергію Воло%
димировичу Іванову, В’я%
чеславу Олександровичу
Мухіну, Івану Івановичу
Захарчуку, Ардаліону Ва%
сильовичу Федорову та
Валерію Афанасійовичу
Степанову. Реальні історії
з вуст воїнів%інтернаціо%
налістів, розповіді про
страшні  роки, які вони
провели на війні, про мо%
лодих побратимів, які ги%
нули щодня на мінах та від
рук душманів, про клімат,
який виснажував бійців,
про „чорні тюльпани” –
грузи 200, які щодня
відправляли на батьків%
щину безутішним бать%
кам, дружинам, про без%

межну радість, яка пере%
повнювала їх серця при
поверненні до рідної дом%
івки – змусили кожного
замислитись над сенсом
життя та  мирним небом
над головою.

У живій, жвавій бесіді з
молоддю вдалося торкну%
тись багатьох питань, але
головною настановою
воїнів%афганців до кадетів
була відданість своїй Бать%
ківщині і військовій при%
сязі.

Навіть по закінченні
зустрічі юнаки ще довго
спілкувалися з очевидця%
ми афганської війни.
Особливо багато запи%
тань адресували голові
Спілки ветеранів війн
Сергію Іванову,  який
приніс з собою багато
фотографій, карт, газет%
них публікацій.

Ми пишаємося мужні%
стю, героїзмом, подвигом
воїнів%інтернаціоналістів,
тому щиро вдячні нашим
гостям, які пройшли
страшну війну, а сьогодні
зайняли активну грома%
дянську позицію, ставши
справжніми вихователями
юного покоління.

Не забудем!

13 февраля этого года, в честь 25%й годовщины вывода
Советских войск из Афганистана, в главном зале городс%
кой библиотеки прошла встреча участников войны в Де%
мократической республике Афганистан из «Спiлки ветеранiв
вiйн» и «Союза советских офицеров» с учащимися военно%
го лицея города Мукачево, посвященные Дню вывода Со%
ветских войск из Афганистана и Дню защитника Отече%
ства. Председатель мукачевской организации «Спiлки
ветеранiв вiйн» Иванов Сергей Владимирович, воины%ин%
тернационалисты:  п/п%к Мухин Вячеслав Александрович,
п/п%к Захарчук Иван Иванович, Федоров Ардалион Васи%
льевич и Степанов Валерий Афанасьевич, а также наш гость
из «Союза ветеранов локальных войн России» (г. Курган)
Масленников Михаил Алексеевич и преподаватель лицея
п%к Борисюк Александр Михайлович ознакомили школьни%
ков с интересной информацией о событиях афганской вой%
ны 1979%1989гг.,о героизме, мужестве, самоотверженности
и гуманизме советских солдат и офицеров; побеседовали
с ними о долге, присяге, любви к Родине и многом другом,
что необходимо знать каждому защитнику Отечества, граж%
данину и патриоту; поделились своими воспоминаниями
об Афганской войне и ответили на интересующие кадетов
вопросы.

В. СТЕПАНОВ

23 ËÞÒÎÃÎ  –
ÄÅÍÜ ÇÀÕÈÑÍÈÊÀ  Â²Ò×ÈÇÍÈ

Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ íàø íàðîä ùèðîñåðäíî âøàíî-
âóº óñ³õ ïðåäñòàâíèê³â áëàãîðîäíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðî-
ôåñ³¿ – çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè. Íàéïåðøå ç öèì ÷îëîâ-
³÷èì ñâÿòîì ïîçäîðîâëÿºìî â³äâàæíèõ âåòåðàí³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ÿê³ âèáîðîëè íàì Âåëèêó
Ïåðåìîãó, 70 ðîê³â òîìó âèçâîëèëè â³ä ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â ð³äíó íàøó Áàòüê³âùèíó – Óêðà¿íó. Ìè
â³òàºìî ó öåé äåíü âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, òðóä³â-
íèê³â òèëó, óñ³õ, õòî â áîþ ³ òðóä³ ó âñ³ ìèíóë³ ÷àñè
áîðîíèâ, à ñüîãîäí³ óòâåðäæóº ñàìîâ³ääàíîþ ïðà-
öåþ, íåòë³ííèì ïðèêëàäîì íàäèõàº ìîëîäå ïîêîë³í-
íÿ îõîðîíÿòè ³ áåðåãòè íàéñâÿò³øå ó æèòò³ – ð³äíó
Â³ò÷èçíó. Ñâÿòêîâîãî Âàì íàñòðîþ, ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, íåâòîìíîñò³ ó âñ³õ âàøèõ äîáðèõ ñïðàâàõ, îñî-
áèñòîãî ³ ðîäèííîãî ùàñòÿ, ìèðó ³ ñâ³òëîãî ìàéáóò-
íüîãî!

Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ,
ãîëîâà ðàäè Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â  Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ³ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè, ãâàðä³¿ ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³

ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÌÈÐÓ
²  ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß!

Ó Äåíü çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè ó íàø³é äåðæàâ³ âøà-
íîâóºìî âñ³õ ïðåäñòàâíèê³â áëàãîðîäíî¿ â³éñüêîâî¿
ïðîôåñ³¿ ³ òèõ, ùî áîðîíèëè Áàòüê³âùèíó â³ä ôàøè-
ñòñüêèõ îêóïàíò³â, ³ òèõ, õòî îõîðîíÿâ ¿¿ ï³ñëÿ Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ³ òèõ, õòî ñüîãîäí³ ³ç çáðîºþ â ðó-
êàõ ñòî¿òü íà ¿¿ çàõèñò³. Â³éñüêîâà ñëóæáà â óñ³ ÷àñè
ââàæàëàñÿ ïî÷åñíèì îáîâ’ÿçêîì ñïðàâæí³õ ÷î-
ëîâ³ê³â. Äåÿêèì ç íèí³øí³õ þíàê³â óæå íàâ³òü íåâ³äî-
ìî, ùî ¿õí³õ ä³äóñ³â òà áàòüê³â ó öåé äåíü – 23 ëþòîãî
â³òàëè ç Äíåì Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿. ² ñüîãîäí³ â íàøîìó
ñóñï³ëüñòâ³ íà ïåðøîìó ì³ñö³ – âî¿í-çàõèñíèê Óêðà¿-
íè. Îñü óæå 70-é ð³ê íîâ³ é íîâ³ ïîêîë³ííÿ óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó íå ÷óþòü ñâèñòó êóëü, ðîçðèâ³â ñíàðÿä³â,
ì³í, âèáóõó áîìá. Öå çàâäÿêè òèì, õòî ñòîÿâ ³ ñòî¿òü ³
ñòîÿòèìå íà çàõèñò³ Â³ò÷èçíè. ª ó íàøèõ ÷îëîâ³ê³â
³ùå äóæå âàæëèâèé ³ ñâÿùåííèé îáîâ’ÿçîê – îáåð³-
ãàòè ñâîþ ðîäèíó â³ä óñ³ëÿêèõ æèòòºâèõ íåãàðàçä³â
òà ïðèêðîù³â.

²ç ñâÿòîì âàñ, äîðîã³ ÷îëîâ³êè, çàõèñíèêè Â³ò÷èç-
íè! Ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, ìèðó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ âàì ³ âà-
øèì ñ³ì’ÿì!

   Ìèêîëà Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ,
ãîëîâà ðàäè Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè æåðòâ íàöèçìó.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÂÑÅÕ ÌÓÆ×ÈÍ!

23 ôåâðàëÿ ìû òðàäèöèîííî ïðàçäíóåì Äåíü çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà, îäèí èç âàæíåéøèõ ïðàçäíèêîâ
â íàøåì êàëåíäàðå. Ýòî íå ïðîñòî äåíü ïî÷èòàíèÿ
ñîëäàò è áîéöîâ, ñëóæèâøèõ è çàùèùàâøèõ ñòðàíó
âî âðåìÿ âîéíû è íåâçãîä — çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà
óæå ïðåâðàòèëàñü â ñâîåîáðàçíûé íåîôèöèàëüíûé
«Äåíü âñåõ ìóæ÷èí».

Îò èìåíè Ìóêà÷åâñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòà Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû è Âñåóêðàèíñêîãî
Ñîþçà Ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ ïîçäðàâëÿåì âñåõ ìóæ-
÷èí ñ Äí¸ì Ñîâåòñêîé àðìèè è Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà, Äí¸ì Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Æåëàåì Âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ , ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ âî âñ¸ì è, êî-
íå÷íî, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé.

À. ÔÅÄÎÐÎÂ,
ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå.

ÙÈÐÎ É ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ

з Днем захисника Вітчизни воїнів%ветеранів, які на
полях жорстоких битв з фашистськими окупанта%
ми відстояли честь і свободу України. Протягом
1418 днів і ночей ви пройшли крізь горе, яке довше
за життя. Ви дійшли до Берліну, тому, що на місце
полеглих ставали інші, тому, що радянські солда%
ти мужньо захищали кожен шматочок своєї рідної
землі. Ви, дорогі наші ветерани, подарували світові
тишу. Ви дали матерям ось уже 70%й рік спокійно
голубити своїх дітей, на колиски яких сьогодні не
лягає тінь смерті. Ми щиро вдячні вам за священ%
ний подвиг, за твердість духу, за вірність життєво%
му девізу, який ви передаєте нам у спадок. Вітаю
всіх, хто пройшов школу життєвого і бойового гар%
ту в лавах Радянської Армії і Збройних Сил Украї%
ни. Бажаю вам , сьогоднішні захисники Вітчизни і
тим, хто готується поповнити їх ряди, мужності й
снаги в боротьбі за добро й справедливість

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя і благопо%
луччя, усіляких гараздів, радості й завжди гарного
настрою, світлих надій та їх успішного здійснен%
ня.

Михайло МАНИЧЕВ, голова Мукачівської міської
громадської організації ветеранів Західної групи

військ, гвардії підполковник у запасі.

Â³òàºìî ç ãàðíèì þâ³ëåºì!
22 ëþòîãî â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé

äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà, ïðèºìíà, äîá-
ðà ìàòóñÿ, ëþáëÿ÷à áàáóñÿ, äóæå â³äïî-
â³äàëüíà òà ïðîôåñ³éíà ëþäèíà, áàãàòî-
ð³÷íèé òà íåçì³ííèé ãîëîâíèé áóõãàë-

òåð ÒÎÂ «Ëàòóæ»

 Ã²ÑÅÌ
Ìàð³ÿ Áåéë³âíà

Ç ö³º¿ ÷óäîâî¿ íàãîäè â³ä ùèðîãî
ñåðöÿ áàæàºìî Âàì çàëèøàòèñÿ ³ íà-

äàë³ åíåðã³éíîþ, çàâçÿòîþ òà ùèðîþ!
Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ç ðîñè ³ âîäè, áà-

äüîð³ñòü ³ íàñòð³é  õàé áóäóòü çàâæäè. Õàé äîëÿ äàðóº
ïðèõèëüí³ñòü, ùàñòÿ-ðàäîñò³ áåç ë³êó, â³ðíèõ äðóç³â, ñî-
íÿ÷íèõ äí³â, ùåäðî¿ äîë³, ñâ³òëà, òåïëà ³ çàòèøêó ó äîì³.

Â³ä íàñ ö³ ùèð³ â³òàííÿ-ñëîâà, ³ Áîã õàé äàðóº ìíîã³¿
ë³òà.

Ç ïîâàãîþ, êîëåêòèâè ÒÎÂ «Ëàòóæ», ÏÏ
«Àóäèò»,  ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â», ÒÎÂ «Ãàñòðî-

íîì Ìóêà÷åâî» òà ÂÃÎ «Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â
ïîäàòê³â Óêðà¿íè» â Çàêàðïàòñüê³é îáë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âîîðóæåííûõ ñèë, äî-

ðîãèå òðóæåíèêè òûëà, âîèíû àðìèè Óêðàèíû!
Ïðèìèòå îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîçäðàâëåíèÿ ñ
Äíåì Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Ôðîíòîâèêè ïî òðàäèöèè îòìå÷àþò 23 ôåâ-
ðàëÿ Äåíü Ñîâåòñêîé Àðìèè è âîåííî-ìîðñêî-
ãî Ôëîòà. Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ôðîíòîâèêè.

Âîíè çãàäàëè ëèõîë³òòÿ äí³, Ðó¿íè Êèºâà,
äí³ïðîâñüê³ ïåðåïðàâè, Âøàíóâàëè òèõ, õòî çà-
ãèíóâ íà â³éí³, – Âîíè öå âèáîðîëè ïðàâî.

