
Í³êîëè íå ï³çíî ïîðîçóìí³øàòè. (Ä. Äåôî).Í³êîëè íå ï³çíî ïîðîçóìí³øàòè. (Ä. Äåôî).Í³êîëè íå ï³çíî ïîðîçóìí³øàòè. (Ä. Äåôî).Í³êîëè íå ï³çíî ïîðîçóìí³øàòè. (Ä. Äåôî).Í³êîëè íå ï³çíî ïîðîçóìí³øàòè. (Ä. Äåôî). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 27  áåðåçíÿ  2014 ð.

¹ 12 (1014)¹ 12 (1014)¹ 12 (1014)¹ 12 (1014)¹ 12 (1014)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

 21березня 2014 року громадсь�
кими організаціями “Клуб 128 ме�
ханізованої дивізії” (голова орган�
ізації підполковник запасу Марти�
нець О.Г.) та “Закарпатська орган�
ізація інвалідів – учасників бойо�
вих дій та силових структур Украї�
ни”(голова організації полковник
запасу Бондарук М.М.) за підтрим�
ки мера м. Мукачево  Лендєла З.З.
і охоронної фірми АППО “Закар�
паття�Щит”(директор полковник
запасу Звездін О.Р.) була проведе�
на акція по збору коштів в підтрим�
ку військовослужбовців 128 меха�
нізованої бригади, що дислокуєть�
ся в Закарпатті, а на даний час несе

Благодійна акція в підтримку військовослужбовців Закарпаття
бойове чергування в Чернігівській
області.

З цією метою в центрі м. Мука�
чево було розгорнуто пересувний
лазерний тир “Снайпер”(директор
підполковник запасу Лихольот
В.В.), в якому усі бажаючі могли з
зброї вітчизняних та зарубіжних
зразків потренуватись в стрілець�
ких навиках влучної стрільби з ви�
користання сучасних лазерних тех�
нологій. Одночасно активісти вище
вказаних громадських організацій
розповідали пересічним громадя�
нам про військову службу в Зброй�
них Силах України та піднімали
патріотичних дух Мукачівців.

По закінченню цих заходів голо�
ва Мукачівської організації “На�
родна Рада” пан Юрій  Кравчук
спільно з комісію громадських
організацій “Клуб 128 механізова�
ної дивізії” та “Закарпатська
організація інвалідів – учасників
бойових дій та силових структур
України” вскрили скриньку з бла�
годійними внесками та перераху�
вали кошти, які будуть направлені
на потреби військовослужбовців
Закарпаття.

М. БОНДАРУК,
Голова “Закарпатської орган%

ізації інвалідів – учасників бой%
ових дій та силових структур
України”  полковник запасу

ÙÈÐÎ ÂÄß×ÍÀ ÂÀÌ,
ÄÎÐÎÃ²¯!

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ äÿêóþ ³ ãëèáîêî êëà-
íÿþñü óñ³ì, õòî ïðèâ³òàâ ìåíå ç äóæå
ïàì’ÿòíèì þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîä-
æåííÿ, íàéïåðøå, êîëåãàì-â÷èòåëÿì ³
ó÷íÿì ñâî¿ì, ïðåäñòàâíèêàì ê³ëüêîõ
ïîêîë³íü! ß áàæàþ Âàì  ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, åíåðã³¿ òà íåâòîìíî¿ íàñíàãè íà
îñâ³òÿíñüê³é íèâ³. Íåõàé Âàø³ ñåðöÿ
ç³ãð³âàþòü óñï³õè ó÷í³â, ó äóøàõ ÿêèõ
âèðîñòóòü çåðíà äîáðîãî ³ â³÷íîãî,
ùåäðî çàñ³ÿí³ Âàìè. Íåõàé óñ³ì Âàì,
Ãîñïîäü äàðóº ùå áàãàòî-áàãàòî ùàñ-
ëèâèõ ðîê³â æèòòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó ³
âñ³õ çåìíèõ áëàã!

    Äóæå âäÿ÷íà Âàì –
 Ðèììà Âîëîäèìèð³âíà

ÕÀÙÈÍÑÜÊÀ, çàñëóæåíà
â÷èòåëüêà Óêðà¿íè

Â îñòàíí³é äåíü áåðåçíÿ, îá³éíÿâøèñü äâ³ ï’ÿò³-
ðêè, þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ çàãëÿíóòü äî ÿñ-
êðàâî¿ îñîáèñòîñò³, ìóäðîãî, òàëàíîâèòîãî, ÷åñ-
íîãî, ïîðÿäíîãî â÷åíîãî, íàä³ëåíîãî ïðèðîäíîþ
³íòåë³ãåíòí³ñòþ, âåëèêèìè ïðîôåñ³éíèìè çíàííÿ-
ìè, çàâ³äóþ÷îãî êàôåäðîþ çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ òà
êàäàñòðîì ãåîãðàô³÷íîãî ôàêóëüòåòó Óæãîðîäñü-
êîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, äèðåêòîðà Óæ-
ãîðîäñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», êàí-
äèäàòà òåõí³÷íèõ íàóê, Ïî÷åñíîãî ãåîäåçèñòà Óê-
ðà¿íè
²âàíà Âàñèëüîâè÷à ÊÀËÈÍÈ×À.

Õàé ìóäð³ñòü ë³ò íå ñòàíå òÿãàðåì, íåõàé äóø³ íå âèãàñíå ç³ðíèöÿ,
õàé ïîâíèòüñÿ äî êðàþ äåíü çà äíåì äîáðà ³ ùàñòÿ çîëîòà êðèíèöÿ.
Íåõàé Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿðå,Ãîñïîäü äàðóº äîâãå ³ ùàñëèâå äîâãîë³ò-
òÿ. Íåõàé Âàøå çäîðîâ’ÿ çàâæäè áóäå ì³öíèì, óñï³õè – âðàæàþ÷èìè,
äóøà – ìîëîäîþ, äðóç³ – äîñòîéíèìè, ñòóäåíòè – ðîçóìíèìè, à ðîäèíà
– áëàãîïîëó÷íîþ. Áàæàºìî Âàì ãàðíîãî, âåñíÿíîãî íàñòðîþ,òâîð÷î¿
íàñíàãè, çä³éñíåííÿ íàéñì³ëèâ³øèõ áàæàíü, íîâèõ ìîíîãðàô³é òà
ïë³äíî¿ ïðàö³ â ³ì’ÿ ðîçêâ³òó ð³äíîãî êðàþ é Óêðà¿íè!

   Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – êîëåêòèâ
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³…

   ×óäîâó, ÷àð³âíó, ìèëó, äîáðó, ãàðíó
æ³íêó, òàëàíîâèòîãî ë³êàðÿ-ðåâìàòîëîãà

Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË
Àëëó ²ðæ³¿âíó ÊÎÂÀ×

â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç ïîëóäíåì â³êó!
Âñþ äîáðîòó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³, âñþ ðàä³ñòü,
ùî æèâå ñåðåä ëþäåé, óñ³ íàéêðàù³ íà ïëà-
íåò³ êâ³òè, äàðóºì Âàì ó öåé íåçàáóòí³é
Äåíü. Íåõàé Âàøå æèòòÿ, çîëîòà þâ³ëÿð-
êî, áóäå áàãàòå íà çäîðîâ’ÿ ³
íà ñèëó ³ íà äîëåíüêó ùàñ-
ëèâó, íà ÿñêðàâ³, äîâã³ ðîêè

áåç òóðáîò ³ áåç ìîðîêè, íà ïðèáóòîê ³ äîñòàòîê.
Íà ï³äòðèìêó ³ ïîâàãó, íà ð³øó÷³ñòü ³ â³äâàãó, íà
òåïëî ³ ðîçóì³ííÿ, íà óäà÷ó ³ âåç³ííÿ – ñëîâîì,
íà óñå ïðåêðàñíå, íà ïîñò³éíå é ñâîº÷àñíå. Ùî
íàéêðàùå â ñåðö³ ìàºì, ó ïîëóäåííèé þâ³ëåé
Âàì áàæàºì.

   Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ – ñèí Àðòóð,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, Ãàííà ÀËÌÀØ²É

ç Ãàíäåðîâèö³, ð³äí³, äðóç³…

За підсумками 2013 року обсяг
реалізованої продукції промисло�
вих підприємств міста щомісячної
звітності становив 1225140, 2 тис.
грн., або 13,3 відсотка загально�
обласного показника – повідоми�
ла начальник відділу економіки
міськвиконкому Світлана Василь�
цюн, інформуючи членів виконко�
му міськради на вівторковому за�
сіданні про підсумки виконання
Програми економічного і соціаль�
ного розвитку Мукачева за 2013 рік.

Рівень середньомісячної зароб�
ітної плати за січень�вересень 2013
року склав по місту 2667 грн., що у
відповідності до аналогічного пе�
ріоду попереднього року
збільшився на 5,9 %.  Підприєм�
ства міста залучили $66419,1 тис.
прямих іноземних інвестицій або
102,9 відсотка до початку 2013 року.
Позитивне сальдо торгівлі товара�
ми за результатами роботи в 2013
році склало $20652,5 тисяч. Тобто
експорт переважає імпорт. На пен�
сійному обліку перебуває 19018
пенсіонерів, середній розмір
пенсій в звітному періоді склав
1326,62 грн. За 2013 рік створено
2879 робочих місць – 122,5 відсот�
ка запланованого показника. На
кінець грудня минулого року
кількість зареєстрованих безроб�
ітних до населення працездатного
віку склала 1,1 відсотка.

Коментуючи повідомлення,
міський голова Золтан Ленд’єл на�
голосив, що соціально�економічна
ситуація в Мукачеві і в краї контро�
льована з огляду на події, що відбу�
ваються в Україні, на її східних ру�
бежах і в окупованому росіянами
Криму. «Звертаюсь до всіх: ми має�
мо демонструвати впевненість,
адже від нас багато залежить, –
заявив міський голова.

Залишається складною ситуація
з Держказначейством, яке і цього
року блокує кошти міського бюд�
жету, тому в березні заробітну плату

Âèêîíêîì

У МУКАЧЕВІ БУДЕ
ЩЕ ТРИ МАТЕРІ%ГЕРОЇНІ

не отримали працівники Цент�
ральної районної лікарні, вчителі,
культпрацівники, хоч це захищені
статті. Кошти з міського бюджету
були вчасно переказані. Доповіда�
ючи про виконання міського бюд�
жету в 2013 році, начальник фінан�
сового управління міськвиконкому
Наталія Кушнір повідомила, що
надходження до спеціального фон�
ду бюджету (без урахування
міжбюджетних трансфертів) вико�
нані в сумі 42458,3 тис. грн. при
уточненому плані 36424,4 тис. грн.
Виконання до уточненого річного
плану становить 116,6 відсотка,
одержано понад план 6033,9 тис.
грн. Заробляємо, але тими гроши�
ма користуватись не можемо. До�
поки?

Відтак було розглянуто питання
про організацію оздоровлення та
відпочинку дітей влітк5у 2014 року,
затвердження кошторисів штатних
розписів дитячих закладів оздо�
ровлення та відпочинку. Як і в по�
передні роки працюватимуть  при
школах табори з денним перебу�
ванням, а також позаміський табір
оздоровлення та відпочинку ДОК
«Мрія», надаватимуться пільги
дітям�сиротам, інвалідам, дітям з
багатодітних та малозабезпечених
сімей та інших категорій.

Розглянуто цілу низку питань,
поданих службою у справах дітей.
Одноголосно затверджено канди�
датури Мар’яни Юріївни Лугансь�
кої  (мати п’яти дітей), Катерини
Іванівни Тягур (мати дев’ятьох
дітей), Тетяни Анатоліївни Затикян
(мати сімох дітей) на подання до
присвоєння почесного звання Ук�
раїни «Мати�героїня». Порушено
клопотання перед облдержадміні�
страцією щодо представлення їх до
почесних звань.

На пропозицію «Народної ради
Мукачева» з порядку денного ви�
конкому було знято для доопрацю�
вання питання «Про затвердження

наслідків конкурсу із залучення
підприємства (організації) неза�
лежно від форми власності для
організації забезпечення і підго�
товки матеріалів для проведення
засідань конкурсного комітету з
проведення конкурсів на переве�
дення пасажирів автобусами на
міських маршрутах загального ко�
ристування (робочого органу)».
Внесено зміни до рішень міськви�
конкому попередніх років.

Виконком міської ради на про�
позицію міського голови ухвалив
рішення присвоїти назву площі, яка
знаходиться перед Мукачівським
державним університетом і обме�
жена вулицями Ужгородська, Уні�
верситетська, Філатова – площа
Тараса Шевченка. Вирішено також
перейменувати вулицю Артема на
вулицю Небесної Сотні. Управлін�
ню міського господарства реко�
мендовано включити цю вулицю в
план капітального ремонту на 2014
рік.

Розглянуто також питання про
укладання договорів житлового
найму, взяття і зняття з квартир�
ного обліку, приватизацію квартир,
про будівництво.

На завершення міський голова
за кликав до активної участі в
місячнику санітарної очистки, бла�
гоустрою Мукачева. Начальник уп�
равління міського господарства
Віталій Гільтайчук поінформував,
що під час весняної толоки в Мука�
чеві висаджено 656 саджанців де�
рев. Так, зокрема, на вул. Графа
Шенборна посаджено майже 180
саджанців бука, клена, тополя,
дуба, липи; на вул. Пряшівській –
240 кленів; на вул. Вокзальній та
Першотравневій набережній
відповідно 34 і 16 деревцят бере�
зи; у парках Перемоги та Горького,
сквері на вул. Валенберга – десят�
ки саджанців берези, сосни, ялин�
ки, каштану їстівного, ясеня.

«Мукачівська Ратуша»

1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6 сот землі,  по�
требує ремонту, ст. ціна 47000 у.од. Тел. 0661543416

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

3) Терміново продається земельна ділянка 15 сот (20*75) в с.Павшино,
є фундамент, гарне розташування, поруч новобудови, 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 поверх 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 приміщенням 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, електрика,  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 лаштований, знизу великий підва�
л.ст.ціна 3000 ум.од, можливий торг. тел. 0509425800

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
3 (98)  27 áåðåçíÿ 2014 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 33333 27 áåðåçíÿ 2014  ð.

12 (1014)12 (1014)12 (1014)12 (1014)12 (1014)

ñò.

"Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ! Ãîñïîäü ñ Òîáîþ; áëàãîñëîâåííà Òû ìåæäó æåíàìè". (Åâàíãåëèå îò Ëóêè, 1, 26-38).

Õâàëè, äóøå
ìîÿ, Ãîñïîäà...

²ñòîð³ÿ âøàíóâàííÿ Ïðå-
ñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ ïî÷è-
íàºòüñÿ ç ìîìåíòó ÿâëåííÿ
äî Íå¿ ïîñëàíîãî â³ä Áîãà
àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà, ÿêèé,
óâ³éøîâøè äî ¯¿ áóäèíêó,
çâåðíóâñÿ äî Íå¿ ç â³òàííÿì,
ÿêå âèñëîâëþº øàíîáëèâó
ïîâàãó: «Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàò-
íà!» (Ëê. 1, 28).

Ç ãëèáîêèì áëàãîãîâ³ííÿì
øàíóº öåðêâà Ïðåñâÿòó Ä³âó
Ìàð³þ, çâåëè÷åíó Áîãîì çà
àíãåëüñüêó ÷èñòîòó, ãëèáî-
êå ñìèðåííÿ ³ íàéá³ëüøó

ñâÿò³ñòü. Ó íåáåñí³é ñëàâ³, äå Áîæåñòâåííå ñâ³òëî ïåðå-
äàºòüñÿ â³ä îäíîãî àíãåëüñüêîãî ëèêîñòîÿííÿ ³íøîìó,
Ïðå÷èñòà Áîãîðîäèöÿ ïîñ³äàº íàéáëèæ÷å äî Ïðåñòîëó
Áîæîãî ì³ñöå é ³ìåíóºòüñÿ öåðêâîþ «íàé÷åñí³øîþ õåðó-
âèì òà íàéñëàâí³øîþ áåç ïîð³âíÿííÿ ñåðàôèì».

Âøàíóâàííÿ öåðêâîþ Áîãîðîäèö³ ïðîÿâèëîñÿ ó âñòà-
íîâëåíí³ ùîð³÷íèõ ñâÿòêóâàíü óñ³õ îñíîâíèõ ïîä³é ¯¿ çåì-
íîãî æèòòÿ, çâåðøåíèõ Íåþ çíàìåíü ³ ÷óäåñ, ìèëîñòåé ³
áëàãîä³ÿíü, ÿê³ º ïðîÿâîì âñåáëàãîãî ³ ñïàñèòåëüíîãî
Áîæîãî Ïðîìèñëó.

Ñëîâà àíãåëà: «Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíà!» ³ «Òè çíàéøëà
áëàãîäàòü ó Áîãà» (Ëê. 1, 30), ñï³âçâó÷í³ ñëîâàì ºâàíãåë³-
ñòà ²îàííà Áîãîñëîâà ïðî Ñèíà Áîæîãî, ßêèé âò³ëèâñÿ,
ñïîâíåíîãî áëàãîäàò³ òà ³ñòèíè (²í. 1, 14). Ïðåñâÿòà Ä³âà
Ìàð³ÿ çäîáóëà áëàãîäàòü ³ ñâÿò³ñòü ÿê âç³ðåöü ãëèáîêîãî
ñìèðåííÿ é àíãåëüñüêî¿ ÷èñòîòè.

Àðõ³ìàíäðèò ÑÈËÓÀÍ

Áëàãîâ³ùåííÿÁëàãîâ³ùåííÿÁëàãîâ³ùåííÿÁëàãîâ³ùåííÿÁëàãîâ³ùåííÿ
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

(7 êâ³òíÿ)
Ï³ñíü Áëàãîâ³ùåííþ

Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû
(Ñòàðîâèííà çàêàðïàòñüêà

ïðàâîñëàâíà ï³ñíÿ)
Ïðèéäåò âñåé âñåëåííåé ðàäîñòü
Ñî íåáåñ â Íàçàðåò âî ñëàäîñòü
Àíãåë Ãàâðèèëü ñî íåáåñ ïðèáûë
Áëàãîâ³ñòè, ÷óäî ÿâèòè Ïðå÷èñòîé.
Äíåñü Ãîñïîäü çåìëþ ïîñ³ùàºò,
Ñî íåáåñ ìèð áëàãîñëîâëÿºò
Àíãåë Ãàâðè¿ë Ä³â³ âîçâ³ñòèë:
«Ðàäóéñÿ ÷èñòà, Áîãîíåâ³ñòíàÿ Ìàð³º,
Ðàäóéñÿ, ðàäóéñÿ ñå Ãîñïîäü ñ Òîáîþ,
Äóõ Ñâÿòèé ïî÷èºò íà Òåá³ ñ ëþáîâüþ
Ñíèéäåò, îñ³íèò, Ñëîâî âîïëîòèò
Ñèíà çàâ³òíà, Áîãà áåçë³òíà, î Ä³âî».
È ñëîâî, è ñëîâî áóäåò ïëîòü îò íûíå
Âñåëèòüñÿ, âñåëèòüñÿ âî Òâîåé ñâÿòûíè
È ñûé ïðåæäå â³ê áóäåò ÷åëîâ³ê
Âñå åñòåñòâåííî, Áëàãîñëîâåííàÿ Ìàð³º.
Òû çâ³çäà, Òû çâ³çäà íåáà ñîíöåçàðíàÿ
Òû Ìàòè, Òû Ìàòè Áîãà æèâîíîñíàÿ,
Î, Òû, êóïèíà íåçãàðàºìà
Áîãîâëàä³éíà ³ Ä³âà íåòë³ííàÿ Ìàð³ÿ.
Ñå º òàéíà, ñå òàéíà íåñïîâ³äèìà
ßâèëàñü, ÿâèëàñü äëÿ óìà íåâì³ñòèìà
Äà ë³êóºò äíåñü, íåáî è ìèð âåñü
Áîãó õâàëåíüº, áëàãîäàðåíüº ïîþùå.

                                Çàïèñàëà Ì.².Øóò³é,
                                         ì. Ìóêà÷åâî

Ùîá áëàãîâ³ñòèòè Ä³â³ Ìàð³¿, à
ç Íåþ ³ âñ³ì ëþäÿì âåëèêó
ðàä³ñòü ïðî âò³ëåííÿ Ñèíà Áîæî-
ãî, Ãîñïîäîì áóâ ïîñëàíèé Àð-
õàíãåë Ãàâðè¿ë. Âæå íàñòóïíîãî
äíÿ ï³ñëÿ Áëàãîâ³ùåííÿ, ïðîñëà-
âèâøè Ïðå÷èñòó Ä³âó, ìè äÿêóº-
ìî Ãîñïîäó ³ øàíóºìî Éîãî ïî-
ñëàííèêà Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà, ùî
ïîñëóæèâ òà¿íñòâó íàøîãî ñïàñ³-
ííÿ.