Æèâ³òü â çëàãîä³ áðàòè ìî¿,
Äîïîìàãàéòå áëèæí³ì íå ëóêàâî,
Áóäóéòå Óêðà¿íó, áåðåæ³òü ¿¿
² ïðàùóð³â áåçñìåðòíó ñëàâó!
Æåëàåì âñåì âàì – çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà

çäîðîâüÿ, àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ, ëè÷íîãî è ñå-
ìåéíîãî ñ÷àñòüÿ.

Í.ÖÀÐÅÃÎÐÎÄÖÅÂ, ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà Ìóêà÷åâñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ
Ñèë; Îëüãà Èâàùåíêî – ñåêðåòàðü.



Ìèðîñëàâ Äî÷èíåöü: «Ìóêà÷åâî – ì³é ªðóñàëèì»
²íòåðâ’þ ëàóðåàòîì Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Ò. Øåâ÷åíêà

– Як гадаєте, чому таку висо�
ку відзнаку здобули книги за�
карпатця, в яких навіть не всі
слова зрозумілі читацькому за�
галу України?

– Справді нібито парадоксаль�
ний факт у час, коли книги погано
доходять до провінцій зі столиці. І
раптом, народжені в якомусь Му�
качеві, вони скорили Київ і поман�
дрували далі за кордони, спішно
перекладаються на інші мови. За�
гадку треба шукати в рядках цих
книг, а може – і між рядками… А

взагалі, сучасний цивілізований
світ повертається до добротної
національної, етнічної класики. Не�
дарма наша Руслана Лижичко вра�
зила Європу саме оригінальним
фолком. Колись ми й самі навчи�
мося цінувати скарби, які топче�
мо.

– Чи читають нині книги?
– Регулярне книгочитання стає

заняттям малого прошарку куль�
турної публіки, а письменництво –
елітарною справою. Щоб читати,
каже Жванецький, потрібні зусил�
ля – водити очима, ворушити гу�
бами, напружувати мізки, гортати
сторінки. А дивитися телевізор чи
слухати попсу можна, просто реми�
гаючи жуйку. Але книга не вмирає,
бо вона від апостолів, від Бога.
Просто справжня українська літе�
ратура – не масова. Та й де вона? У
Мукачеві  шість книгарень, і серед
десятків тисяч томів там лише
кілька десятків українських книг.
Про яку націю, про який інтелект
говорити, коли горілка в нас де�
шевша, ніж книга. Колись книга
вартувала копійки, бо була ідеоло�
гічним продуктом. І люди мали над�
лишок вільного часу – не було
бізнесу, дач, машин, поїздок за
кордон, комп’ютерів. Їх треба було
чимось зайняти,  окрім горілки.
Інтелігенція справді читала, гарні
книги були в дефіциті. Письмен�
ників підгодовували і партія, і ком�
сомол, і Спілка, і влада, і товари�
ство «Знання». Пригадую, як бри�
гада літераторів їхала до вівчарів
на полонину. В кожному селі – гос�
тина, пакунки на дорогу, гонорари
в конвертах. Але той відносний
матеріальний комфорт був ніщо у
порівнянні з духовною несвободою.
Недарма письменники першими
стали розхитувати систему тотал�
ітарного мислення…

– І далі продовжують обурю�
ватися й жалітися…

–  Так, «плач Ярославни» – улюб�
лений український жанр. Жалітися
на історію, на те, що в нас мову
забирають, нас не читають, не
люблять у Європі. Навіщо скигли�
ти, що український читач не читає?
Це не правда. Український читач
дуже проникливий, шляхетний,
розумний. Його не можна обдури�
ти. Але в нашій країні справжній
читач, як правило, – незаможний
читач. Він дуже ощадливо купує
книги. Купує лише те, що справді
потрібно його душі і його мозку. Ми
– романтики і мрійники. Навіть
наша революція сповита романти�
кою.

– Що найбільше пере�
шкоджає розвитку сучасної ук�
раїнської літератури?

– Мабуть, самі її творці. Це як із
танцівниками, яким щось заважає.
Нам заважають стереотипи радян�
щини як у писанні, так і в просу�
ванні написаного. Треба зішкріба�
ти з себе вчорашній день, прола�
муватися через шкаралущу про�
вінційності, треба давати нову,
європейську, модерну якість.
Тільки таким чином будемо цікаві
самі собі і комусь. Я певен:  якби
нині народжувалися твори худож�
нього рівня й глибини «Фата мор�
гана», «Вершників», новел Стефа�
ника і Косинки, романного розма�
ху Григорія Тютюнника, Андріяши�
ка, Загребельного, Федоріва,
Дімарова (припасовані до сучас�
них реалій і проблем), то читач
прикипів би до таких книжок і ру�
ками, і серцем. А так – правлять
бал письмаки�фронтмени, що
вміють роздмухати промоцію че�
рез інтернет і публічні тирловища.

– А що читають на Закарпатті?
– На Закарпатті читають украї�

нського набагато менше, ніж, ска�

жімо, в Галичині.  До прикладу,
навіть у Криму замовляють у п’ять�
шість разів більше моїх книг, ніж
на Закарпатті. Мабуть, тут зайняті
серйознішими справами. А якщо
розібратися, то це склалося істо�
рично. Читання літератури – еле�
мент національної культури, укла�
ду життя, складова патріотизму.
Він передбачає ментальну довіру
до того, що читаєш. А тут це завж�
ди було чужим, не рідним. За всіх
панівних режимів закарпатці виму�
шено слухали угорців, чехів,

австрійців, росіян, а робили своє,
жили  серцем. Тому й зберегли
свою локальну ідентичність, свою
мову краще, ніж ті, що жили на те�
ренах Запорізької Січі. Якби ми
прийняли мадярські, чеські чи ру�
мунські книги, хто б ми були нині?!
Спрацював механізм самозбере�
ження і вроджена недовіра до чу�
жорідного. Це ще й далі триває, бо
свої якісні культура й література тут
почали з’являтися лише в середині
ХХ століття. Хоч і вони розмиті то�
талітарними впливами. Зараз теж
не просто пересічному закарпатцю
вибрати книгу, щоб там було і
близьке йому, і загальнолюдське,
та ще й чесно, талановито написа�
не. Ми завжди були й будемо яко�
юсь мірою осібним, «замкненим у
собі» окрайчиком Європи. Але в
цьому й сила наша, своєрідність
нашої літератури. Це свіжий вітер
із Карпат у бік притомленого Киє�
ва. Тут буяє етнос, фолк, стихії при�
роди і присутня потужна христи�
янська складова. Інша справа, що
сюди не доходить українська кни�
га, так само як книги закарпатсь�
ких авторів ледве пробиваються
через Карпати. Це недопрацюван�
ня книжників та й самих письмен�
ників, які дуже інертні, на жаль.
Якщо видавничий процес сяк�так
налагоджений, то просування книг
іде дуже кволо. Та що дивуватися,
коли ще Шевченко писав: «Либонь,
уже десяте літо, як дав я людям
«Кобзаря», а їм неначе рот заши�
то…» А згодом і Коцюбинський: «Як
трудно працювати без читацької
оцінки, йти в темряві, навпомац�
ки…» Та ба, це наш шлях, тих, хто
пише. Хоча я мав би гріх, якби на�
рікав, що не маю читачів. Щоправ�
да, в переважній більшості – за
Карпатами, і за Дніпром, і за кор�
доном.

 – Які книжки слід писати нині?
– Справжні, модерні в доброму

значенні слова. Сучасна молодь
миттєво розкусить, чи ця річ дос�
тойна чи ні, вартісна чи не вартіс�
на, потрібна чи не потрібна. В літе�
ратурі й культурі мають запанува�
ти високі стандарти, а не закукур�
ічена лірика з «тинами», «глечика�
ми», «гопаком», піснувато�гіркува�
тим обсмоктуванням своєї історич�
ної знедоленості й ментальної ма�
лодухості. Це має бути європейсь�
кий варіант, пророщений на базі
наших серйозних надбань. Украї�
нська культура, література і наука
дуже потужні, але вони розсіяні,
пригнічені, вони завжди прислу�
говували комусь, а лаври дістава�
лися іншим. А тим більше в
провінції. Ми, українці, провінціа�
ли духом. І це наша найбільша
біда. І живемо ми, надто закар�
патці, переважно «хлібом»…

– Але ж не хлібом єдиним?

– Нагодовані хлібом і далі будуть
очікувати від митців різних шту�
карств і видовищ, різної синтетич�
ної біжутерії, яку називатимуть
«новими формами». Але що ціка�
во: від дряпання в печерах до ком�
п’ютерних інсталяцій нічого не
змінилося. Неандерталець і сучас�
на людина абсолютно однакові в
головному сенсі – в устрої мозку і
душевній організації. Так, кожен
по�різному, з різною динамікою
проходить свій земний перехід від
народження до смерті. Одні – на

лайнерах, другі – на лімузинах,
треті – з ціпком на узбіччі. Але всі
проходять через одне й те ж і до
одного й того ж… У той час, коли
«страна» піднесено будувала світле
майбутнє, Михаїл Пришвін ходив
узліссями й придивлявся до ба�
дилин, до кузьок, слухав пташок. І
записував це. Нині в Росії вида�
ють 60 томів тих його записів, що�
денників натураліста. У них немає
мобільності, немає динамізму,
модних завихрень. Просто там –
амплітуда людської душі. Хороша
книга завжди знайде свого чита�
ча. Навіть із запізненням.

– Які книги шукаєте ви?
– Якось ми зайшли до книгарні з

одним знайомим ченцем. Він ви�
гукнув: «Боже, як багато написано
непотрібного!» – «А що, – запитав
його я, – достатньо самої лише
Біблії?» – «Якщо ти письменний, –
відповів він. – А неписьменному чи
сліпому достатньо власної книги
душі. Якщо заглянеш у неї і навчиш�
ся її читати, то там написано все».

Мене вразила ця істина. Відтоді
я системно книги не збираю. Осі�
дає те, що «приноситься вітром».
А взагалі, я давно збагнув, що
потрібні книги в потрібний час
приходять до нас самі незбагнен�
ними стежками. До речі,сам я зус�
трічав піратські версії своїх кни�
жок у Вінниці, Львові, Києві, Одесі,
Харкові. Навіть СБУ займалася цим
питанням.  У них є спеціальний
відділ, який опікується дотриман�
ням авторських прав. За двадцять
років незалежності три автори вик�
ликали інтерес «книжкових
піратів»: поезія Ліни Костенко,
«Чорний ворон» Василя Шкляра, а
також мій «Вічник», «Многії літа.
Благії літа» і «Криничар». Звісно,
ціна таких книжок дещо нижча, але
і якість гірша. В Україні сьогодні,
на жаль, книжковий ринок дуже
дикий – тут нема правил гри. Та я
дивлюся на ці речі по�філософсь�
ки: книга пишеться для того, щоб її
читали, і якщо є потреба у читанні,
то хай читають хоч і в піратському
виконанні. 

– Чи часто їздите на зустрічі з
читачами?

– Прикро, що я більше не їжджу,
ніж  їжджу. Запрошень багато, але
я людина не надто прилюдна, мені
цікавіше щось писати нове, ніж
розповідати про старе. Та читачам,
мабуть, замало просто читання –
вони б хотіли побачити письмен�
ника, поговорити з ним. Звісно, я
не такий, яким вони мене уявля�
ють. Люди думають, що письмен�
ник навмисне в книзі всього не
каже, приберігає найголовніше
для приватної бесіди. Це не так,
але й нічого поганого у таких зуст�
річах я не бачу. Будь�яке спілкуван�
ня письменника з читачами – на�

ближення книги до них, і це найго�
ловніше.

– А тепер – про Мукачево, яке є
одним з головних героїв ваших
книг. Вірніше  про ваших поперед�
ників…

– Чимало відомих мукачівців
уславились на теренах Європи.
Та наша лінива пам’ять дотепер ще
не розібралася зі своїм золотим
інтелектуальним фондом. Яку б не
проглядав енциклопедію крайових
знаменитостей, у кожній цей по�
важний список складається десь

на 70 відсотків з мукачівців або тих,
що якоюсь мірою причетні до
міста. Назвемо бодай найімениті�
ших. Легендарна Ілона Зріні. Мігай
Мункачі – художник європейсько�
го звучання, улюбленець монархів,
національний кумир угорців. Ми�
хайло Андрелла�Оросвигівський –
письменник і полеміст ХVІІ століття,
чиї твори за ідейною наснагою
прирівнюють до послань Івана Ви�
шенського. Михайло Лучкай – істо�
рик і лінгвіст, придворний духів�
ник Бурбонів, автор «Слов’яно�
руської грамматики» і безцінної
нині «Історії карпатських русинів».
Андрій Бачинський – єпископ�ре�
форматор, що започаткував для
русинів «золоту добу» просвітниц�
тва, поборник об’єднання Підкар�
паття з Галичиною, ним щиро за�
хоплювався Франко. Петро Лодій
– філософ і педагог, декан і член
правління Петербурзького універ�
ситету. Анатолій Кралицький –
блискучий письменник і етнограф,
друг Драгоманова. Теодор Легоць�
кий – археолог і збирач першого
професійного музею. Славнозвіс�
на родина Шенборнів�Бунгеймів,
князь Корятович, історик Іван Ду�
лишкович, просвітитель Іван
Сільвай, художник Юлій Віраг,
скульптор Олена Мондич, міністр
Карпатської України Августин Ште�
фан, винахідник, член�кореспон�
дент Паризької академії наук Ав�
густин Єнковський, письменники
Лука Дем’ян, Йосип Жупан, Юрій
Станинець, Юрій Мейгеш, Юрій
Керекеш, хірург Олександр Феди�
нець, блаженний Теодор Ромжа,
чернець�учений Василь Пронін...
Список достойних мукачівців дуже
розлогий.

– Які тутешні історичні події у
великій історії найцікавіші для
вас, як для митця?

– Це, в першу чергу, часи, пов’я�
зані з безстрашною валькірією Іло�
ною Зріні. Як на мене, це осо�
бистість рівня Жанни д’Арк, Марії
Стюарт, Роксолани. Вона надиха�
ла на звершення двох своїх імени�
тих чоловіків – Ференца І Ракоці та
Імре Текелі – некоронованого кня�
зя куруців. А відтак, після смерті
першого і арешту другого, ініціа�
тиву визвольної боротьби взяла в
свої руки. І ні турки, ні австрійсь�
кий цісар не могли зламати цю
жінку. Один за одним упали замки,
якими володіли куруци, тільки Му�
качівський, під командою мужньої
Ілони, три роки утримував безна�
станні напади й облоги. Лише
цісарська хитрість і зрада допо�
могли здобути фортецю. До всьо�
го, це була жінка великого розуму,
високої шляхетності  і  чарівної
зваби.

 Знаменна подія – прихід із Под�
ілля в Мукачево князя Корятовича
з великим обозом ремісничого і
освіченого люду. Закарпатці з
прізвищами, що закінчуються на �
ець, �ич, �ир, �ар, походять саме
звідти. Подоляни, розселившись
по краю, пом’якшили мадяризацію
і латинізацію, прискорили ліквіда�
цію кріпацтва.

А ще набагато раніше... На архе�
ологічній мапі Європи околиця на�
шого міста позначена як визнач�
ний ремісничий центр кельтів, де
жваво розвивалося ливарництво,
гончарство, чеканка монет. Недар�
ма згодом племена Арпада, коли у
896 році захопили Мукачево, свят�
кували цю подію 40 днів. У всі часи
монархи виявляли зацікавлення до
Мукачева. У 1376 році королева
Єлизавета подарувала йому статус
привілейованого, а в 1445 місто
здобуло право на самоуправу. По�
сли гетьмана Богдана Хмельниць�
кого вели тут переговори з

Дьєрдєм ІІ Ракоці про спільні дії
проти Польщі. У 1707 році при�
дворний радник Петра І  передав
Ференцу Ракоці ІІ пропозицію ста�
ти королем Польщі. Мало хто знає,
що саме в Мукачеві зберігалася
угорська корона Святого Стефана
у важкі для країни часи, що  під
Мукачевом  у ХІV ст. було розбито
навалу хана Атламоша, а самого
хана полонено. На початку ХVІІ ст.
угорський король перевіз із Нодь�
бані до Мукачева монетний двір і
карбував тут золоті й срібні моне�

ти, медалі... З Мукачевом у тій чи
іншій мірі пов’язані такі імена, як
Толстой, Крамськой, Бунін, Чапек,
Платонов, Еріх Распе, Бакунін, Пе�
тефі, Кошут, Володимир Висоць�
кий, Каверін, В’ячеслав Тихонов,
Андрій Вознесенський, Расул Гам�
затов, Барбара Брильська, Мак�
сим Рильський, Брежнєв, Путін...
Детальніше про це я розповів у
книжці «Душа Мукачева».

–Чи перенесуть колись «сто�
лицю» області в Мукачево?..

– У непевному майбутньому це
не виключено – чинників для цьо�
го більш ніж достатньо. Але мукач�
івцям це не потрібно. Не потрібні
зайва метушня, зайва бюрократи�
зація, нова міграційна хвиля, не�
одмінні в таких випадках. Та й вив�
іска нова – що вона дасть?! Ко�
лишній мер і великий патріот міста
Василь Ільтьо любив казати: «Му�
качево не перше місто, але й не
друге». Я продовжив цю формулу:
«Париж – найкраще місто після
Мукачева». А в романі «Лис у ви�
нограднику» є й така фраза: «Той,
хто живе не в Мукачеві, тільки при�
кидається, що живе».

– Нам відомо, що чимало
людей приїздять до Мукачева
саме через прочитані ваші кни�
ги.

– Адже в них моє місто – один з
головних героїв. Це вже, певно,
бібліотуризм, що постає поряд із
релігійним, гастрономічним, вин�
ним, секс�туризмом. Люди шука�
ють якісь заклади, ресторанчики
з «Лиса у винограднику». Власни�
ки кафе іноді не знають, про що
йдеться, а гості відкривають їм
книгу:  дивіться – тут про вас на�
писано. Навіть мер міста якось мені
сказав, що працюємо в одному на�
прямку: «Ми піднімаємо місто еко�
номічно, фестивалями різними, а
ви – книгами». До речі, під час
фестивалю вина у Мукачеві про�
даж книг зріс удвічі. Мене нерідко
просять провести «екскурсію» Му�
качевом, показати місця, про які я
писав. І я радо відкриваю для них
це незвичайне місто. Місто з євро�
пейським внутрішнім  рисунком,
незбагненною аурою. Для мене
Мукачево має майже міфічний об�
рис. І не тільки для мене. Батьків�
щина – не там, де твої капітали, твоя
посада, а там, де твоє серце. Цим
ми, родові українці, й відрізняє�
мося від «хохлів», які живуть там,
«де лучче».

– Чим є для вас Мукачево?
– Для мене це місто більше, ніж

місто. Мій маленький Єрусалим.
Але щоб зрозуміти його, треба тут
не просто жити – вжитися в нього.
Колись я провів день у Парижі і,
крім Нотр Дам, нічого особливо не
вразило мене. А Мукачево продов�
жує вражати своєю загадковою
внутрішньою мелодикою, застиг�
лим мовчанням вулиць, двориків,
мурів і дерев. Це тихий багатого�
лосий оркестр зі старими нотами,
але його легко можна настроїти на
свої чутливі регістри. Якось гостю�
вав у мене знаний поет Василь Ге�
расим’юк, то він зізнався через
роки: «Як мені гарно писалося на
твоєму балконі. Внизу Латориця,
збоку монастир, на видноколі за�
мок. І ніби загусла тиша, зупинив�
ся час…»

Не раз я чув від Дмитра Кешелі:
«Як я заздрю тобі, що ти в Мука�
чеві. Бо я в Ужгороді так і не при�
жився, не став він мені рідним».
Така моя адорація Мукачеву. Як тіло
одяг, так людина приміряє зручне
для себе середовище, вибирає
рідний простір. Ми його знайшли
тут для себе.

Запитувала
Олена ТРАЛ.
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«Свобода» прийде – порядок наведе!» – один з лозунгів
партії Олега Тягнибока на виборах 2012 року, коли вперше
ця націоналістична політична сила вийшла на загальноук�
раїнський рівень.  Що отримала Україна за рік очима про�
стих Українців? ВПЕРШЕ за роки незалежності акції пол�
ітичного протесту призвели до крові. ВДРУГЕ після 2004
року всерйоз постало питання про розділ країни. ВТРЕТЄ –
після розрухи 90�х та кризи 2008�2009 рр. – різко знизи�
лась економічна стабільність. Можна належати до будь�якого
політичного табору, можна як завгодно не любити владу,
але виникає питання: чому боротьба за «світле майбутнє»
ставить під загрозу існування України?

«Свобода» у офіційну політику прийшла під досить ради�
кальними гаслами, що навіть Європарламент радив демок�
ратичній опозиції не створювати з нею коаліції.  Але хіба
хто думав, що у легальної політичної партії є ультраправе
крило з підготовлених бойовиків, які за одну ніч можуть
перетворити наш  Майдан – світове уособлення «оксамито�
вої революції»! – у Сирію чи Ліван? І от вже сьогодні в
регіонах масово створюються загони самооборони.  Але
чекайте, ми ж уже таке проходили з батьком Махно, отама�
ном Зеленим, отаманшею Марусею і т.д.!

Останні соцдослідження свідчать, що в підтримці Май�
дану Україна розділилась майже рівно пополам: 47% підтри�
мує, 46 – ні.  Столиця уособлює центральну Україну. Спочат�
ку коливалася в бік підтримки, потім навіть робила спробу
звільнити від барикад проходи у центрі міста, але, отри�
мавши звинувачення у провокації, відступилась і завмерла
в очікуванні.

Приїжджі з західних областей частково були відізвані для
обласних «майданів» – захоплення облдержадміністрацій і
демонстрації «повсталої нації». Разом з тим, ультраправі
бойовики, які давно замінили на Майдані  мирний люд,
продовжують там сидіти. Точніше – готуватись. До чого?
Неважко здогадатись після вибуху у їх штабі – Будинку проф�
спілок  саморобної бомби.

«Свобода», яка ідеологічно чи організаційно присутня у
кожній ультрарадикальній організації («Правий» сектор»,
Тризуб ім. Бандери, «Білий молот», футбольні ультрас) де�
монстративно не підтримує з ними публічного діалогу. Олег
Тягнибок – учасник офіційних переговорів опозиційної
трійки. Але зверніть увагу, як змінилось ставлення до нього
Віталія Кличка і Арсенія Яценюка після переходу Майдану у
«гарячу» фазу. Тягнибок явно набрав очок. Правда, не для
Заходу.  На нещодавню конференцію  питань безпеки у
Мюнхен лідера «Свободи» не запросили.

Про главу націоналістів, м’яко кажучи, геть непоштиво го�
ворили заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд  з
послом цієї країни в Україні Джефрі Пайєтом, яка стала відо�
ма широкому загалу. Але на фоні принизливого ставлення
до двох «легальних» лідерів опозиції, ні ЄС, ні США не ви�
магають виключення «Свободи» з політичного процесу в
самій Україні. З одного боку – вона є парламентською, з
іншого – жодна інша партія не може у будь�який момент
перевести Майдан із толерантної у «гарячу» фазу.

Зараз уже багато говорять про те, звідки взялись бойо�
вики, яких готували не тільки в Україні, але й за межами
України. Здається, час з’ясувати це пройшов. Невже неоз�
броєним оком не видно, що державу втягують у громадянську
війну? Згадайте, раніше нам здавався жахливим навіть сце�
нарій Чехії і Словаччини, які миром, але розійшлися. Але
вони нині  у Євросоюзі. Якому Євросоюзу буде потрібна не
те, що розділена, а понівечена війною Україна? Нам мало
свіжого прикладу Єгипту, Лівії, Сирії, якщо не достатньо
Югославії?

Ідеологія «Свободи» хвора. Навіть приклад Ірини Фарі�
он, яка з апологета КПРС стала полум’яною націоналісткою
через банальне розлучення з чоловіком  не просто свідчить,
а волає: не можна давати вирішувати долю країни рукам,
якими керує дещо «перевантажений» чи то особистими
проблемами, чи то комплексами мозок.

Іван КОЛОМІЄЦЬ

«Ñâîáîäà» ïðèéøëà
– Óêðà¿íó ðîçíåñëà

Із 1 січня коло осіб, котрі
можуть отримати соц�
іальну допомогу як мало�
забезпечені, розширено.
Відтепер претендувати на
неї можуть громадяни, які
доглядають людей похи�
лого віку, інвалідів першої
та другої груп, хворих,
котрі не здатні себе об�
служити і потребують по�
стійної сторонньої допо�
моги.

Це передбачено постано�
вою КМУ “Про внесення змін
до пункту 10 Порядку при�
значен-ня і виУшати дер�
жавної допомоги ма-лоза�
безпеченим сім’ям”, яку ух�
валено 29 січня 2014 року.

Нагадаємо: дотепер осо�
би, котрі доглядали людей,
що того потребують, згідно
з висновком лікарської
комісії, отримували за це
компенсацію — від 14 до 100
гривень.