Ñâÿòèé àðõ³ñòðàòèã Ãàâðè¿ë –
ñëóæèòåëü Áîæåñòâåííî¿ âñåìî-
ãóòíîñò³. Â³í ñïîâ³ùàâ ñòàðîçàâ³-
òíîìó ëþäñòâó ïðî ìàéáóòíº
âò³ëåííÿ Ñèíà Áîæîãî: íàäèõàâ
ïðîðîêà Ìîéñåÿ ïðè íàïèñàíí³
êíèãè áóòòÿ; ïðîðîêó Äàíè¿ëó ñïî-
â³ùàâ ïðî ìàéáóòíº ºâðåéñüêîãî
íàðîäó (Äàí. 8, 16; 9, 21-24); ç’ÿâ-
ëÿâñÿ ïðàâåäí³é Àíí³ ç³ çâ³ñòêîþ
ïðî íàðîäæåííÿ â³ä íå¿ ïðåáëà-
ãîñëîâåííî¿ Ä³âè Ìàð³¿. Â³í ÿâèâ-
ñÿ ñâÿùåíèêó Çàõàð³¿, ïåðåäáà-
÷èâøè íàðîäæåííÿ ïðåäòå÷³ Ãîñ-
ïîäíüîãî – ²îàííà Õðåñòèòåëÿ.
Ãîñïîäü ïîñèëàâ éîãî äî ñâÿòîãî
Éîñèïà Îáðó÷íèêà: â³í ÿâèâñÿ
éîìó óâ³ ñí³, ùîá â³äêðèòè òàéíó
âò³ëåííÿ Ñèíà Áîæîãî â³ä Ïðåñâÿ-
òî¿ Ä³âè Ìàð³¿, ïîïåðåäæàâ ïðî
íàì³ðè ²ðîäà ³ çâåë³â ò³êàòè äî
ªãèïòó ç Íåìîâëÿì ³ Áîãîðîäè-
öåþ.

Êîëè Ãîñïîäü ïåðåä Ñâî¿ìè

Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà
(Äåíü ïàì’ÿò³ – 8 êâ³òíÿ)

ñòðàæäàííÿìè ìîëèâñÿ â Ãåôñè-
ìàíñüêîìó ñàäó äî êðèâàâîãî ïîòó,
äëÿ Éîãî ï³äìîãè, çà öåðêîâíèì
ïåðåêàçîì, áóâ ïîñëàíèé ç íåáåñ
Àðõàíãåë Ãàâðè¿ë, ³ì’ÿ ÿêîãî îçíà-
÷àº «Ì³öü Áîæà». Ñïîâ³äóþ÷è éîãî
çàñòóïíèöòâî ïåðåä Ãîñïîäîì çà
õðèñòèÿí, ïðàâîñëàâíà öåðêâà çàê-
ëèêàº ñâî¿õ ÷àä ç â³ðîþ ³ ðåâí³ñòþ
çâåðòàòèñÿ â ìîëèòâàõ äî âåëèêîãî
Àíãåëà.

Ïðîòî³ºðåé ÄÀÍÈ¯Ë

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî
Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.
Çàïèòàííÿ: – ×îìó â ñåðåäó ³ ï’ÿòíèöþ çâåð-

øóºòüñÿ Ë³òóðã³ÿ ïåðåäîñâÿ÷åíèõ äàð³â?
Â³äïîâ³äü: – Ë³òóðã³ºþ ïåðåäîñâÿ÷åíèõ äàð³â íàçè-

âàºòüñÿ ñâÿùåííîä³éñòâî, íà ÿêîìó íå áóâàº ïðî-
ñêîì³ä³¿ òà îñâÿ÷åííÿ äàð³â, à äëÿ ïðè÷àñòÿ âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ ñâÿò³ äàðè, ÿê³ áóëè îñâÿ÷åí³ ðàí³øå, çà
ë³òóðã³ºþ ñâò. ²îàííà Çëàòîóñòîãî ÷è ñâò. Âàñèë³ÿ Âå-
ëèêîãî. ßêðàç çâ³äñè é ïîõîäèòü íàçâà öüîãî áîãî-
ñëóæ³ííÿ.

Öå áîãîñëóæ³ííÿ áåðå ñâ³é ïî÷àòîê â³ä ÷àñ³â àïîñ-
òîëüñüêèõ. Ñïî÷àòêó çàáîðîíà çâåðøóâàòè ïîâíó ë³òóð-
ã³þ â áóäí³ Âåëèêîãî ïîñòó áóëà ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî
ºâõàðèñò³ÿ â ñòàðîäàâí³é öåðêâ³ íåðîçðèâíî áóëà ïî-
â’ÿçàíà ç àãàïàìè – âå÷åðÿìè ëþáîâ³. Â óìîâàõ íåîá-
õ³äíîñò³ äîòðèìàííÿ ñóâîðîãî ïîñòó íåìîæëèâî áóëî
âëàøòîâóâàòè òàê³ âå÷åð³, àëå çà íå ìåíø äàâí³ì çâè-
÷àºì, ïîòð³áíî áóëî äîâîë³ ÷àñòî ïðè÷àùàòèñÿ, ùî ³
ñòàëî ïî÷àòêîì âèíèêíåííÿ ÷èíó Ë³òóðã³¿ ïåðåäîñâÿ-
÷åíèõ äàð³â.

Öåðêâà Õðèñòîâà ðîçóì³º ï³ñò ÿê ÷àñ ïîêàÿííÿ òà
æàëîáè ïðî ñâî¿ ãð³õè, ÷àñ ñìèðåííÿ. À òàêèé ñòàí íå
ìîæíà ñóì³ñòèòè ç ïîâíîþ ðàä³ñòþ ñâ³òëîãî òîðæå-
ñòâà ºâõàðèñò³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ïðàãíó÷è çáåðåãòè
ïîêàÿííèé ñòàí äóø³, àëå ðàçîì ç òèì íå ïîçáàâëÿþ-
÷è â³ðíèõ ìîæëèâîñò³ ïðè÷àùàòèñÿ, ñâÿòà öåðêâà âñòà-
íîâèëà çâåðøóâàòè â ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ Âåëèêîãî
ïîñòó Ë³òóðã³þ ïåðåäîñâÿ÷åíèõ äàð³â.

Çàïèòàííÿ: – ßê íàâ÷èòè äèòèíó ñòðàõó Áîæî-
ìó? ×è ìîæåòå ïîðåêîìåíäóâàòè ùîñü ïðàêòè÷-
íî?

Â³äïîâ³äü: – 1. Ñë³ä ïðèâ÷èòè äèòèíó ïðåêëîíÿòèñÿ
äî çåìë³ ïåðåä ñâÿòèì õðåñòîì ³ ³êîíàìè, ö³ëóâàòè ¿õ.
2. ×àñò³øå ïðèâîäüòå (àáî ïðèíîñüòå) ¿¿ â õðàì Áî-
æèé. 3. ¯¿ ðóêîþ êëàä³òü ñâ³÷êè ïåðåä ³êîíàìè, ïîäà-
âàéòå ïîìèíàííÿ, ìèëîñòèíþ, îïóñêàéòå ìîíåòè íà
ïîæåðòâó. 4.×àñòî ïðè÷àùàéòå Ñâÿòèõ Õðèñòîâèõ Òà¿í.
5. Äàâàéòå ïðîñôîðó ³ ñâÿòó âîäó äî âæèâàííÿ ¿æ³. 6.
Â÷³òü ìîëèòâàì. 7. Ïðèâîäüòå íà áëàãîñëîâ³ííÿ äî
ñâÿùåíèêà. 8. Ïðèâ÷àéòå äî äîìàøíüîãî ñï³âó ³ ÷è-
òàííÿ. 9. Ó ïðèñóòíîñò³ äèòèíè âåä³òü áëàãî÷åñòèâ³
ðîçìîâè ïðî Áîãà ³ ñïàñ³ííÿ äóø³. 10. Ïðèâ÷àéòå ¿¿
ä³ëèòèñÿ ëàñîùàìè, íàâ³òü ñâî¿ì øìàòêîì õë³áà ç áðàò-
òÿìè, ñåñòðàìè ³ ç ñòîðîíí³ìè îñîáàìè.

Çàïèòàííÿ: – ßê â÷èòè ä³òåé Áîæåñòâåííîìó?
Â³äïîâ³äü: – Ä³òåé ñë³ä â÷èòè ªâàíãåë³þ ç ëàñêîþ,

ó âèãëÿä³ ðîçïîâ³äåé, ³ öèì ñàìèì ñ³ÿòè â ¿õí³õ ñåð-
öÿõ ñëîâî Áîæå.

Äâîìà âåëè÷íèìè ä³ÿííÿìè çàâåðøèâ Ãîñïîäü Ñâîþ
Áîæó ì³ñ³þ íà çåìë³ – âîñêðåñ³ííÿì Ëàçàðÿ ³ òð³óìôàëü-
íèì â’¿çäîì äî ²ºðóñàëèìó. Ö³ äâ³ ïîä³¿ ÿâèëè ëþäÿì íàé-
ïåðåêîíëèâ³øå ñâ³ä÷åííÿ ïðî Éîãî ìåñ³àíñüêå ïîñëàííèö-
òâî òà Áîæåñòâî.

Ïðàâîñëàâíà öåðêâà â³ä ïåðøèõ â³ê³â õðèñòèÿíñòâà ñâÿò-
êóº ïàì’ÿòü âõîäó äî ²ºðóñàëèìó çà òèæäåíü äî Ïàñõè. Öå
ñâÿòî íàëåæèòü òàêîæ äî 12 íàéá³ëüøèõ ³ íàéäàâí³øèõ ïðàç-
íèê³â ³ éîãî ñâÿòêóâàííÿ ñÿãàþòü ùå ²²² ñòîë³òòÿ.

ªâðåéñüêèé íàðîä õîò³â áà÷èòè ñâîãî ìåñ³þ â ñèë³ ³
ñëàâ³. Ñâî¿ìè îñòàíí³ìè ÷óäåñàìè ²³ñóñ ïîêàçàâ, ùî Â³í íå
ò³ëüêè âîëîäàð æèâî¿ ³ ìåðòâî¿ ïðèðîäè, àëå é âîëîäàð
ëþäñüêèõ ñåðäåöü. ªâàíãåë³ñò Ìàòôåé ïèñàâ: «² êîëè Â³í
óâ³éøîâ äî ²ºðóñàëèìó, çàâèðóâàëî âñå ì³ñòî, ïèòàþ÷è:
«Õòî öå òàêèé?», à ³íø³ êàçàëè: «Öå ïðîðîê, ²³ñóñ ³ç Íàçà-
ðåòà â Ãàë³ëå¿» (21, 10-11). Ñëàâà Õðèñòîâà áóëà êîðîòêîþ,
áî çà Íèì, íà÷å ò³íü, óæå éøëà çðàäà ²óäè, çðàäà íàòîâïó,
à êðèêè «îñàííà!» ñêîðî çì³íÿòüñÿ íà «ðîç³ïíè!».

Âåðáíà íåä³ëÿ ïîêàçóº íàì øâèäêîïëèíí³ñòü ëþäñüêî¿
ñëàâè òà ìàðí³ñòü óñüîãî çåìíîãî. Ðàä³ñòü ³ ñìóòîê òóò íà
çåìë³ – öå äâ³ íåðîçëó÷í³ ñåñòðè. Òîæ, êîëè õî÷åìî áóòè ç
Õðèñòîì íà íåá³, ìóñèìî íàéïåðøå òóò, íà çåìë³, ïåðåéòè
ç Íèì ñòðàñíèé òèæäåíü ³ Ãîëãîôó.

Àðõ³ìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ

Íàðîäèâñÿ áëèçüêî
570 ð. ó ðîäèí³ ñâÿòèõ
Êñåíîôîíòà ³ Ìàð³¿. Ó
16 ðîê³â ïðèéøîâ äî
Ñèíàéñüêîãî ìîíàñòè-
ðÿ. Òóò â³í ÷åðåç ÷î-
òèðè ðîêè ïîñëóõó áóâ
ïîñòðèæåíèé ó ÷åíö³.
Âæå òîä³ îäèí ³ç ïðè-
ñóòí³õ ïðè ïîñòðèãó,
àââà Ñòðàòèã³é, ïå-
ðåäáà÷èâ, ùî â³í ñòà-
íå âåëèêèì ñâ³òî÷åì
öåðêâè Õðèñòîâî¿.

Ïðîòÿãîì 19 ðîê³â
ïðåïîäîáíèé ²îàíí

òðóäèâñÿ â ìîíàñòèð³. Êîëè ïîìåð éîãî äóõîâíèé íà-
ñòàâíèê àââà Ìàðòèð³é, ïðåïîäîáíèé ²îàíí îáðàâ ïó-
ñòåëüíå æèòòÿ – óñàì³òíèâñÿ â áåçëþäíîìó ì³ñö³, ÿêå
íàçèâàëè Ôîëîì. Òàì ïðåïîäîáíèé ïðîâ³â 40 ðîê³â ó
áåçïåðåðâíîìó ïîñò³, áåçìîâíîñò³, ìîëèòâ³ ³ ïîêàÿí-
íèõ ñëüîçàõ. Ñèëüíîþ ³ ä³ºâîþ áóëà éîãî ñâÿòà ìî-
ëèòâà. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ïðèêëàä ³ç æèòòÿ óãîäíèêà
Áîæîãî.

Áîðîòüá³ ç ãð³õàìè ïðåïîäîáíèé ²îàíí ïðèñâÿ÷óº
ñâîþ «Ëåñòâèöþ». Òóò â³í îïèñàâ òðèäöÿòü ñòóïåí³â
ìîðàëüíîãî ñõîäæåííÿ. Çà öå ïðàâîñëàâíà öåðêâà íà-
çèâàº éîãî ²îàííîì Ëåñòâè÷íèêîì. Â «Ëåñòâèö³» îïè-
ñàíî ñõîäæåííÿ äî äîñêîíàëîñò³, ÿêîãî íå ðàïòîâî, à
ëèøå ïîñòóïîâî ìîæíà äîñÿãòè, ³ ÿê êàæå Ñïàñèòåëü:
«Öàðñòâî Íåáåñíå çäîáóâàºòüñÿ çóñèëëÿì, ³ ò³, õòî âæè-
âàº çóñèëëÿ, îòðèìóþòü éîãî» (Ìô. 11, 12).

Ó 75-ð³÷íîìó â³ö³ ïðåïîäîáíèé ²îàíí ñòàâ ³ãóìåíîì
Ñèíàéñüêî¿ îáèòåë³. Ï³ñëÿ ÷îòèðüîõ ðîê³â óïðàâë³ííÿ
ìîíàñòèðåì, ó â³ö³ 80 ðîê³â ìèðíî â³ä³éøîâ äî Ãîñïî-
äà.

Ïðîòîäèÿêîí ÀÍÀÒÎË²É

Ïðåïîäîáíèé
²îàíí Ëåñòâè÷íèê

(Äåíü ïàì’ÿò³ – 30 áåðåçíÿ)

Вербна неділя
(13 êâ³òíÿ)
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Ãîñïîäü ïðîñâåùåíèå ìîå è ñïàñèòåëü ìîé, êîãî óáîþñÿ;
 Ãîñïîäü çàùèòèòåëü æèâîòà ìîåãî, îò êîãî óñòðàøóñÿ. (Ïñàëòèðü, êàô.4, ïñ. 26)

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî

«ÁËÀÃÎÂIÑÒ»
íå âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ
ïîòðåá. ßêùî âií

âàì áiëüøå íå
ïîòðiáåí — ïîäà-
ðóéòå éîãî iíøèì

ëþäÿì.

Íàïðèêëàä, ìîëèòâà –
öå íå ïîäâèã? Ñâÿò³ Îòö³
íàçèâàþòü ¿¿ íàéá³ëüø
âàæêèì ïîäâèãîì. Äëÿ
óâàæíî¿ ìîëèòâè ìè çóñò-
ð³÷àºìî áàãàòî ïåðåøêîä,
ïåðåáîðîòè ÿê³ íåîáõ³äíî
ïðàöåþ, áîðîòüáîþ, çó-
ñèëëÿì, òåðï³ííÿì.

Êð³ì ìîëèòâè ó êîæíîãî
ìîæóòü áóòè é ³íø³ ïîäâè-
ãè. Çðîáèâ òè ùî-íåáóäü
äîáðå çàðàäè Áîãà, ³ îñü
– ïîäâèã; ç’ÿâèëàñÿ äóì-
êà, ÿêà ñïîíóêàº ñêî¿òè
ãð³õ, à òè óòðèìàâñÿ â³ä
ñïîêóñè – çíà÷èòü, çä³é-
ñíèâ ïîäâèã. Áëàãîäóøíî

Ùî òàêå ïîäâèã?
Ñëîâî «ïîäâèã» ìàº äóæå ãëèáîêå çíà÷åííÿ. Éîãî

ðîçóì³þòü ÿê ïðàöÿ, òóðáîòà, òåðï³ííÿ, ñòðàæäàí-
íÿ òà ³íøå. Êîæåí ó á³ëüø³é àáî ìåíø³é ì³ð³ ïðè-
÷åòíèé äî ïîäâèãó. ßêùî òàê³ ïåðåæèâàííÿ
çä³éñíþþòüñÿ â äîãîäó Áîãó ³ çàðàäè ñâîãî ñïàñ³-
ííÿ, òî âîíè íàçèâàþòüñÿ ïîäâèãàìè áëàãî÷åñòÿ.

ïåðåí³ñ îáðàçó àáî ñàì
îáðàçèâ ³ ïîïðîñèâ ïðî-
ùåííÿ? Çíîâó ïîäâèã.
Òîìó ùî âñå öå áóâàº íå
áåç áîðîòüáè, ñêîðáîò ³
òåðï³ííÿ…

Íàñòàâ ÷àñ ìîëèòâè,
òðåáà éòè â öåðêâó, à íå
õî÷åòüñÿ. Òðåáà çìóñèòè
ñåáå – îñü ³ ïîäâèã! Äîâãî
ñï³âàþòü, çäàºòüñÿ âàæêî
ñòîÿòè, æàðêî (à âçèìêó
õîëîäíî): âèòðèìàé ñåáå
äî ê³íöÿ ñëóæáè – îñü ³
ïîäâèã.

Íóäíèé ï³ñò ³ ï³ñí³ äí³
ñåðåäà ³ ï’ÿòíèöÿ, íåïðè-
ºìíà ïðîñòà ¿æà: ïîòåðïè

– îñü ³ ïîäâèã.
×óºø çàñóäæåííÿ, ïåðå-

ñóäè, ñì³õ, ïóñò³ ðîçìîâè:
óõèëèñÿ àáî, â êðàéíüîìó
âèïàäêó, çìîâ÷è – îñü ³
ïîäâèã.

Ïîõ³òëèâà ïëîòü âèìà-
ãàº íåäîçâîëåíèõ çàäîâî-
ëåíü, çàéâèõ íàðÿä³â:
â³äìîâ ¿é – îñü ³ ïîäâèã.

Çàïðîøóº òåáå ñâ³ò íà
âåñåëîù³, âèäîâèñüêà, íà
³ãðè, òàíö³, ³ çíàºø, ùî
òàì íå óíèêíóòè ñïîêóñè ³
ãð³õà: çàëèøñÿ âäîìà ïðè
ñâî¿õ çàíÿòòÿõ – îñü ³ ïîä-
âèã.

Òðåáà çàéíÿòèñÿ ÷èòàí-
íÿì Ñëîâà Áîæîãî, àëå íå
õî÷åòüñÿ: çìóñèâ ñåáå –
îñü ³ ïîäâèã.

Ìàºø âîðîã³â – ïðîñòè
¿ì, ìàëî òîãî – ïîìîëèñü
çà íèõ ³ çðîáè, ÿêùî ìî-

æåø, ¿ì äîáðå – îñü ³ íàä-
çâè÷àéíèé ïîäâèã! ² ³ñòèí-
íî áëàãî÷åñòèâ³ ëþäè ïîä-
âèãè ñâî¿ ïðèõîâóþòü.

Îñü ùî ùå êàæóòü Ñâÿò³
Îòö³ ïðî ïîäâèã: «Íàäì³ðí³
ò³ëåñí³ ïîäâèãè – ïðàöÿ,
ï³ñò, íåñïàííÿ – ðóéíóþòü
ò³ëåñíå çäîðîâ’ÿ ³ íàïðàâ-
ëÿþòü äóõ äî çàðîçóì³-
ëîñò³ ³ ñàìîîáìàíó». «Áà-
÷èâ ÿ íåì³÷íèõ äóøåþ ³
ò³ëîì, ÿê³ çàðàäè áàãà-
òüîõ ñâî¿õ ãð³õ³â ñïîêóñè-
ëèñü íà ïîäâèãè, ùî ïå-
ðåâàæàëè ¿õí³ ñèëè, àëå íå
çìîãëè ¿õ ïåðåíåñòè. ß
ñêàçàâ ¿ì, ùî Áîã ñóäèòü
ïðî ïîêàÿííÿ íå â ì³ðó
ïðàö³, à â ì³ðó ñìèðåííÿ».