— Тепер ці особи мають
право звертатися за дер�
жавною соціальною допомо�
гою як малозабезпечені, —
пояснює Оксана Яковець,
заступник директора депар�
таменту соціального захис�
ту населення обласної дер�
жавної адміністрації.

— Яким чином розрахо�
вуватимуть суму цієї соц�
іальної допомоги? Коли,
наприклад, чоловік�пенс�
іонер доглядає хвору дру�
жину�пенсіонерку, чи
можна в такому випадку
претендувати на допомо�
гу?

— Право на державну соц�
іальну допомогу мають ма�
лозабезпечені сім’ї, серед�
ньомісячний сукупний дохід
яких не перевищує встанов�
лений рівень забезпечення
прожиткового мінімуму для
родини, — додає Світлана
Матуйзо, начальник управл�
іння соціального захисту на�

Çà äîãëÿä òåïåð ïëàòÿòü
За догляд осіб похилого віку та інвалідів виплачують допомогу

як малозабезпеченим

селення департаменту пр�
аці та соціального захисту
населення Полтавської обл�
держадміністрації. — Для
пенсіонерів, тобто непра�
цездатних осіб, забезпечен�
ня прожиткового мінімуму
буде на рівні прожиткового
мінімуму як для осіб, що
втратили працездатність,
тобто 949 гривень (до 1 лип�
ня, 974 грн. — з 1 липня, 1014
грн. — з 1 жовтня).

Якщо в чоловіка, котрий
доглядає хвору дружину, —
пенсія 1100 гривень і в дру�
жини — стільки ж, то претен�
дувати на цю допомогу вони
не зможуть.

У цьому випадку більше
можемо говорити не про
сім’ю з двох пенсіонерів, бо
на сьогодні розмір пенсії в
будь�якому випадку підтя�
гується до прожиткового
мінімуму для працездатних
осіб (цьогоріч це 1176 гри�
вень до 1 липня, і меншої
пенсії, аніж прожитковий
мінімум, у нас нема), а про
сім’ю, де, скажімо, є особи
працездатного віку.

Якщо, наприклад, чоловік�
пенсіонер хворий, а дружи�
на (не пенсіонерка) його дог�
лядає, то ця родина вже ма�
тиме право на таку допомо�
гу. Адже в чоловіка тисяча
гривень пенсії, а в дружини
— ніяких виплат або ж ком�
пенсація за догляд 10 чи 100

гривень.
Коли в складі такої сім’ї ще

є двоє дітей, тут розмір до�
помоги буде досить значним
—1 — 1,5 тисячі гривень.
Тобто право сім’ї на допомо�
гу залежить від її складу, до�
ходів, зайнятості працездат�
них членів родини й інших
факторів. Але зауважу, що
розмір державної соціальної
допомоги малозабезпече�
ним сім’ям не може бути
більшим, ніж 75 відсотків
прожиткового мінімуму — це
75 відсотків від 1176 гривень
(до 1 липня).

— Куди слід звернутися,
щоб оформити таку допо�
могу? Які документи тре�
ба подавати?

С. МАТУЙЗО:
— До управління праці та

соціального захисту за
місцем реєстрації необхід�
но подати заяву, документ,
що посвідчує особу, довідку
про доходи й майно та дові�
дку про наявність земельної
ділянки.

— Навіщо потрібна дові�
дка про наявність земель�
ної ділянки?

С. МАТУЙЗО:
— Допомогу не признача�

ють, якщо сім’я має земель�
ну ділянку більш ніж 0,6 гек�
тара. Виняток — якщо роди�
на складається лише з не�

працездатних осіб або з не�
працездатних осіб і пенсі-о�
нерів, або ж у її складі є діти�
інваліди.

Коли земельна ділянка
більш ніж 0,6 гектара, то пи�
тання про призначення до�
помоги можуть винести на
розгляд комісії — як виня�
ток. Комісія розглядає пи�
тання за трьох умов. По�пер�
ше, коли сім’я багатодітна
або якщо в її складі є інвалі�
ди першої чи другої групи,
чи коли працездатні члени
не працюють у зв’язку з дов�
готривалою хворобою одно�
го з членів.

— А коли земельний пай
є, але менш ніж 0,6 гекта�
ра?

С. МАТУЙЗО:
— Тоді земельна ділянка

враховується в доходи при
обчисленні середньомісяч�
ного сукупного доходу сім’ї.
Відповідно — допомога
може бути меншою.

— На скільки часу її при�
значають?

О. ЯКОВЕЦЬ:
—  На шість місяців і

здійснюють щомісяця. її
починають виплачувати з
місяця звернення. Тобто:
якщо особа, котра матиме
право отримувати таку допо�
могу, прийде до нас 28 лю�
того, то з лютого їй і призна�
чать виплату.

С. МАТУЙЗО:
— Але конкретної дати

виплати допомоги чинним
законодавством не передба�
чено. Виплату проводять за
місцем проживання уповно�
важеного представника сім’ї
державні підприємства
зв’язку (пошта) чи перера�
ховують на особовий раху�
нок у банківській установі.

Леся ЯСИНЧУК

На сьогоднішній день питан�
ня інвалідності людей є дуже
актуальним, особливо, якщо
воно торкається обмежених
фізичних можливостей дітей і
молоді. Кожна десята людина у
світі – інвалід, багато з них рік
у рік живе у чотирьох стінах, не
маючи жодної можливості бра�
ти участь у суспільному житті.
Люди з різних причин стають
інвалідами, але це можуть бути
і вроджені вади. Аби жити, такій
людині потрібно призвичаїти�
ся до своїх розумових чи фізич�
них обмежень, змиритися з
цим й існувати так у всій повноті
наскільки це тільки можливо.

Такі люди часто не зрозумілі
здоровим особам суспільства, тому
зазвичай від  людей з обмеженими
можливостями відвертаються. Але та�
ким людям потрібна турбота, піклуван�
ня, допомога, а особливо їм необхідна
дружба, розуміння і спілкування.

Наша група ПВ–29 Мукачівського
аграрного коледжу відвідала Мукачі�
вський обласний центр соціально�пси�
хологічної реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями. Ми
стали спонсорами і вклали свої пожер�
тви у благодійний фонд «Нове життя».
На ці вкладення були придбані пода�
рунки для дітей та молодих людей в
інвалідному стані. Також ми виступили
волонтерами. З нашою допомогою 3�
го грудня у День людей з обмеженими
можливостями було проведено  конкурс
«Веселі старти», де ми виступили як
учасники й водночас помічники дітям,
що не мали змоги  повністю фізично

Äîïîìîæè ³íøîìó – ñòàíü ïðèÿòåëåì!

пересуватися самі. Також ми брали
участь у прикрашанні залу, де прово�
дилася подія. «Допоможи іншому –
стань приятелем, ніколи не здавайся –
разом ми зможемо» – саме ці гасла
лунали під час конкурсів.

Окрім нас, у святі брали участь во�
лонтери з Мукачівського Державного
Університету та добровольці з Бере�
гова, а також учасниками стали батьки
дітей�інвалідів.

Кожному з волонтерів під опіку і для
надання допомоги було доручено одну
дитину чи молоду людину. Ці пари було
розформовано на 6 команд, кожній з
яких було присвоєно певний колір.
Протягом усього конкурсу учасники з
добровольцями брали участь у різних
конкурсах�естафетах, в яких виграва�
ли різні команди. У підсумку перемог�
ла команда синіх під назвою «Стри�
бунці».

Ми стали для них не просто
волонтерами. З цією молоддю
ми потоваришували. Спілкую�
чись з ними, кожен з нас зга�
дав про свої проблеми і потре�
би та зрозумів, що вони далеко
не найважливіші у світі.

Так, спочатку було важко при�
звичаїтися до цього, але ми
знали, що буде непросто, ми
знали, що треба буде приклас�
ти зусилля. Ми їх приклали, про
що не пожалкували.

Кожен з нас зрозумів, що ці
діти краще бачать світ і добро
в ньому. Вони добрі, відкриті,
готові піти на контакт, лиш би
знайти їм таку людину, яка теж
буде готова з ними потовари�

шувати. Більшість цих пар стали гар�
ними приятелями.

Ви теж можете здійснити маленький
крок у пізнанні світу й навчитися роби�
ти добро, почавши просто спілкувати�
ся з людиною з обмеженими можли�
востями. Хоча й на перший погляд
здається, що це тяжко, але згодом стає
зрозуміло, що це  дуже класно і круто.
Вони нічим не відрізняються від нас,
їм лише потрібно трішечки більше тур�
боти.

Допоможи іншому – стань приятелем!

А. ПОПОВА,
студентка групи ПВ � 29

відділення «Правознавство»
ВП НУБіП України

«Мукачівський аграрний коледж»
Н.ВИЛЕГЖАНІНА,

викладач�методист,
куратор групи ПВ – 29
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Ñèëà âðãóìåíòâî íå â ÷èñëå, à â âåñîìîñòè. (Ëàòèíñê. èçðå÷åíèå).

ПОТРІБНА ДОПОМОГА
До всіх небайдужих до чужого горя звертаються рідні з проханням зібрати кош�

ти на лікування Лічавер Валентини, якій виповнилось 34 роки. В неї двоє дітей 12 і
4 роки.

Більше року тому Валентина захворіла і їй поставили діагноз апалічний синдром,
як наслідок перенесенного гострого енцефаліту. Хворій надано І групу інвалідності,
вона потребує постійного стороннього догляду.

На данному етапі життя Валентині необхідно пройти реабілітаційний курс ліку�
вання,  для цього потрібно 100 тисяч грн. Ми самі не можемо зібрати таку суму,
тому просимо допомоги у Вас. При необхідності надамо підтверджуючі документи.

Моб.тел. : 099 169 59 35 Мочарко Марина Михайлівна
Реквізити Приватбанку
Для поповнення картки р/р 5168757242084715 Мочарко Марина
Михайлівна
Отримувач платежу КОД ОКПО отримувача 14360570
Установа банку ПриватБанк    МФО банку 305299
Код ОКПО банку 14360570
Рахунок отримувача 29244825509100
Реквізити Державного ощадного банку України
Ф+ЗОУ АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10006/076
ЄДРПО: 09312190    МФО 312356     р/р 29099007600109
Поточний рахунок 26203017196306 Мочарко Марина Михайлівна

ÍÀ ÙÀÑÒß, ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß!
22 ëþòîãî ñâÿòêóº ñâ³é
ïîëóäåíü â³êó ëþáèìèé
ñèí, êîõàíèé ÷îëîâ³ê,
òóðáîòëèâèé áàòüêî ïðà-
ö³âíèê ô³ðìè «ªÍÎ»

ÎÊÀËÜ
 ²âàí ²âàíîâè÷.

Ç íàãîäè þâ³ëåþ çè-
÷èìî Òîá³ ì³öíîãî çäî-
ðîâ‘ÿ, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ,
ìóäðîñò³ ³ äîáðà.

Õàé äîëÿ òâîÿ ï³ñíåþ çë³òà,
Ðîçêâ³òíå öâ³ò – êàëèíîþ ó ëóç³,
Õàé áóäóòü ùåäðèìè ë³òà
Íà ùàñòÿ íà çäîðîâ’ÿ ³ íà äðóç³â.

Ëþáëÿ÷³ òåáå áàòüêè, êîõàíà
äðóæèíà, ëþáèìà äîíå÷êà.

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
18 ëþòîãî â³äñâÿòêóâàëà ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåé

ÁÎÁßÊ Òåòÿíà Ëóê’ÿí³âíà
Íåõàé ë³òà íå ñòàíóòü òÿãàðåì,
Íåõàé äóø³ íå âèãàñíå ç³ðíèöÿ,
Õàé ïîâíèòüñÿ äî êðàþ äåíü çà äíåì
Äîáðà ³ ùàñòÿ çîëîòà êðèíèöÿ.
Íåõàé æèòòÿ íàñíàãè äîäàº,
Äåñÿòêè ë³ò ùå ìð³ÿòè, òâîðèòè,
Ùîá Âè çìîãëè óñå æèòòÿ ñâîº
Â çäîðîâ’¿ é ðàäîñò³

áàãàòî ë³ò ïðîæèòè!
Ç ïîâàãîþ,  áëèçüê³, êîëåãè òà äðóç³

Îá³éíÿâøèñü, äâ³ ï’ÿò³ðêè çà-
â³òàëè íà þâ³ëåé äî ïðåêðàñíî-
ãî, ìóäðîãî ÷îëîâ³êà, åðóäèòà,
ïðîôåñ³îíàëà â áàãàòüîõ ñïðàâàõ

Â³òàë³ÿ ²âàíîâè÷à
ÊÎÇÀ×ÅÍÊÀ

ç Ìóêà÷åâà. Â³òàþ÷è äîðîãîãî
þâ³ëÿðà ç ðàä³ñíèì ñâÿòîì, áà-
æàºìî Éîìó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ â æèòò³, ïîäàëüøèõ òâîð÷èõ
óñï³õ³â ó ïðàö³. Íåõàé ïîðó÷ ³ç Òîáîþ çàâæäè áóäå
ï³äòðèìêà áëèçüêèõ òà ð³äíèõ ëþäåé, ñïðàâæí³õ òî-
âàðèø³â ³ äðóç³â!

Äóæå øàíóþ÷³ Òåáå –  êóìîâå,  ð³äí³, äðóç³…

Ï’ßÒ²ÐÊÎÂÈÉ ÞÂ²ËÅÉ!
ÙÈÐÎ ÂÄß×Í²

Ç íàãîäè   65-ð³÷íîãî  þâ³ëåþ  ùèðîñåðäíî â³òàº-
ìî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, çàñëóæåíî-
ãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè

Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à ÂÀÑÞÒÓ.
Âè, Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó, ñàìå òà îñîáèñò³ñòü, ÿêà

äîêàçàëà ñâî¿ìè âàãîìèìè ä³ëàìè, ÿê ïî-ñèí³âñüêè
äîïîìàãàºòå  âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,
³íâàë³äàì, ðîáèòå âñå ìîæëèâå, ùîá âîíè îäåðæó-
âàëè íàëåæíå ë³êóâàííÿ, äîãëÿä… Ùèðî â³òàºìî Âàñ
ç þâ³ëåºì ³  áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿ òà íàñíàãè, äîáðà, ëþáîâ³ â³ä ð³äíèõ ³ áëèçü-
êèõ, äîñòàòêó, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà ùàñëèâîãî äîâãîë³ò-
òÿ!

   Â³ä ³ìåí³ âåòåðàí³â â³éíè – Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ,
ãîëîâà ðàäè Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

×óäîâó, ãàðíó æ³íêó, òàëàíî-
âèòîãî ë³êàðÿ-ô³ç³îòåðàïåâòà
Ãàííó Ñòåïàí³âíó

ÊÓÐÒÓ
â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç þâ³-
ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ!
Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ â³ä ÷èñòèõ
äæåðåë, à ùàñòÿ â³ä

Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ, ùîá ðàä³ñíî
é äîâãî â äîñòàòêàõ æèëîñü, ùîá Âè
ãîðÿ íå çíàëè í³êîëè. Íàñíàãà ³
ùåäð³ñòü ó ñåðö³ õàé êâ³òíóòü, ïîêè
ó Âàñ þâ³ëåé íå íàñòàíå ñòîë³òí³é.

Äóæå âäÿ÷í³ Âàì – ïàö³ºíòè
òà Ãàííà ÀËÌÀØ²É ç Ãàíäåðîâèö³

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ
ÍÀÉÙÈÐ²Ø² Â²ÒÀÍÍß!
22 ëþòîãî ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ øàíîâíà êîëåãà, âèñîêîïðîôåñ³éíèé ïåäà-
ãîã –
ÊÓÇÜÌÀ-ÊÀ×ÓÐ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà –

äîöåíò êàôåäðè ïåäàãîã³êè òà ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ òà
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè.

Äîðîãà ³ìåíèííèöå, ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàí-
íÿ ç íàãîäè þâ³ëåéíîãî Äíÿ íàðîäæåííÿ.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, çëàãîäè, äîáðîáóòó, ð³âíî¿, øèðîêî¿
òà áåçõìàðíî¿ äîðîãè æèòòÿ.

Âàø ïðîôåñ³îíàë³çì, â³ääàí³ñòü ðîáîò³ òà ïîñò³éíå
ïðàãíåííÿ äî âäîñêîíàëåííÿ çàõîïëþþòü íàñ. Õàé ³ íà-
äàë³ Âàñ ñóïðîâîäæóþòü óñï³õ, òâîð÷å íàòõíåííÿ òà îï-
òèì³çì. Ùèðî áàæàºìî Âàì âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â, çä³éñíåí-
íÿ íàéñì³ëèâ³øèõ çàäóì³â òà ìð³é.

Ùàñòÿ Âàì, ðàäîñò³, äîáðà ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ!
Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò, êîëåêòèâ

Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Öèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåé
÷àð³âíà æ³íêà, ëþáëÿ÷à äðóæèíà,
ìóäðà ìàìà òà òóðáîòëèâà áàáóñÿ

ÁÎÁßÊ
Òåòÿíà Ëóê’ÿí³âíà
Íå çîãëåä³ëèñü –

âèðîñëè âæå ä³òè,
Âæå îõðåñòèëè

              ïåðâ³ñòê³â-âíó÷àò! 
Áàæàºì æèòè ³ ðàä³òè, 
Ùîá äî÷åêàòèñü ¿õí³õ íåìîâëÿò!
Ìè ïðîñèìî çà òåáå Áîãà â íåá³,
Ùîá Â³í  çäîðîâ’ÿ ³ ñèëè äàâ
É ùîá Àíãåë-Îõîðîíåöü ïðè ïîòðåá³ 
²ùå ñòî ðîê³â òåáå îáåð³ãàâ!
Ñïàñèá³ çà ìóäðîñò³ æ³íî÷³,
Çà äîâã³, íåëåãê³, áåçñîíí³ íî÷³,
Òîæ çè÷èìî òîá³ ñò³ëüêè ùå ïðîæèòè,
Ùîá íà ñòîð³÷÷ÿ âñ³õ íàñ çàïðîñèòè!

Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê Éîñèï, äîíüêè Òåòÿíà òà
Êàòåðèíà, çÿò³ ªâãåí òà Ñåðã³é, îíóêè Äìèòðî,

Êàòåðèíà òà Îëåêñàíäð, ñâàòè Êðèêëèâö³ òà
Ïóãà÷åâñüê³.

Ç ËÞÁÎÂ’Þ ² ØÀÍÎÞ!

ÑÂ²ÒËÈÉ ÏÎËÓÄÅÍÜ
â³êó ùîéíî  â³äçíà÷èëà çàâ³äóþ÷à äèòÿ-
÷îãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 8

Ìàð³àííà Âàñèë³âíà
×ÓËÅÉ.

Íàøà çîëîòà þâ³ëÿðêà ùåäðî â³ääàº âè-
õîâàííþ äîøê³ëüíÿò ñâî¿ çíàííÿ, ùèðó
ìàòåðèíñüêó äóøó, ä³ëèòüñÿ â³äêðèò³ñòþ
äî íîâîãî, ïðèùåïëþº ÷åñí³ñòü, äóøåâ-
íó ÷èñòîòó. Â³òàþ÷è ¿¿ ç 50-ð³÷÷ÿì â³ä

Äíÿ íàðîäæåííÿ êàæåìî: äîðîãà íàøà þâ³ëÿðêî, âèñ-
ëîâëþºìî Âàì ñåðäå÷íó âäÿ÷í³ñòü çà íåâòîìíó òà
ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ, âåëèêå ïîêëèêàííÿ – äàâàòè
´ðóíòîâí³ çíàííÿ íàøèì ä³òÿì, âèõîâóâàòè ìàé-
áóòíº ïîêîë³ííÿ, ³ íàäàë³ ùåäðî ñ³ÿòè â ¿õ äóø³
ðîçóìíå, äîáðå, â³÷íå. Õàé îòî÷óþòü Âàñ â³ðí³
äðóç³, Âñåâèøí³é áëàãîñëîâëÿº íà äîáð³ ä³ëà, à
Áîæà Ìàòè äàðóº Âàì ëàã³äíå, òèõå, ùàñëèâå
ñ³ìåéíå æèòòÿ. Áàæàºìî Âàì ùàñòÿ, ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, áàãàòî óñï³õ³â ó ðîáîò³, áëàãîïîëó÷÷ÿ,
äîáðà ³ ìèðó íà ìíîãàÿ ë³ò!

Âäÿ÷íèé Âàì – êîëåêòèâ ÄÍÇ ¹8

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Ñüîãîäí³ â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñíèé

þâ³ëåé âåòåðàí ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³,
æ³íêà ùèðî¿ äóø³ ³ äîáðîòè, â³äì³ííèê

íàðîäíî¿ îñâ³òè, êîëèøíÿ ó÷èòåëü-
êà ÇÎØ ¹ 20

²ÃÍÀÒ ÑÂ²ÒËÀÍÀ
ÎËÅÊÑ²¯ÂÍÀ

Øàíîâíà Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà!
Äèðåêö³ÿ, ïðîôêîì òà ïåäêîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20 ùè-

ðîñåðäå÷íî â³òàþòü Âàñ òà øëþòü íàéêðàù³ ïîáàæàí-
íÿ – çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, ùàñòÿ ðÿñíîãî, Áîæî¿ áëàãî-
äàò³.

Ñïàñèá³ Âàì çà ïåäàãîã³÷íó ïðàöþ, çà âåëè÷ äóø³.
Ìè ãîðäèìîñÿ Âàì ³ ùèðî âäÿ÷í³ Âàì çà òâîð÷³

ïåäàãîã³÷í³ ïîøóêè, íîâàòîðñüê³ çàäóìè, âèñîêèé
ïðîôåñ³îíàë³çì ï³ä ÷àñ ðîáîòè â íàø³é øêîë³.

Êîæíó êðàïëèíêó ô³çè÷íî¿ ñèëè ³ ÿñêðàâå ïðîì³ííÿ
ðîçóìó é ïåäàãîã³÷íîãî òàëàíòó Âè â³ääàâàëè ä³òÿì,
áóëè êóìèðîì äëÿ áàãàòüîõ ó÷í³â íàøî¿ øêîëè.

Íå çàáóëè æèòåë³ ì³ñòà íàä Ëàòîðèöåþ Âàøå òàëà-
íîâèòå âèêîíàííÿ ï³ñåíü â ñêëàä³ òð³î-ïåäàãîã³â
íàøî¿ øêîëè.

Â öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàºìî  Âàì àêòèâíîãî, ïðå-
êðàñíîãî äîâãîë³òòÿ. Áóäüòå ³ íàäàë³ áàãàò³ íà â³ääà-
íèõ ùåäðèõ äðóç³â, íà âäÿ÷í³ñòü Âàøèõ ÷èñëåííèõ
ó÷í³â. Õàé ðóøíèêîì äîáðà ³ ëþáîâ³ ùåäðî ñòåëÿòü
Âàì  äîðîãó äîëÿ, à ðàä³ñòü, ÿê âåñíÿíå ñîíöå îñÿâàº
êîæåí Âàø êðîê.

Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ Âàì ë³ò!

   Ïîëóäåíü â³êó çóñòð³÷àº ìèëà,
ãàðíà, äîáðà ìåäè÷íà ñåñòðà
â³ää³ëåííÿ ðåâìàòîëîã³¿
Îêñàíà Äìèòð³âíà

ÊÎÑÒÜ.
   Õàé ñâ³òëîþ áóäå
æèòòºâà äîðîãà,
ëþáîâ –  â³ä ëþ-
äåé, à ëàñêà – â³ä

Áîãà. Â³òàºìî Âàñ, çîëîòà þâ³ëÿðêî,
áàæàºìî Âàì ïðîæèòè äîâãî-äîâãî â
ì³öí³ì çäîðîâ’¿, ìèð³, çëàãîä³ òà ëþáîâ³.

   Äóæå âäÿ÷í³ Âàì – ïàö³ºíòè òà
Ãàííà ÀËÌÀØ²É ç Ãàíäåðîâèö³



Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

23 ëþòîãî 2014 ðîêó  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ
âèñòàâà  äëÿ ä³òåé  Ä. Óðáàíà

«Âñ³ ìèø³ ëþáëÿòü ñèð».
Òîãî æ äíÿ  î 17.00 – âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ

À. ×åðâèíñüêîãî

«Áóìàæíûé ïàòèôîí».