²ç ïðàâîñëàâíîãî
êàëåíäàðÿ

«Çà ïîðàäîþ
äî áàòþøêè»

ßê ã³äíî ïðîâåñòè
Ñòðàñíèé òèæäåíü?

Ñòðàñíèé òèæäåíü – öå îñòàíí³é ïåðåä Ïàñõîþ òèæ-
äåíü, êîëè ìè çãàäóºìî îñòàíí³ äí³ çåìíîãî æèòòÿ ³ ñòðàæ-
äàííÿ (Ñòðàñò³) Ãîñïîäà Áîãà íàøîãî ²³ñóñà Õðèñòà. Äåíü
çà äíåì ìè íàáëèæàºìîñÿ äî Ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñ-
êðåñ³ííÿ – Ïàñõè. Àëå øëÿõ äî Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî
íåìèíó÷å éäå ÷åðåç çðàäó îäíîãî ç àïîñòîë³â, äîáðîâ³ëüí³
ñòðàæäàííÿ ³ ñìåðòü íàøîãî Ñïàñèòåëÿ.

Çðàíêó â ×åòâåð ìè çãàäóâàòèìåìî âñòàíîâëåííÿ ãî-
ëîâíîãî òà¿íñòâà öåðêâè – Ïðè÷àñòÿ – ï³ä ÷àñ Òàéíî¿ âå-
÷åð³, ÿêó Ãîñïîäü çâåðøèâ ç³ ñâî¿ìè ó÷íÿìè. Ââå÷åð³ â
÷åòâåð íàïåðåäîäí³ Ñòðàñíî¿ ï’ÿòíèö³ â õðàìàõ ÷èòàòè-
ìóòüñÿ 12 Ñòðàñíèõ ªâàíãåë³é, ùîá íàãàäàòè íàì ö³íó,
ÿêîþ ìè âèêóïëåí³ ç ðàáñòâà ãð³õà òà ñìåðò³.

Ó Ï’ÿòíèöþ íà ñåðåäèíó õðàìó âèíîñèòüñÿ ñâÿòà Ïëà-
ùàíèöÿ ÿê íàãàäóâàííÿ ïðî õðåñíó ñìåðòü íàøîãî Ñïàñè-
òåëÿ ³ Éîãî òðèäåííå ïîãðåá³ííÿ.

Ñóáîòà Ñòðàñíî¿ íàçèâàºòüñÿ Òèõîþ, áî Ãîñïîäü ïåðå-
áóâàº ó ãðîá³ òà ñõîäèòü äóøåþ äî ïåêëà, ùîá âèâåñòè
çâ³äòè äóø³ ïðàâåäíèê³â.

À îï³âíî÷³ â íåä³ëþ ðîçïî÷èíàºòüñÿ Ïàñõàëüíå áîãî-
ñëóæ³ííÿ, ÿêå òðèâàòèìå âñþ í³÷.

Ãîëîâíîþ º ï³äãîòîâêà âëàñíî¿ äóø³ äî çóñòð³÷³ ç Âîñ-
êðåñëèì Õðèñòîì. Òîìó ïðîòÿãîì Ñòðàñíî¿ ñåäìèö³ òðåáà
îáîâ’ÿçêîâî çíàéòè ÷àñ, ùîá ïîñïîâ³äàòèñÿ. À ïî÷èíàþ÷è
ç ÷åòâåðãà, â³äâ³äóâàòè áîãîñëóæ³ííÿ.

Ìèòðîïîëèò ÂÎËÎÄÈÌÈÐ

Äâà êðûëà ñïàñåíèÿ
(Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü, ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùåíèè)

     Ðåöåïòè ïðàâîñëàâíî¿ êóõí³

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI ÑÂßÒÀ

Ó ÊÂ²ÒÍ² 2014 ð.
3.(×ò.) – Ïðï. Ñåðàôèìà Âèðèöüêîãî.
6.(Íä.) – Ïðï. Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿. Ïåðåäñâÿ-

òî Áëàãîâ³ùåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
7.(Ïí.) – Áëàãîâ³ùåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

(íà òðàïåç³ äîçâîëÿºòüñÿ ðèáíà ³êðà ³ ðèáà).
8.(Âò.) – Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.
12.(Ñá.) - Ëàçàðåâà ñóáîòà. Âîñêðåøåííÿ

ïðàâåäíîãî Ëàçàðÿ. Ïðï. ²îàííà Ëåñòâè÷íèêà.
(Íà òðàïåç³ äîçâîëÿºòüñÿ ðèáíà ³êðà).

13.(Íä.) - Âåðáíà íåä³ëÿ. Âõ³ä Ãîñïîäí³é â
²ºðóñàëèì. Ñâò. ²îíè, ìèòð. Êè¿âñüêîãî (Ìîñ-
êîâñüêîãî) ³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîòâîðöÿ. (Íà òðàïåç³
äîçâîëÿºòüñÿ ðèáíà ³êðà ³ ðèáà).

14.(Ïí.) - Âåëèêèé Ïîíåä³ëîê. Ñòðàñíà ñåä-
ìèöÿ.

16.(Ñð.) - Âåëèêà Ñåðåäà. ²êîíè Áîæî¿ Ìà-
òåð³ "Íåóâÿäàåìûé öâåò".

17.(×ò.) – Âåëèêèé ×åòâåð. Ñïîìèí Òàéíî¿
Âå÷åð³. (Ââå÷åð³ ñëóæèòüñÿ óòðåíÿ ç ÷èòàííÿì
12-òè ªâàíãåë³é Ñâÿòèõ Ñòðàñòåé Ãîñïîäà
íàøîãî ²³ñóñà Õðèñòà).

18.(Ïò.) – Âåëèêà Ï'ÿòíèöÿ. Ñïîìèí Ñâÿòèõ
Ñòðàñòåé Ãîñïîäà íàøîãî  ²³ñóñà Õðèñòà. (Ñó-
âîðèé ï³ñò. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ çä³éñíþºòüñÿ
Âåëèêà âå÷³ðíÿ ç âèíîñîì Ïëàùàíèö³).

20.(Íä.) – Ñâ³òëå Õðèñòîâå Âîñêðåñ³ííÿ. Ïàñ-
õà.

21.(Ïí.) – Ñâ³òëà ñåäìèöÿ.
22.(Âò.) – ²âåðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
25.(Ïò.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Æèâîíîñíûé

Èñòî÷íèê".
27.(Íä.) – Àíòèïàñõà. Àïîñòîëà Ôîìè.
29.(Âò.) – Ðàäîíèöÿ. Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ.

Íûíå ïðîñëàâëÿåòñÿ ñâÿ-
òàÿ Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ, èç
âåëèêèõ ãðåøíèö – âåëèêàÿ
ïðàâåäíèöà. Èòàê, ðàäóé-
òåñü, ãðåøíèêè! Âàì íå
òîëüêî îòâåðñòà äâåðü ïî-
êàÿíèÿ, íî è îòêðûò ÷åðòîã
ñëàâû.

Ñìîòðèòå, ÷åì áûëà Ìà-
ðèÿ è ÷åì ñòàëà, è âîîäó-
øåâèòåñü ê ìóæåñòâåííîìó
òå÷åíèþ åå ïóòåì. Âîççâàë
åå Ãîñïîäü, îíà âñòàëà è
ïîøëà è, ïîøåäøè, óæå íå
âîçâðàòèëàñü âñïÿòü. Çîâåò
è íàñ íûíå âñåõ Ãîñïîäü: è
êòî íå îòîçâàëñÿ íà ñèå Åãî
ìèëîñòèâîå ïðèçâàíèå? Ïî-
÷òè âñå óæå ïîãîâåëè, èñïî-
âåäàëèñü è Ñâÿòûõ Òàèí
ïðè÷àñòèëèñü, òî åñòü âíÿ-
ëè ïðèçâàíèþ è âîññòàëè.
Ïîéäåìòå æå òåïåðü íåóê-
ëîííî è òåì ïóòåì, êàêèì
ïîøëà Ìàðèÿ, âîññòàâ îò
ïàäåíèÿ, ÷òîáû äîñòèãíóòü è
òîãî, ÷åãî äîñòèãëà îíà íà-
ïîñëåäîê.

Óäàëèâøèñü â ïóñòûíþ,

Ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ (Äåíü ïàìÿòè – 6 àïðåëÿ)

ñâÿòàÿ Ìàðèÿ îòñòðàíèëàñü
îò ïðåëåñòåé ìèðà è îò-
ñòðàíèëà òåì âñå èñêóøåíèÿ
ñî ñòîðîíû èõ. È âîò äâà
ìîùíûõ ñïîñîáà, ÷ðåç êîè
óñòîÿëà îíà â áîðüáå è îäî-
ëåëà ãðåõ: óäàëåíèå îò ìèðà
è èñòîùåíèå ïëîòè.

Èñòîùåíèå ïëîòè åñòü ñïî-
ñîá, âñåì íàì ïîíÿòíûé è
ïîäðó÷íûé. Óìàëè ìåðó
ïèùè, íàçíà÷ü ñåáå ïîáîëü-
øå òðóäà è ïîìåíüøå îòäû-
õà è ñíà, âìåñòî ìÿãêîñòè
èçáåðè æåñòêîå, âìåñòî òåï-
ëà – õîëîä, âìåñòî ðàñïó-
ùåííîñòè – íàïðÿæåíèå,
âìåñòî âñÿêèõ ïëîòñêèõ óòåõ
– ñàìîîçëîáëåíèå, è áó-
äåøü èñòîùàòü ïëîòü ñâîþ
è òåì çàìàðèâàòü ñòðàñòè,
èìåþùèå â íåé ñâîå ñåäà-
ëèùå. Íî êàê îò ìèðà óäà-
ëèòüñÿ íàì, æèâóùèì â
ìèðå?

Åñòü óäàëåíèå îò ìèðà
òåëîì – ýòî óäàëåíèå â ïóñ-
òûíþ. Íî åñòü óäàëåíèå îò
ìèðà, íå âûõîäÿ èç ìèðà, -
óäàëåíèå îò íåãî îáðàçîì
æèçíè. Ïåðâîå íå âñåì óìå-
ñòíî è íå âñåì ïîä ñèëó, à
âòîðîå äëÿ âñåõ îáÿçàòåëü-
íî è âñåìè äîëæíî áûòü
âûïîëíåíî. Èòàê, áðîñü îáû-
÷àè ìèðà, è âñÿêîå òâîå äåé-
ñòâèå, è âñÿêèé øàã òàê ñî-
âåðøàé, êàê ïîâåëåâàåò áëà-
ãèé çàêîí åâàíãåëüñêèé, è
ñðåäè ìèðà áóäåøü æèòü
êàê â ïóñòûíå.