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ² ÐÎÁÎÒÈ, ßÊ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÈÉ
ÂÈÄ ÏÎÊÀÐÀÍÍß

1.Виговський  Олександр  Антонович – 1930 р.н.
2.Вайс  Жофія   Василівна –1936 р.н.
3.Паулишинець  Василь  Олександрович–1935 р.н.
4.Поп  Ганна  Петрівна –1941 р.н.
5.Кривка Юрій  Васильович – 1951 р.н.
6.Улинець  Ганна Михайлівна – 1930 р.н.
7.Ейсберг  Терезія  Василівна – 1943 р.н.
8.Саркісова  Марія  Іллівна –1926 р.н.
9.Тимко  Юлія Федорівна – 1952 р.н.
10.Галащук  Магдаліна  Василівна – 1936 р.н.
11.Гізатулліна  Нелі Миколаївна – 1937 р.н.
12.Пархоменко  Марія  Йосипівна – 1958 р.н.
13.Білак  Ельвіра  Тіберіївна – 1948 р.н.
14.Фундерак  Валентина  Іллівна – 1949 р.н.
15.Угроці  Кармелла Іванівна – 1927 р.н.
16.Бобуська Ганна  Василівна – 1948 р.н.
17.Васильев  Анатолій  Іванович – 1933 р.н.
18.Нікулін  Єруслан  Єгорович – 1930 р.н.
19.Ліманов  Ігор Серафимович – 1963 р.н.
20.Калініна  Гафія  Василівна –1932 р.н.
21.Ревицький  Василь Васильович – 1951 р.н.
22.Фехтел Йосип  Павлович – 1944 р.н.
23.Попович  Петро  Петрович – 1953 р.н.

Äâèæåíèå ìîæåò çàìåíèòü ëåêàðñòâî, íî íèêàêîå ëåêàðñòâîÄâèæåíèå ìîæåò çàìåíèòü ëåêàðñòâî, íî íèêàêîå ëåêàðñòâîÄâèæåíèå ìîæåò çàìåíèòü ëåêàðñòâî, íî íèêàêîå ëåêàðñòâîÄâèæåíèå ìîæåò çàìåíèòü ëåêàðñòâî, íî íèêàêîå ëåêàðñòâîÄâèæåíèå ìîæåò çàìåíèòü ëåêàðñòâî, íî íèêàêîå ëåêàðñòâî
íå çàìåíèò äâèæåíèå. (Æ.Æ. Ðóññî).íå çàìåíèò äâèæåíèå. (Æ.Æ. Ðóññî).íå çàìåíèò äâèæåíèå. (Æ.Æ. Ðóññî).íå çàìåíèò äâèæåíèå. (Æ.Æ. Ðóññî).íå çàìåíèò äâèæåíèå. (Æ.Æ. Ðóññî). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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з 10.02.2013 р.  по  16.02.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПІДСТУПНА РОСЛИНА –
МАНДРІВНИК

Скоро настане найгарніша
пора року – весна. Природа
прокинеться від сну, і у
повітрі «запахне весною».
Запахи бувають різні, голов�
не, щоб вони не шкодили
нашому здоров’ю.

За багаторічними спост�
реженнями, жителі нашого
міста все більше стражда�
ють від невідомої хвороби,
яка супроводжується закла�
деністю носа,свербінням
горла, очей, чханням та
іншими алергічними симп�
томами. Причиною цієї
«весняної лихоманки» є пи�
лок адвентивної рослини з гарною назвою – Амброзія. Ця
рослина небезпечна  тому, що має алергічний пилок.

Як було сказано вище, про властивості пилку амброзії,
вона є небезпечною для людей. За даними санітарної епі�
деміологічної станції, жителі міста страждають полінозом
частіше, ніж сільські мешканці. Це явище пов’язане з по�
єднанням пилку і великої кількості вихлопних газів, що утво�
рюють високоалергічні комплекси. Симптоми полінозу: зак�
ладеність носа, водянисті виділення з носа, приступи чхан�
ня, сльозотеча, затруднене  дихання, ядуха, шкірні висипи.

Амброзія – рід однорічних і багаторічних трав. В Україні
поширений вид амброзія полинолиста. За зовнішнім виг�
лядом нагадує коноплю, а за будовою листків � полин гіркий.
Вся рослина опушена; стебло пряме, гіллясте; листки дов�
жиною 4–15 см. Корінь стрижневий, сягає до 4 метрів. Одна
рослина може дати до 80�200 тис. сім2 ян, які здатні проро�
сти через  5� 8 років. Сходи з’являються наприкінці берез�
ня – в травні, цвіте з середини липня до жовтня, плодоно�
сить у вересні – листопаді. Найнебезпечнішим є період
плодоношення.

Боротися з цим бур’яном можна хімічним,біологічним та
фітоценотичним методами.

 Найбезпечнішим з них є фітоценотичний метод, а саме �
висівання бобово�злакових травосумішей на зараженій
місцевості. Можна висівати насіння травосумішей з пере�
вагою тонконога довголистого, люцерни посівної або тимо�
фіївки лучної, але тільки після видалення решток бур’яну.
Цей метод був перевірений нами в лабораторних умовах.

У дослідженнях найкраще себе проявили тимофіївка луч�
на, люцерна посівна та травосуміш з перевагою тонконога
довголистого. Це допоможе зменшити популяцію карантин�
ного бур’яну, а згодом взагалі витіснити її з агроценозу.

Доброго  Вам здоров’я!
 А. ДЕНИСЮК, учениця 11 кл., ЗОШ № 10

Кримінально � виконавча
інспекція відділу Державної
пенітенціарної служби Украї�
ни  в Закарпатській області
відповідно до ст. 13 Кримі�
нально – виконавчого кодек�
су України виконує покаран�
ня не пов’язані з позбавлен�
ням волі, а саме: громадські
роботи, виправні роботи,
позбавлення права обійма�
ти певні посади або займа�
тися певною діяльністю,
здійснюють контроль за по�
ведінкою осіб, звільнених
від відбування покарання з
випробуванням, а також ви�
конання адміністративного
стягнення у виді громадсь�
ких робіт.

Детальніше хотілося б роз�
повісти про такий вид аль�
тернативного покарання, як
громадські роботи.

Останнім часом на тери�
торії Україні судами широко
застосовується  покарання  у
виді громадських робіт,  що
полягають у безоплатному
виконанні суспільно корис�
них робіт, вид яких визначає
кримінально � виконавча
інспекція спільно з  органа�

ми місцевого самоврядуван�
ня.

На обліку  кримінально �
виконавчої інспекції  Мукач�
івського району  відділу Дер�
жавної пенітенціарної служ�
би України  в Закарпатській
області перебувають особи,
яким покарання у виді гро�
мадських робіт призначено
за вчиненя кримінальних
правопорушень, також поши�
рена практика застосування
адміністративного  стягнен�
ня   у  виді громадських робіт.

Громадські роботи викону�
ються безоплатно не менше
4 годин на день, неповноліт�
німи не більше 2 годин на
день у вільний від основної
роботи чи навчання час, на
об’єктах визначених органа�
ми місцевого самоврядуван�
ня, завдяки чому населенні
пункти знаходяться в належ�
ному санітарному стані. У
весняно – літній період про�
водиться обкошування бур’�
янів, вирубка порослів, на�
садження молодих дерев,
оновлення пам’ятних місць,
прибирання прилеглих тери�
торій, в осінньо –зимовий

період – обрізування та об�
копування дерев, очищення
територій від снігу та сміття.

Сільським та селищним
радам украй необхідна ро�
боча сила, особливо в вес�
няний період, що завжди су�
путний з підготовкою до
травневих свят. До дня свят�
кування  пам’ятних дат орга�
ни місцевого самоврядуван�
ня погоджують  з криміналь�
но � виконавчою інспекцією
перелік об’єктів на яких за�
суджені відбувають гро�
мадські роботи та види цих
робіт, що підлягають вико�
нанню підобліковими. Так
напиклад  з приводу  черго�
вої річниці Перемоги ра�
дянський військ у Великій
Вітчизняній війні особлива
увага приділяється пам’ят�
никам, братським могилам,
меморіалам загиблим вої�
нам. Таким спорудам уже не�
мало років, тому підтриман�
ня їх в належному стані по�
требує значних зусиль. Осо�
би, яким призначено цей,
порівняно новий, вид пока�
рання, залучаються до робіт,
що не вимагають певної ква�

ліфікації. Це, наприклад, об�
бивка штукатурки на поста�
ментах та надмогильних
плитах, очищення пам’ят�
ників від старої фарби,
підсобні роботи під час шту�
катурних робіт, побілки по�
стаментів та надмогильних
плит, фарбування пам’ят�
ників, упорядкування тери�
торій, прилеглих до братсь�
ких могил тощо.

Застосування громадських
робіт має низку позитивних
аспектів. По � перше, відбу�
вається виправлення особи�
стості шляхом залучення її
до неоплачуваної фізичної
суспільно � корисної роботи,
виховання не лише право�
слухняності, а й сумлінного
ставлення до роботи. Крім
того, доклавши зусиль до
оновлення й покращення па�
м’ятних споруд, людина ви�
ховує в собі поняття історич�
ної й естетичної культури.

Кримінально – вико�
навча інспекція МукачіH
вського району відділу
ДПтС  України в Закар�
патській області
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20 лютого о 16 годині в Мукачівській міській картинній гале�

реї відбудеться відкриття щорічної виставки під назвою «Творчість
молодих», в якій беруть участь одні з найкращих і талановитих
представників творчої молоді міста Мукачева (10 авторів, 45 вис�
тавлених робіт). Серед них є як студенти і випускники Закарпатсь�
кого художнього інституту, так і його викладачі, а також члени мо�
лодіжного об’єднання «Етюди».

Виставлятимуть свої роботи такі художники, як Кізман Кінга,
Шкріба Юрій, Керечанин Петро, Ізай Ніколетта, Артюхіна Вален�
тина, Лакатош Сергій, Михайлов Володимир та інші.

Представлені роботи в жанрі живопису та фотографії. Вистав�
ка триватиме до 6 березня.

ПРАЗДНИКИ ПОРАДУЮТ
В марте украинцы из�за празднования 8 Марта будут

отдыхать три дня — с субботы по понедельник, 10 марта.
Поскольку Международный женский день в этом году
приходится на субботу, то его празднование переносит�
ся на ближайший рабочий день. А вот на майские праз�
дники наших граждан ждет целых семь выходных. В Каб�
мине сообщили, что окончательного постановления еще
нет, но поскольку 1 и 2 мая — это четверг и пятница, то на
работу в эти дни идти не придется, и получится четыре
выходных подряд. Вслед за этим Украина отметит День
Победы.
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Напередодні  170�річчя від Дня на�
родження славетного мукачівця, все�
світньо відомого художника, Почесно�
го громадянина Мукачева  Міхая Мун�
качі відбулася помітна подія. Міський
голова Мукачева Золтан Ленд’єл на
прохання Громадської організації
«Наша дорога», передав для бібліотек
загальноосвітніх закладів міста при�
мірники науково�популярного видання
«Повернення додому Міхая Мункачі…»,
присвячене життю та творчості нашо�
го земляка.

У розмові з начальником Мукачівсь�
кого міського управління освіти, депу�
татом обласної ради Михайлом Мотильча�
ком міський голова висловив упевненість,
що дана подія  дасть можливість учнівській
молоді міста краще ознайомитися зі ста�
новлення людини, яка в ранньому дитинстві
стала сиротою, але завдячуючи великій на�
полегливості, працьовитості та волі зуміла
не тільки вистояти, але й заявити про себе
на весь світ. Не дивно, що 4 листопада 1880
року його було обрано Почесним громадя�

Ç íàãîäè þâ³ëåþ Ì³õàÿ Ìóíêà÷³ ВІДБУЛАСЯ КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА
30 січня 2014 у приміщенні міської прокуратури міста Мукачево відбулася

координаційна нарада керівників правоохоронних органів міста, на якій обгово�
рено стан протидії злочинності і корупції на території міста Мукачево за 2013
рік. Відзначено, що правоохоронними органами проведено певну організаційну
та практичну роботу на цих напрямах. Узгоджена реалізація прокуратурою та
правоохоронними органами наданих законом повноважень сприяла посилен�
ню протидії злочинності і корупції. Разом з тим, криміногенна ситуація в місті
залишається напруженою, а наявні негативні тенденції у динаміці та структурі
злочинності вимагають невідкладного реагування. Особливо це стосується зло�
чинів проти власності, кримінально�караних правопорушень вчинених в стані
алкогольного сп’яніння та раніше судимими особами. Робота правоохоронних
органів міста потребує подальшої активізації.

Враховуючи зазначене, на нараді прийнято рішення та зобов’язано керів�
ників правоохоронних органів міста вжити у 2014 році додаткових заходів щодо
зміцнення законності, підвищення рівня ефективності протидії злочинності і
корупції, їх профілактиці, забезпечення додержання конституційних прав гро�
мадян, насамперед при провадженні оперативно�розшукової діяльності та до�
судового розслідування.