Ìåæäó òîáîé è ìèðîì ñèå
áëàãîçàêîíèå ñòàíåò êàê ñòå-
íà, èç-çà êîòîðîé íå âèäåí
áóäåò ìèð. Îí è ïðåä ãëà-
çàìè ó òåáÿ áóäåò, íî íå äëÿ
òåáÿ. Ó ìèðà áóäóò ñâîè ÷å-
ðåäîâàíèÿ èçìåíåíèé, à  ó
òåáÿ – ñâîé ÷èí è ñâîè ïî-
ðÿäêè. Îí ïîéäåò â òåàòð, à
òû â öåðêîâü; îí áóäåò

òàíöåâàòü, à òû êëàñòü ïî-
êëîíû; îí áóäåò íà ãóëÿíüå,
à òû äîìà â óåäèíåíèè; îí â
ïðàçäíîñëîâèè è ñìåõîòâîð-
ñòâå, à òû â ìîë÷àíèè è áî-
ãîõâàëåíèè; îí â óòåõàõ, à òû
â òðóäàõ; îí â ÷òåíèè ïóñòûõ
ðîìàíîâ, à òû â ÷òåíèè Áî-
æèÿ ñëîâà è îòå÷åñêèõ ïè-
ñàíèé; îí íà áàëàõ, à òû â
áåñåäå ñ åäèíîìûñëåííûì
èëè ñ äóõîâíûì îòöîì; îí â
êîðûñòíûõ ðàñ÷åòàõ, à òû â
ñàìîïîæåðòâîâàíèè; îí â
ìå÷òàíèÿõ ñòðàñòíûõ, à òû â
áîãîìûñëèè.

È òàê íà÷åðòàé âî âñåì
ñåáå ïðàâèëà è çàâåäè ïî-
ðÿäêè æèçíè, ïðîòèâîïî-
ëîæíûå îáû÷àÿì ìèðà, è
áóäåøü â ìèðå âíå ìèðà. Íè
òåáÿ íå áóäåò âèäíî â ìèðå,
íè ìèðà â òåáå. Òû áóäåøü
â ìèðå ïóñòûííîæèòåëü, è
ñòàíåøü ïîäðàæàòåëåì ñâÿ-
òîé Ìàðèè áåç óäàëåíèÿ â
ïóñòûíþ.

Åñëè, êàê ïîìÿíóë ÿ, ïðè-
ñîåäèíèøü ê ñåìó è òî, ÷òîá
òåëî ñâîå äåðæàòü â ïîùå-
íèè, òðóäàõ, áäåíèè è âîîá-
ùå â ëèøåíèè âñÿêîãî ïî-
êîÿ, òî áóäåøü îáëàäàòü îáî-
èìè ñïîñîáàìè, êàêèìè îäî-
ëåëà ñâîè ñòðàñòè ñâÿòàÿ
Ìàðèÿ è ñïàñëàñü.

Èáî âîò ÷òî áóäåò ó òåáÿ,
êàê ó÷èò ñâÿòîé Èñààê, åñëè
òû âîçîáëàäàåøü ñèìè äâó-
ìÿ ñïîñîáàìè: ïîêîðíîñòü
÷óâñòâ, òðåçâîñòü óìà, êðî-
òîñòü ïîìûñëîâ, ñâåòëûå
äâèæåíèÿ ìûñëè, ðà÷èòåëü-
íîñòü ê äåëàì, âûñîêèå è
òîíêèå óìîïðåäñòàâëåíèÿ,
ñëåçû, íå çíàþùèå ìåðû;
ïàìÿòü ñìåðòíàÿ, ÷èñòîå
öåëîìóäðèå, äàëåêîå îò âñÿ-
êîãî ìå÷òàíèÿ, èñêóøàþùå-
ãî ìûñëü, òàèíñòâåííûå ïî-
íÿòèÿ, êàêèå óì ïîñòèãàåò

ïðè ïîñîáèè Áîæèèõ ñëîâåñ,
ñòðàõ, îòñåêàþùèé ëåíîñòü
è íåðàäåíèå è ïîãàøàþùèé
âñÿêîå âîæäåëåíèå, à â êîí-
öå âñåãî ñâîáîäà èñòèííîãî
÷åëîâåêà, äóøåâíàÿ ðàäîñòü
è âîñêðåñåíèå ñî Õðèñòîì
âî Öàðñòâèè! Âîò è ñïàñå-
íèå.

Åñëè æå êòî âîçíåðàäèò î
ñèõ äâóõ ñïîñîáàõ, òî ïóñòü
çíàåò, ÷òî íå òîëüêî ïîâðå-
äèò îí ñåáå âî âñåì, íî ïî-
êîëåáëåò è ñàìîå îñíîâàíèå
äîáðîäåòåëåé. È êàê îíè,
åñëè êòî óäåðæèò èõ â ñåáå
è ïðåáóäåò â íèõ, ñóòü íà÷à-
ëî è ãëàâà Áîæåñòâåííîãî
äåëàíèÿ â äóøå, äâåðü è
ïóòü êî Õðèñòó; òàê, åñëè êòî
îòñòóïèò è óäàëèòñÿ îò íèõ,
òî  ïðèäåò ê ïðîòèâîïîëîæ-
íûì èì ïîðîêàì: ïëîòîóãî-
äèþ è òåëåñíîìó ñêèòàíèþ,
òî åñòü õîæäåíèþ ïî îáû-
÷àÿì ìèðà, êîè îòêðûâàþò
âõîä â äóøó âñåì ãðåõàì è
âñåì ñòðàñòÿì.

Òàêèìè ïîìûøëåíèÿìè è
òàêèìè îòå÷åñêèìè íàñòàâ-
ëåíèÿìè óêðåïëÿéòå ñâîþ
ðåøèìîñòü ñòîÿòü â íîâûõ
äîáðûõ ïîðÿäêàõ æèçíè, â
ïðîòèâîïîëîæíîñòü îáû÷à-
ÿì ìèðà, è ïëîòè óãîäèÿ íå
òâîðèòü â ïîõîòè. Ñèì èç-
áåæèòå âû ìó÷èòåëüíîãî
äåëà – ðàáîëåïñòâà ãðåõó –
è ñêîðî âîéäåòå â ñâîáîäó
÷àä Áîæèèõ, êîãäà, ñèëîþ
Áîæèåþ óêðåïëÿåìûå, óæå
áåçïðåïÿòñòâåííî, áåç óñè-
ëèé, áåç îñîáûõ æåðòâ íà÷-
íåòå õîäèòü â çàïîâåäÿõ è
ïîâåëåíèÿõ Áîæèèõ, êàê
ñûíû õîäÿò â äîìó îòöà ñâî-
åãî.

Ñâÿòèòåëü ÔÅÎÔÀÍ,
çàòâîðíèê Âûøåíñêèé

(Ïóáëèêóåòñÿ
â ñîêðàùåíèè).

²íãðåä³ºíòè:
· 1 ñåðåäíÿ ãîëîâêà öèáóë³ (íàð³çàòè);
· 1 ëàâðîâèé ëèñò;
· 2 ñò. ëîæêè îë³¿;
· 1 âåëèêà ìîðêâà (íàð³çàòè òîíêèìè ñêèáî÷-

êàìè);
· 1 ñòåáëî ñåëåðè (òîíêî íàð³çàòè);
· 1 ñò. ëîæêà òîìàòíî¿ ïàñòè;
· 450 ã êàðòîïë³ (î÷èñòèòè ³ íàð³çàòè êóáèêà-

ìè);
· 500 ìë îâî÷åâîãî áóëüéîíó;

ÎÂÎ×ÅÂÈÉ ÑÓÏ
· 350 ìë âîäè;
· 50 ã çàìîðîæåíîãî çåëåíîãî ãîðîøêó;
· 2 ñò. ëîæêè ñâ³æîãî êðîïó (äð³áíî íàð³çàòè);
· 1/4 ëîæêè ïåðöþ.
Ñïîñ³á ïðèãîòóâàííÿ.
Ðîç³ãð³òè îë³þ â êàñòðóë³ ºìí³ñòþ 4-5 ë ³

ï³äñìàæèòè íà ñåðåäíüîìó âîãí³ öèáóëþ ç ëàâ-
ðîâèì ëèñòîì ïðîòÿãîì 5 õâ., ïîêè âîíà íå ñòà-
íå ì’ÿêîþ. Ïîêëàñòè â êàñòðóëþ ìîðêâó, ñåëåðó

³ ãîòóâàòè, ïîì³øóþ÷è, äîêè âîíè íå ñòàíóòü
ì’ÿêèìè, áëèçüêî 3 õâ. Äîäàòè òîìàòíó ïàñòó ³
ãîòóâàòè áëèçüêî 1 õâ., ïîñò³éíî ïîì³øóþ÷è.

Äîäàòè â êàñòðóëþ êàðòîïëþ, áóëüéîí, âîäó,
1/4 ëîæêè ïåðöþ. Âàðèòè íà ïîâ³ëüíîìó âîãí³,
ïîêè îâî÷³ íå ñòàíóòü ì’ÿêèìè, áëèçüêî 20 õâ.
Âèòÿãíóòè ëàâðîâèé ëèñò.

Áëåíäåðîì ïîäð³áíèòè 240 ìë ñóïó äî êîíñè-
ñòåíö³¿ ïþðå ³ âèëèòè éîãî íàçàä ó êàñòðóëþ.
Äîâåñòè äî êèï³ííÿ íà ïîâ³ëüíîìó âîãí³, äîäàòè
ãîðîøîê, êð³ï ³ ãîòóâàòè áëèçüêî 3 õâ. Ñ³ëü äî-
äàòè çà ñìàêîì.
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ñò.

Ìè ìàºìî ïðàâî íà ñâîº âëàñíå ò³ëî. (Ø. Õàéò).

Дорогий, Вельмишановний ЮРІЮ СТЕПАНОВИЧУ
та увесь ЧУДОВИЙ, ТАЛАНОВИТИЙ І

ДОБРОЗИЧЛИВИЙ КОЛЕКТИВ Закарпатського
обласного російського драматичного театру!

Сердечно вітаю вас з Міжнародним Днем театру! Це професійне свято,
що об’єднує не тільки майстрів сцени, режисерів$постановників, сцена$
ристів та чисельних фахівців художньо$технічних цехів театрально$ви$
довищних підприємств, чиє життя назавжди пов’язано з театром. Це та$
кож свято багатьох людей – прихильників театрального мистецтва – відда$
них та вдячних глядачів. Тому дозвольте мені щиро подякувати вам за
вашу працю і ту життєво$філософську думку, яку ви даруєте глядачеві.

Щиро зичу вам творчих знахідок та цікавих робіт! Нехай Театр – рідна
оселя – завжди буде фортецею, глядач – щирим союзником, а колеги –
справжніми друзями, однією великою родиною! Хай славетні сторінки
світової культури і мистецтва збагачуються новими театральними вис$
тавами, творчими перемогами, відкриттям нових імен – «зірок театраль$
ної сцени».

Від усієї душі бажаю вам духовних робіт, міцного здоров’я, щастя, твор$
чої наснаги і БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ!

З любов’ю та вдячністю від імені всіх глядачів,
 Ірина РАДИШ

НАШІ ДОРОГІ ТЕАТРАЛИ!
КОЛЕГИ! ДОРОГІ ГЛЯДАЧІ!

Українська театральна традиція напрочуд потужна і багата. Творчі над$
бання попередників знаходять своє втілення, продовжують розвиватися у
сучасній театральній школі, багатій талановитими особистостями. У Міжна$
родний день театру щиро вітаю всіх театральних діячів, працівників те$
атрів, усіх, чиє життя пов’язане з театральною сферою, з цим прекрасним
святом.

Гру акторів може зрозуміти будь$яка людина незалежно від мови спілку$
вання. Саме актори можуть змусити нас сміятися, плакати, любити або не$
навидіти, задуматися над філософією життя. Водночас театральне мистец$
тво є своєрідним дзеркалом, у якому відображаються характерні особли$
вості життя суспільства, його прагнення, духовний та інтелектуальний по$
тенціал.

Від усього серця бажаю вам натхнення, благодатних умов для розвитку
вашого таланту, втілення творчих задумів, для плідної та успішної праці на
творчій ниві. Нехай муза театру буде прихильною до вас, щоб було по$
більше яскравих прем’єр, шалених оплесків та постійних аншлагів.

Щастя, успіхів, міцного здоров’я!
З повагою,  Юрій ГЛЕБА,

начальник управління культури Закарпатської ОДА,
 заслужений працівник культури України

ДОРОГІ
ДРУЗІ9ТЕАТРАЛИ!

Мої найщиріші при$
вітання і доземний уклін
н а й т а л а н о в и т і ш о м у,
найяскравішому, найха$
ризматичнішому теат$
ральному коллективу –
колективу Закарпатсько$
го обласного державного
російського драматично$
го театру в день їх про$
фесійного свята і поба$
жання творчих злетів, но$
вих прем’єр і, звісно, ан$
шлагів!

З любов’ю і повагою –
голова міського коміте9

ту профспілки працівників
культури Ольга СТАДНИК

27 березня світ відзначає
Міжнародний день театру.
Справжнє свято не тільки для
акторів сцени, але й для
мільйонів глядачів, яке
відзначається щорічно з
1962 р. й було започаткова$
не у Відні на 9$му конгресі
Міжнародного інституту те$
атру.

Домінантою сучасного
європейського театру є
змішання найрізноманітні$
ших стилів і подолання кор$
донів стилістики, простору
та гри. Сцена активно вико$
ристовує елементи кіно,
відео, art performance, су$
часної музики та літератури.

ТАК ПОЧИНАВСЯ ТЕАТР
У МУКАЧЕВІ

Довгих 12 років, при двох
міських головах – Яноші Ме$
рені й Лайоші Чеху, мукачівці
збирали гроші, щоб побуду$
вати свій театр. На цю спра$
ву вносили пожертви і бідні,
і багаті. У березні 1894 р. у
Мукачеві була створена ко$
місія у справах будівництва
театру, яку очолив угорський
архітектор Ріхард Ресслер.
19 липня 1896 р. був закла$
дений фундамент під храм
Мельпомени, а уже 28 жовт$
ня 1899 р. відбулося відкрит$
тя театру, під час якого член
Будапештського національ$
ного театру Абранк Еміл ви$
голосив урочисту промову.

Втім, театрали не поспіша$
ли в Мукачево, а своїх, ама$
торських колективів, на сце$
ну не пускали, бо коли вони
й були в гімназіях чи семі$
наріях, то їх постановки об$
межувалися стінами на$
вчальних закладів. Тільки із
входженням Підкарпатської
Русі до складу Чехословач$
чини на сцені мукачівського
театру дав кілька вистав
«Руський театр» під керів$
ництвом М. Садовського, та
колектив з м. Брно, Східно$
Словацького театру, ряду
єврейських театрів тощо.

Визволення Закарпаття
від фашистської окупації
дало можливість вдихнути в
стіни міського театру нове
повноцінне творче життя. Так,
на початку грудня 1944 р.
відбувся виступ колективу
фронтової бригади артистів
Всеросійського Театрально$
го Товариства з уривками
опер «Борис Годунов» та «За$
порожець за Дунаєм».

А справжній початок пост$
ійному театральному колек$
тиву в Мукачеві поклав щас$
ливий випадок. 5 травня
1946 р. міський чоловічий
хор «Метеор» під керівницт$
вом А.Скиби, який виступав
перед делегатами Першого
з’їзду Народних Комітетів
Закарпатської України, при$
був у Київ для участі в мис$
тецькій олімпіаді. На кон$
церті мукачівців були при$
сутні представники уряду Ук$
раїнської РСР і перший сек$
ретар ЦК КП(б) України
М.С.Хрущов. Він подякував
метеорівцям за прекрасний
виступ, розпитав про Мука$
чево, поцікавився чи є у
співаків приміщення для ре$
петицій. Диригент хору Ан$
тон Скиба відповів, що вис$
тупати мають де, бо в Мука$
чеві є приміщення театру, ось
тільки власної театральної
трупи в ньому ніколи не

Cïðàâæí³ ïåðëè òà ñïðàâæíÿ îòðóòà
27 березня – Міжнародний день театру

– «Перли, які я носитиму у першому акті вистави, повинні бути справжніми,» –
вередливо заявляє провідна актриса режисеру театру.

– «Все буде справжнім – і перли у першому акті, і отрута в останньому…»

було… М. Хрущов посміхнув$
ся і, звертаючись до голови
Комітету у справах мистецтв
при Раді Міністрів УРСР
Ф.В. Константинова, розпо$
рядився: «Треба допомогти
мукачівцям…».

Невдовзі вийшла Поста$
нова «Про заходи по розвит$
ку народного господарства
Закарпатської області». У

розділі «По соціально$куль$
турному будівництву» в 5$му
пункті значилося: «Зобов’я$
зати Комітет у справах мис$
тецтв і закарпатський обл$
виконком організувати в
1946 р. драматичний театр
в м. Мукачеві, обласну
філармонію в Ужгороді і му$
зичні семирічки в Хусті, Сев$
люші, Солотвині…».

Окремим розпоряджен$
ням Комітету по справах ми$
стецтв Української РСР Бел$
город$Дністровський рос$
ійський драматичний теат$
ральний колектив був пере$
ведений на постійну роботу
в Мукачево.

Для знайомства з при$
міщенням театру в Мукаче$
во приїхав художній керівник
і головний режисер театру в
Белгород$Дністровську Г.М.
Готарський. Театр йому спо$
добався, але зал на 250 гля$
дачів був замалим. І він по$
ставив умову, що колектив
перебереться в місто над
Латорицею, як тільки дове$
дуть глядацький зал до 450
посадкових місць. Цю вимо$
гу було виконано в най$
стисліші строки.

23 серпня 1947 р. в при$
міщенні мукачівського дра$
матичного театру, як мовить$
ся, яблуку ніде було впасти.
У цей день відбулося
відкриття Державного рос$
ійського драматичного теат$
ру. Глядачі побачили пер$
ший доробок мукачівських
акторів – історико$докумен$
тальну драму І.Бехтерєва,

А.Разумовського «Полково$
дець Суворов». Театр ожив!

 Загалом в перший теат$
ральний сезон мукачівці по$
дивилися 8 творів, зокрема,
Л. Леонова «Обыкновенный
человек», А. Афиногенова
«Машенька», Э. Скриб «Дам$
ская война», А. Островсько$
го, Н. Соловьева «Женитьба
Белугина», Братів Тур, Л.

Шейнина «Кому подчиняет$
ся время», К. Симонова «Так
и будет», Л. Малюгина «Ста$
рые друзья». З роками в ко$
лективі склалися свої творчі
традиції, з’явилися чи$
сельні друзі, адже без них
уявити собі театральне жит$
тя неможливо. Театр Мука$
чева багато гастролював й
часто приймав у себе зірок
європейського рівня, блис$
кучих  акторів і музикантів, в
усі часи виступаючи у ролі
просвітителя, вихователя та
вчителя.

Цю традицію вдалося
зберегти й з приходом у те$
атр нових головних режи$
серів, адже як відомо, зміна
режисера $ це не тільки
грандіозна епохальна подія
у творчому процесі, а й пе$
ревірка на міцність всього
колективу. Від таланту ліде$
ра, органі-затора творчого
процесу залежить авторитет
театру, його творче облич-$
чя. У театральному «вчора»
кращих головних режисерів
було семеро: Григорій Го$
тарський, Софія Нижня, Ге$
оргій Музика. Дмитро Ляхо$
вецький, Олександр Король,
Юзеф Фекета, Юрій Горуля.

ТЕАТР СЬОГОДНІ
Сьогодні дійсність вима$

гає по$новому організовува$
ти творче життя. Можли$
вості та умови міняються
ледве не кожен місяць і те$
атральний колектив робить
все можливе, щоб не зупи$
нився, не згас творчий про$

цес під керівництвом худож$
нього керівника$директора
театру, заслуженого діяча
мистецтв України, заслуже$
ного працівника культури
Росії Юрія Шутюка, головно$
го режисера театру, магіст$
ра режисури, випускника
Київського національного ун$
іверситету театру, кіно і те$
лебачення ім. I.К.Карпенка$

Карого, та Московської Шко$
ли$студії ім.В.І.Немирови$
ча$Данченка при МХАТ ім.
А.П.Чехова (інститут) Євгена
Тищука, головного художни$
ка театру Олександра Ступ$
ницького.