І. ЛЕНДЄЛ, заступник прокурора міста

Прокурор міста Мукаче�
во Євгеній Ісар проінфор�
мував про стан законності
в місті та заходи щодо її
зміцнення.

Зокрема він повідомив,
що незважаючи на вжиті
скоординовані заходи
рівень злочинності у місті
на 10 тисяч населення
становить 141,2% (по об�
ласті – 82,6%), та є третім
найвищим показником у
Закарпатті.  До органів
досудового розслідування
подано 3088 заяв і по�
відомлень про кримі�
нальні правопорушення,
питома вага яких на рівні
області складає 12,6%.

Підвищилась ефек�
тивність розслідування
правопорушень. З ви�
щевказаного числа пра�
вопорушень 1884 закри�
то за реабілітуючими
підставами (у зв’язку з
відсутністю події чи скла�
ду злочину).

Намітилися позитивні
зрушення в оперативності
прийняття рішень у крим�
інальних провадженнях.
Активізовано проведення
негласних слідчих (розшу�
кових) дій. Разом з тим,
відсоток скерованих до
суду кримінальних про�
ваджень – 10,7% (по об�
ласті 15,4%), залишаєть�
ся також значний зали�
шок незакінчених кримі�
нальних проваджень
(990). З 250 обвинуваль�
них актів, скерованих у
минулому році до суду (в
тому числі 4 у прокурорсь�
ких провадження), 28 – з
угодами про визнання ви�
нуватості (11,2%), 16 – з
угодами про примирення
(6,4%). Майже кожний
другий обраний судом за�
побіжний захід � домашній
арешт. За таких обставин
та більш виваженого
підходу до обрання запо�
біжних заходів зменшила�
ся кількість осіб, узятих
під варту.

Діяльність прокуратури
на нових засадах у некри�
мінальній сфері дозволи�
ла відійти від практики
проведення безпідстав�
них перевірок, підміни
контролюючих органів,
реагування на незначні
порушення закону. У про�
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цесі реалізації повнова�
жень щодо нагляду за до�
держанням і застосуван�
ням законів розпочато 4
кримінальні провадження,
з яких 1 направлено до
суду з обвинувальним ак�
том. За реагування проку�
рорів відшкодовано понад
2млн. грн., до відповідаль�
ності притягнуто 81 поса�
дову особу органів дер�
жавної виконавчої влади
та місцевого самовряду�
вання, у тому числі 18 осіб
органів державного конт�
ролю.

Завдяки забезпеченню
належного прокурорсько�
го нагляду у сфері оплати
праці, її заборгованість в
області на кінець 2013
року зменшилась та скла�
ла 660 тис. грн.

У сфері пенсійного за�
безпечення органами
прокуратури області вне�
сено 2 документи реагу�
вання, до відповідаль�
ності притягнуто 2 поса�
дові особи органу держав�
ного контролю.

Активно здійснювався
нагляд за додержанням
законодавства у транс�
портній сфері, де внесе�
но 2 документи реагуван�
ня, притягнуто до відпові�
дальності 2 посадові осо�
би, до бюджету відшкодо�
вано 23000 грн.

За результатами пере�
вірок з питань нагляду за
додержанням і застосу�
ванням законів у сфері
державної і комунальної
власності внесено 2 по�
дання, за результатами
розгляду яких до дисцип�
лінарної відповідальності
притягнуто 5 посадових
осіб.

Належним чином орган�
ізовано нагляд за додер�
жанням закону при
здійсненні адміністратив�
них затримань громадян.
За результатами розгля�
ду 9 документів реагуван�
ня (подань) до дисциплі�
нарної відповідальності
притягнуто 25 посадових
осіб.

Загалом активізовано
діяльність у бюджетній
сфері. За наслідками
прокурорських перевірок
до відповідальності при�
тягнуто 3 посадовців, у

тому числі 1 особу органу
державного контролю,
розпочато 1 кримінальне
провадження.

Є позитивні результати
роботи у сфері земельних
відносин. За позовами
прокурора міста поверну�
то до комунальної влас�
ності земельну ділянку
розташовану в цент�
ральній частині міста, за�
гальна нормативно гро�
шова оцінка якої стано�
вить 289 тис.грн. Також
попереджено незаконне
виділення земель житло�
вої та громадської забу�
дови та сільськогоспо�
дарського призначення
загальною площею 1,08
га, нормативно�грошова
оцінка яких становить 740
тис.грн. Крім того, розпо�
чато 1 кримінальне про�
вадження.

Підвищено ефек�
тивність роботи у приро�
доохоронній сфері. За ак�
тами реагування до відпо�
відальності притягнуто 2
посадові особи органів
державної влади та місце�
вого самоврядування.

Підвищено ефек�
тивність представницької
діяльності. За позовами
та заявами прокурорів ре�
ально сплачено понад
2882 тис. грн.

Посилено захист прав і
свобод дітей. За актами
реагування до відпові�
дальності притягнуто 27
посадових осіб органів
державної виконавчої вла�
ди та місцевого самовря�
дування, розпочато 1 кри�
мінальне провадження.
Унаслідок гуманізації кри�
мінального закону підлітки
не засуджувалися до ре�
ального позбавлення волі,
2 дітей звільнено від кри�
мінальної відповідаль�
ності. Питома вага вчине�
них на території міста
злочинів неповнолітніми є
нижчою від середньо об�
ласного – 4 % (по області
7,1%).

Забезпечено взаємодію
із засобами масової
інформації щодо форму�
вання у суспільстві об�
’єктивної оцінки про вико�
нання прокуратурою виз�
начених законом функцій,
підвищення її авторитету.

нином Мукачева, а 1994 рік за рішенням
ЮНЕСКО був оголошений роком Міхая Мун�
качі.

Слід відзначити, що ще раніше подібні
примірники були передані для бібліотек
міста та будинків сімейного типу.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»
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Шановний Андрій Вікторович Балога! Прийміть нашу щиру вдячність за розу�

міння, доброту та уважне ставлення до нашої проблеми і оперативне її вирі�
шення. Завдяки наданій Вами фінансовій допомозі, ми з синочком зможемо
реалізувати поїздку на 3 курс реабілітації в РЦ “Еліта “ м. Львів.  Ви дали нам
віру в те, що в світі є люди, які небайдужі до чужої біди!  Ще раз хочемо подяку�
вати та побажати Вам та Вашій родині міцного здоров’я, добра і радості, лю�
бові та благополуччя, процвітання у всіх починаннях! Хай Господь береже вас
та вашу сім’ю!  

   З повагою сім’я  ВАРВАРИНЕЦЬ! 
А також велике спасибі за теплий прийом і підтримку депутату

міської ради ФЕДІв Евгену Теодоровичу! 



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.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна.

Зверт. 050 17 17 572.

     Продається земельна ділянка  на
Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     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 будівництво
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.
     Продається земельна ділянка з

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

пiд забудову 16 сотин у Iванiвцях.
Тел: 050�6948211.

     Продається магазин на авто�
станції. Тел. 095 347 3121
     Продам торгову точку на ринку

“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий бізне.
тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.

Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.
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  Êîìåðö³ÿ
     Продается  1�кімн. квартира в цег�

ляній пятиповерхівці по вул. Окружній,
2. У квартирі – паркет, пластикові
вікна, засклена лоджія, усі комунальні
зручності. тел. 050 294 82 83 (Міша).
     Продается 2�х комнатная кварти�

ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

Тел.: 2�47�92 в любое время.
     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  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди 9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира
50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового
будинку  в районі педінституту.  Вікна –
на тиху зелену зону.       В квартирі –
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  (62 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     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.

     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.  096 639 06 96.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві. Дзвонити 095�
137�70�56.
     Продається будинок цегляний у два

поверхи (80 вiдсоткiв готовностi) на
центарльнiй вулицi  с.Iванiвцi (5 км вiд
Мукачева). Цiна за домовленiстю.

Тел. 099�7323657.
     Продається особняк у центральній

частині м. Свалява – двоповерховий
спарений будинок  на два входи (за�
гальна площа 270 кв.м., житлова�128
кв.м., 2 холи, літня кухня, зимовий сад,
зем. ділянка 4,3 сотки. Т. 0507224512
     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 будинок  у м.Мукачевi

на вул. Л.Шевцової. Є гараж, лiтня кух�
ня, господарськi прибудови, 5 сотин
землi. Цiна по домовленостi. Зверта�
тися: 099�3094492.

     Продається будинок на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.
Тел. 0955128177

     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.

     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.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю�
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050�
2733765.

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

     Продається недобудований  2�по�

  Îðåíäà

     Продаються два кольорові те�
левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ

äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.:
0955338189.

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.

     Для любителів собак пропонують�
ся цуценята. Зверт 066�034 30 33.
     продається  НЕДОРОГО  диван�

ліжко (б�у ) у хорошому стані.
Тел. 066�089�17�27.

     продається шведська гімнастична
"стінка" (ціна –1000 грн.), в подарунок�
дитяча "гірка". Зверт. 050�1982008.

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

  Ðîáîòà

Продаються промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.  Тел.: 050 101 38 96;

063 848 63 10

Здам в оренду на вул. Яр. Муд�
рого (ближче до центру міста) оф�
існе приміщення 45 кв. м. на друго�
му поверсі 2 кабінети з  кондиціо�
нерами та коморка (придатне під
будь�який  вид діяльності) за ціною
2000 грн. на місяць.

Тел. 0663858222

     Продається б/у письмен�
ный стол. Тел.: 2�23�14.

  Êóïëþ

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

Вимоги: мужчина до 26 років,
акуратність, усидчивість, вміння

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода. Новая элитная улица за пре�
делами села Коропец., 2 км до
г.Мукачева. Возможен торг.

Тел.0506887224

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на м’ясокомбінати.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

 Здається у найм на тривалий строк
3�кімнатна квартира  (умебльована з
побутовою  технікою) на Першотрав�
невій набережній.

Зверт. 0661253955.
     Здається 3�х кімнатна квартира в

ДОСах з повним євроремонтом, умеб�
льована, під охороною з камерою віде�
онагляду.  Є  двір. Ціна 300 у.о.

 Тел.: 050 811 15 36

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

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою.

 Зверт. 066 532 74 79.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

(теплоізоляційний і агроперліт)
для вирощення садово�го�
родніх культур і розсади квітів.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого перли�
та в особняках и квартирах
этажных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

     Продається стіл�тумба, газо�
вий конвектор,сервіз столовий,
сервіз чайний, масляний обігрівач
1 КВт. Тел.: 066 176 63 70.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ФІРМІ ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ

Вантажники�експедитори та
торгові агенти з власним  авто�
транспортом віком до 30 років.,
водій – експедитор  категорії С
зі стажем  від 3�х років віком до
40 років для роботи по області.

Зверт. 050�3726088.

     Телевизор фирмы PANASO�
NIC 17 system/ russin text
CATVHXPER�band tx�21 FIT, экран
52 см диагональ. Цена 750 грн.;
хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла

     микроволновая печь фирмы
SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со�
стоянии. Телефон: 0508855557

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Д”

ТА АВТОСЛЮСАР.
Звертатися по тел.

050 545 30 88

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
спеціаліста технолога швей�
ного виробництва зі знанням

німецької мови.
Тел.: 2�23�96,
 050 672 10 35

     Продається  посудна шафа, те�
левізор, холодильна камера �150 л.,
електрозварювальний апарат, 6 авто�
дисків і лобове скло на «Волгу�24» . Все
високої якості. Ціна договірна. Зверт.
050 646 59 75.
      Продається бувший у корис�

туванні диван. Довідки тел. 2–14–
98

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ГОЛОВНИЙ

БУХГАЛТЕР З ДОСВІДОМ
РОБОТИ.

Тел.:050 5048634

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

більної школи Закарпатської
обласної організації Всеукраї�
нської Спілки  автомобілістів
проводить набір на курси по
підготовці  водіїв водіїв кат «В».

Запис на курси  прово�
диться за адресою

м. Мукачево, вул. Пушкіна,
17 ( у дворі ЗОШ № 20)

з 9.00 до 18.00.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВОДІЇ

категорії «Е» на автомашини
вантажопідйомністю  від 3, 5  до
20 тонн з досвідом роботи для
здійснення  міжнародних пере�
везень.

Тел. 099�0263091,
099�6114750.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
 ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
по прокладке электрокабелей

в коллекторе.
За счет фирмы—проживание,

трехразовое питание, спецодеж�
да. Зарплата  от 500 у.ед. Обра�
щаться по тел. 050�7561010.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
Швачка по пошиву тюлі

та шторів.
Тел. 0509786897 (Марина).

ПРОДАЮТЬСЯ
житлові, виробничі і офісні

приміщення в Мукачеві.
Тел.: 095 191 21 28

 (Іван Васильович)

     Продається корова “кар�
патська бура” тільна 3�ма те�
лятами (молочна) та теличка
1�річна, тільна.

Тел.: 050 211 65 66

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

БАРМЕНИ
 ТА ОФІЦІАНТИ

Тел.: 095 145 43 16

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба газо�
ва 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна топ�
ка, бачок, духовка). Т.: 066 822
70 07.

     Продається колючий дріт 3
бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

Здається приміщення під
масажний кабінет в центрі
міста. Звертатися по тел.:
050 9369849, 050 560 05 75

     Продається дублянка чор�
но�червоного кольору. Натураль�
на. Розмір 36�38, на ріст 165�
175. В дуже хорошому стані. Теп�
ла. З великим комірем. Ціна 1750
грн. Тел.: 050 8855557.

     Продається телевізор
SONY, модель KV�29C1D
TRINITRON COLOR. Виробник Ан�
глія. Практично новий. Ціна 1000
грн. Діагональ 68 см.

Тел.: 050 8855557

     Продається чоловіча демі�
сезонна шкіряна куртка з черво�
но�білими вставками. В хорошо�
му стані. Розмір XXL. Ціна 1545
грн. Тел.: 050 8855557
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1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 47000 у.од. Тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища, тел. 0661543416

3) Терміново продається земельна ділянка 15 сот (20*75) в
с.Павшино, є фундамент, гарне розташування, поруч новобу�
дови, ст. ціна 12000 у.од.  тел. 0509425800

4) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино біля
АЗС "Маркет" поруч траса, ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0661543416

6) Продається 2 км. квартира на 2 поверсі в р�ні Пентагон,
автономне опалення, металопластикові вікна, ст. ціна 30000
у.од., торг.  тел. 0661543416

7) Продається земельна ділянка 15 сот з нежилим при�
міщенням по вул. Миру, ст. ціна 65000 у.од. тел. 0509425800

8) Продаються складські приміщення пл. 1200 м.кв. по вул.
Пряшівська об'їзна на ділянці 39 сот( земля в оренді)  ст. ціна
22000 у.од. тел. 0661543416

9) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Н.Коропець
мальовниче місце, під лісом, поруч новобудови, є газ, елект�
рика,  ст. ціна 12000 у.од. торг, 0509425800

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пушкіна
пішохідна зона ( у дворі )пл. 30 м.кв., та 45 м.кв. 0509425800

11)Здається або продається павільон на ринку ГІД пл. 32
м.кв., розгляну всі варіанти, тел. 0509425800

12)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

13)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот землі,
що потребує ремонту в  с. Ключарки  при центральній дорозі,
ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

14)Терміново продається кімната пл..16 м. кв, в гуртожитку,
(приватна власність) , в кімнаті є вода, каналізація. Ст..ціна
5500 ум.од. можливий торг. Тел..0661543416

15)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жигулі", по
вул.Павліка Морозова. Гараж великий, утеплений,об лашто�
ваний, знизу великий підвал.ст.ціна 3000 ум.од, можливий торг.
тел. 0509425800

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

�водiй автомашини "КАМАЗ", "МАЗ�МАН" категорiя
� C, Е.

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);
�рамник стрiчковоє пили;
�електрогазозварник  ручного зварювання;
�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;
�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

стаж роботи).Квалiфiкацiя за дипломом – iнженер�тех�
нолог, iнженер�будiвельник);

�iнженер�технолог дервеообробної дiльницi (освiта
вища, стаж роботи); квалiфiкацiя за дипломом – iнженер
лiсового господарства);

�головний бухгалтер, бухгалтер (освiта – вища, стаж
роботи), квалiфiкацiя  за дипломом – бухгалтерський
облiк, програма � 1с).

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2615685,

завод ЗБВіК біля переїзду.

НЕРУХОМІСТЬ
2�х кімн. квартира в р�ні Пентагон в цегляному будинку на 5�

му поверсі, частково з ремонтом, автон. опалення, можливе
переоформлення кредиту. Ціна 196 тис. грн. Тел. 095�421�63�
65

2�х кімн. кварт. Вул. Д. Галицького(Дзержинського) на 7�му
поверсі з автон. опаленням . Ціна 192тис. грн. Тел. 095�421�
63�65

2�х кімн. кварт. Р�н Росвигово на 2�му пверсі, євроремонт,
автон. опалення, пласт. вікна, з меблями. Ціна 250тис.грн. Тел.
095�421�63�65

2�х кімн. кварт. Вул. Петефі на 3�му поверсі 5�ти поверхово�
го будинку  нового планування.Заг. площ. 56кв.м, зроблений
ремонт, автон. опалення, пласт. вікна, є балкон, лоджія. Ціна
270 тис. грн. Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира р�н Росвигово на 3�му поверсі з автон.
Опаленням Ціна 259тис.грн.  Тел. 095�421�63�65

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ!
Відповідно до наказів ДСА України від 31.05.2013 №72, 73 в місце6

вих  судах загальної юрисдикції запроваджено  надсилання судових
повісток     у вигляді SMS6повідомлень.

Дані нововведення покликані автоматизувати процес інформування учасників про�
цесу про час і місце розгляду справи, забезпечити надсилання судових повісток та
повідомлень безпосередньо на мобільний телефон учасника судового провадження.

Для отримання тексту судової повістки в електронній формі за допомогою SMS6повідомлення
учаснику судового процесу потрібно подати до суду заявку на отримання повістки в електронній
формі за допомогою SMS6повідомлення.

Судова повістка в електронному вигляді буде надсилатися учаснику судового процесу, який
подав відповідну заяву до суду, на його номер мобільного телефону, вказаний в такій заяві.

Оформити заяву або отримати консультації з приводу використання послуги SMS6повідом6
лень ви можете отримати протягом робочого часу в канцелярії суду, або на веб6сайті Мукачівсько6
го міськрайонного суду Закакарпатської області за адресою:http://mkm.zk.court.gov.ua

Пропонуємо всім  учасникам судового процесу приєднатися до зручного, оперативного та доступного
способу отримання судових повісток.

 З повагою  М.ПРОДАН, керівник апарату

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачений Додаток до диплому  бакалавра 12 КН №

027332,виданий Мукачiвським технологiчним  iнститутом  на
iмя  Кобаль Андрiани Андрiївни, вважати недiйсним.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
ФОБ Янцо М.Д. (вул.Перемоги,2 – Е) має намір отри�

мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос�
ферне повітря. Зауваження та пропозиції надсилати у
Мукачівський міськвиконком.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ви будете готові гори
згорнути. Але іноді
прийдеться  запасти�

ся терпінням і частково пере�
нести реалізацію своїх
планів. У  спілкуванні варто
прагнути до розумного ком�
промісу .

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Може надійти
важлива новина або
інформація, здатна

вплинути на ваше життя. Ваш
свіжий образ і безмежну
чарівність можуть стати при�
чиною успіху в багатьох сфе�
рах діяльності.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Постарайтеся
не піддаватися на
пропоновані вам ма�
ячні ідеї і не вплутуй�

теся в авантюри. Гарні ре�
зультати може дати спільна
творчість. У вихідні уникайте
проводити багато часу в
гучній компанії.

РАК (22.06�23.07).
Будьте щедрими з ко�
легами і не упускайте
можливості поділити�
ся накопиченим про�

фесійним досвідом, це по�
винно принести вам чималий
прибуток.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Робота буде сприяти
впровадженню ва�
ших планів, а началь�
ство всіляко стане

сприяти цьому процесу. Доб�
розичливість колег теж  ста�
не немаловажним факто�
ром. Зараз фортуна до вас
досить прихильна.

ДІВА (24.08�23.09).
Не рекомендується
вживати які�небудь
рішучі кроки. Велика

ймовірність знайти засоби
для реалізації своїх ідей і
одержати від навколишню
підтримку.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Нові перспекти�
ви будуть залежати
винятково від вашої

самодисципліни та активних
дій. Неуважність може приве�
сти до безглуздої безпам'ят�
ності і недоречних запізнень.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Оточуючі вас
люди цінують і пова�
жають вас, постарай�

теся прийняти це як факт. Ба�
жано не забувати про до�
машній комфорт і виділити
більше часу для наведення
порядку і рятуванню від ста�
рих речей і непотрібного
мотлоху.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Неймовірно
приємні події будуть
сипатися на вас не�
мов з рога достатку. Є

ймовірність одержання до�
сить привабливої пропо�
зиції. Вам може знадобити�
ся вся ваша мудрість і
рішучість.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Задумайтеся
про плани на май�
бутнє. Хоча на роботі

все буде складатися досить
благополучно, рекомен�
дується задуматися про рост
вашого професійного рівня.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Уникайте
можливих неприєм�
ностей і проектів з

найменшим натяком на
авантюрність. Ви завжди мо�
жете розраховувати на до�
помогу друзів. За умови
відсутності у вас надмірної
балакучості очікуйте пол�
іпшення ситуації в кращу сто�
рону.

РИБИ (20.02�20.03).
Необхідно підносити
себе навколишнім з
почуттям  власного до�

стоїнства. Імовірна зустріч із
потенційним роботодавцем.
При  невеликих зусиллях з
вашої сторони ви легко до�
можетеся істотних резуль�
татів.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  24.02.14 – 2.03.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

14 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 23 îñîáè.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

НАЛИЖІТЬ МЕНІ КАРТИНУ!
Індійський художник Ані К (на фото) за шість років намалював більше тисячі картин. Але для своїх ше�

деврів він не використовує пензликів – наносить фарбу язиком. Змішує фарби Ані теж нестандартно –
зачерпує одразу кілька кольорів і створює різні відтінки в роті.

Ані малює класичні сюжети. Одна з його найбільш відомих робіт – копія «Таємної вечері» Леонардо да
Вінчі. 35�річний Ані пояснює, що спочатку у нього були проблеми зі здоров'ям – мучили нудота і головний
біль через хімію і запахи фарби. Але це не зломило в ньому потяг до прекрасного, і поступово у нього
виробився імунітет.

Раніше Ані пробував малювати носом, підборіддям, ліктями, ногами. Він продовжує експерименти, пра�
цюючи над новими способами малювати картини, гідними Книги рекордів. Художник намагається намалю�
вати одразу чотири портрети руками і ногами. Його послідовники у захваті від майстерності вчителя і вже
просять майстра навчити оригінальних технік.

☺ ☺ ☺

Ïî÷òàëüîíà, ïðèíåñøå-
ãî  ïîâåñòêó  ñûíó ãåíå-
ðàëà, çàáðàëè  â àðìèþ
âòîðîé ðàç.

Íà âîïðîñ æåíû, îòêó-
äà ó íåãî â êàðìàíå æåí-
ñêèå êîëãîòêè, Ïåòðîâ
ïîäóìàë è îòâåòèë:

"Îò Ãó÷÷è".

Ýòî õîðîøî, ÷òî âû
ñîãëàñíû, ïîòîìó ÷òî
âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ.

Ñäåëüùèíà  ó ìîãèëüùè-
êîâ: äåâÿòü ìîãèë  âûêî-
ïàë. äåñÿòàÿ – òâîÿ.

Ìóäðàÿ è äàëüíîâèäíàÿ
ëþáîâíèöà ïîëüçóåòñÿ
âñåãäà òîëüêî ìóæñêèìè
äóõàìè.

Çðèòåëüñêèé èíòåðåñ ê
æåíñêèì øàõìàòàì ðåç-
êî âîçðîñ áû, åñëè áû
ñïîðòñìåíêè, äåëàÿ
õîäû, ñòîíàëè  òàê æå,
êàê Ìàðèÿ Øàðàïîâà, îò-
áèâàÿ ìÿ÷è.

Çàøåë çà ëåêàðñòâàì,
ãëÿíóë íà öåíû, ðåøèë,
÷òî äåøåâëå ñäîõíóòü!
Ïî ïóòè çàãëÿíóë â ðèòó-
àëüíûå óñëóãè, ãëÿíóë íà
öåíû... Ïîïåðñÿ îáðàòíî
â àïòåêó.

Íàøè äîðîãè ñàìè ñïî-
ñîáíû ðåãóëèðîâàòü ñêî-
ðîñòü.

☺ ☺ ☺

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  2 БЕРЕЗНЯ, о 13�й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096�435�37�33; 067�422�
54�74) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4�31�53, 096�435�37�33; 067�422�
54�74)   лiкар�психотерапевт з бiльш  як двад�
цятирiчним стажем, провідний спеціаліст Кримської
асоціації лікарів�психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáà-
âèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâî-
äèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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