Репертуарна політика те$
атру будується на основі по$
глибленого аналізу естетич$
них та духовних потреб сус$
пільства. Театр є постійним
учасником міжнародних те$
атральних фестивалів:
«Зустрічі в Росії» м. Санкт$
Петербург; «Біла вежа», м.
Брест; «Золотий лев» м.
Львів; «Кримський ковчег»
м. Сімферополь; «Коло$
мийські представлення», м.
Коломия, Всеукраїнського
театрального фестивалю�
«Ні, я жива, я буду вічно

жити!» присвяченого твор$
чості Л.Українки, м.Львів.
Висока виконавча про$
фесійність колективу не раз
відмічалась ведучими теат$
ральними критиками з Ук$
раїни, Росії, Білорусі,
Польщі, Угорщини. Теат$
ральні критики: Ніна Мазур
(Німеччина), Андрій Москвін
(Польща), Тетяна Котович
(Білорусь) відзначили
точність режисури, енерге$
тику, емоційність, перекон$
ливість акторів. З такими
виставами, відзначили кри$
тики, наш театр може без$
печно виходити на євро$
пейський рівень.

Грандіозним святом теат$
рального мистецтва, зна$
менною подією в соціально$
культурному житті України є
Міжнародний театральний
фестиваль національних
меншин «ЕТНО$ДІА$СФЕ$
РА», автором ідеї та ініціа$
тором проведення якого на
базі  Закарпатського облас$
ного російського драматич$
ного театру є директор і ху$
дожній керівник театру Юрій
Степанович Шутюк. За мас$
штабність театрального фо$
руму та стабільність прове$
дення цього унікального фе$
стивалю, театр нагородже$
но дипломом Всеукраїнсько$
го свята «Сузір’я дружби»,
відзнакою Міністерства
культури України, у номінації
«Професійний художній ко$
лектив, який пропагує мис$
тецтво національних меншин
України».

Вартість будь$якого теат$

ру завжди визначається на$
явністю в ньому яскравих
особистостей. Закарпатсь$
кий обласний державний
російський драматичний
театр завжди був відомий
завдячуючи своїм акторсь$
ким та режисерським інди$
відуальностям, при цьому
залишаючись театром ан$
самблю. Сьогодні тут пра$

цюють: народна артистка
України Лідія Пирогова; зас$
лужені артисти України
Віктор Куниця, Галина Кута$
севич, Василь Фурдь; арти$
сти лауреати престижної
обласної театральної премії
імені братів Євгена та Авгу$
стина$Юрія  Шерегіїв Руслан
Аітов, Віктор Добряк, Люд$
мила Лайкова, Рудольф Ла$
ньо, Сірануш Матл, Кристи$
на Мочані, Станіслав Овдє$
єнко, Вероніка Тищук,  арти$
сти$провідні майстри сцени
Петро Коваленко, Сергій
Малінський, артисти вищої
категорії Тетяна Курта, Лілія
Приходько, артисти  Віктор
Блажчук, Яна Дешко, Катери$
на Дунай, Олена Добра, Оль$
га Новаковська, Яніна Паук,
Вероніка Тищук (молодша),
Валентин Тютюнник. Їх ак$
торські роботи привернули
до себе увагу тисяч глядачів
звідусіль. Безумовно важли$
ва і творча складова по$
мічників режисера Вікторії
Кулішової, Валентини Поляк
та Олени Чермяніної,
більшість роботи яких про$
ходить за лаштунками. При$
ємним відкриттям  режи$
серського таланту стали по$
становки Вероніки Тищук й
Тетяни Курти та сценографії
і костюми художника$поста$
новника Т. Глухової.

 Більше 40 років плідно
працює на посаді головного
бухгалтера А.Ф. Тинта. За
роки роботі у театрі, дякую$
чи наполегливості Ганни Фе$
дорівни та її колег по відділу
В.Тарасової та Б.Валтер,
значно зміцнилась матері$
ально$технічна база театру,
підвищився добробут прац$
івників театру. Значний
вклад в роботу театру вно$
сять завідуюча відділом
кадрів Л.Панасенко та кері$
вник господарчої служби
В.Курта.

З повною віддачею і вели$
кою відповідальністю пра$
цюють керівники основних
напрямків діяльності театру
заступники директора Т. По$
рохнавець та М. Чобан.

У майстернях театру сьо$
годні, під керівництвом зав$
ідуючого художньо$постано$
вочної частини О. Шеффе$
ра, трудяться високо про$
фесійні фахівці, які присвя$
тили своє жаття театру, це
справжні ентузіасти, зако$

хані у свою справу. Серед
них: Д.Бартош, В. Бурч, Ф.Бу$
ришин, В. Васлик, Ю. Воло$
шинець, М. Глеба, М.Гузи$
нець, В. Дідур, І. Драчан, Г.
Дюрак, М.Ключівська, Р.Кур$
цеба, Т. Лушнікова, В.Манчік,
О. Мациборка Ю. Олексик, О.
Оприч, 0. Петльована, О.Пе$
липенко, С. Первунинська,
Ю. Пиняшко, П. Рімек, В.Ро$

ман, П. Рошкович, О. Сара$
фанов, О. Тарлавіна, А. Тру$
сенко, Є. Чобан, К.Феньвеші,
М. Шиляєва, О. Штеля, В.
Шушкевіч, В. Яковенко, та
багато інших.

Закарпатський обласний
російський драматичний
театр сьогодні $  живий, ціка$
вий театр, який зберігає свої
найкращі традиції, відмінну
акторську школу, вірність
високій літературі,  зразко$
вий постановочний рівень і,
головне – прагнення говори$
ти про світ та людину, про
те, що заставляє нас думати
та відчувати, радіти та
страждати. Колектив не
боїться  експериментувати зі
сценічною формою. Так, го$
ловним режисером Євгеном
Тищуком на базі театру ство$
рена акторська група, яка
посилено займається синте$
зуванням системи Станіс$
лавського з розробленим
Всеволодом Мейєрхольдом
методом біомеханіки, який
викликає величезну зацікав$
леність у міжнародного те$
атрального бомонду.

«Нашому театру незаба$
ром 67! Але ми, – кажуть у
великій мукачівській теат$
ральній родині , – молоді та
повні енергії, бажання слу$
жити театральній справі. Усі
ми актори в Божому театрі і
як хочеться кожному з нас
встигнути зробити якомога
більше за відведений нам
час».

Велика подяка меценатам
та вірним друзям театру, в
першу чергу його вірним і
відданим глядачам. Зі свя$
том, театр! Зі святом, служи$
телі Мельпомени! Зі святом,
прихильники театрального
мистецтва! Нехай будуть
істинно справжніми перли
глядацької любові та вдяч$
ності й ніколи отрута байду$
жості не торкнеться ваших
сердець!

Віват, Ваша Величність
Театр!

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної Спілки
журналістів України

Оксана ГОЛОВЧУК,
оглядач літературно9

драматичної частини те9
атру, кандидат політ. наук
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1. Як правильно розрахувати реєстраційний
300�тисячний обсяг операцій для обов’язко�
вої ПДВ�реєстрації експедитору?

Відповідь: Порядок визначення загального об�
сягу оподатковуваних операцій експедитором
міндоходівці роз’яснили в категорії 101.29.09  за�
гальнодоступного інфорсаційно�довідкового ре�
сурсу (ЗІР) Міндоходів. Суть цього роз’яснення
така. Експедитор має враховувати вартість послуг,
які він надає самостійно, а саме: експедиторсь�
ких послуг (суму винагороди);  транспортних  по�
слуг, якщо такі послуги експедитор�перевізник
надавав сам.

Вартість послуг, які були надані замовнику тре�
тіми особами (виконавцями), експедитор не вра�
ховує, незважаючи на те, що оплату цих послуг він
отримує від замовника та передає виконавцям.

2. Підприємець працює на загальній системі.
Як відображати доходи у Книзі ОДВ: щодня чи
можна записувати кожну операцію? Як підби�
вати підсумки: щомісяця або раз на квартал?

Відповідь: З 01.01.14 р.  усі підприємці на за�
гальній системі повинні вести Книгу обліку доходів
і витрат за новою формою, яка затверджена нака�
зом Міндоходів від 16.09.13 р. № 481. Цим  нака�
зом затверджено і Порядок ведення Книги. У цьо�
му Порядку чітко зазначено, що записи до Книги
вносяться за підсумками робочого дня, в якому
отримано дохід. Отже, дохід необхідно відобра�
жати у Книзі загальним підсумком за день, а не за
фактом кожного продажу. Щодо підсумків, то їх
необхідно підбивати за результатами кожного
місяця, кварталу та року.

3. Як застосовувати соцпільгу до зарплати
сумісника?

Відповідь: Співробітники, які працюють на умо�
вах сумісництва, мають право на ті самі умови
праці та її оплати, що й інші колеги. Якщо праців�
ник працює на умовах внутрішнього сумісництва,
до суми його зарплати за обома місцям роботи
соцпільгу застосовувати можна (за умови, що зар�
плата не перевищує граничної суми доходу й по�
дано необхідні документи).

А якщо співробітник – зовнішній сумісник, соц�
пільгу застосовують тільки за одним місцем його
роботи, на яке він подав заяву (п. 169.1 ПКУ).

 Про те, що працівник знайомий із цим прави�
лом, він зазначає в заяві про застосування подат�
кової соцпільги. І коли визначають, чи має право
працівник на соцпільгу, ураховують тільки зарпла�
ту, нараховану на цьому підприємстві.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Нацбанк скоротив
строк купівлі інвалюти

Національний банк скоротив термін здійснення операції
з купівлі уповноваженими банками інвалюти за доручен�
ням юросіб і фізосіб�підприємців. Про це зазначила прес�
служба Нацбанку.

Починаючи з 19 березня 2014 р., кошти для купівлі інва�
люти за дорученням юридичних осіб і фізичних осіб�
підприємців можуть бути перераховані не раніше п’ятого
операційного дня після дня зарахування гривень на окре�
мий аналітичний рахунок, а починаючи з 25 березня 2014
року – не раніше четвертого операційного дня після дня
занахування гривень на цей рахунок. Таке скорочення
термінів затверджено постановою Правління НБУ «Про
внесення зміни до постанови Правління Національного
банку України від 06 лютого 2014 року № 49 (зі змінами)»
від 18.03.2014 р. № 137.

Затверджено показник середньої
зарплати за січень 2014 року

Затверджено показник середньої заробітної плати (до�
ходу) у середньому на одну застраховану особу в сумі 2899
гривень 77 копійок.

Він застосовуватиметься під час визначення коефіцієн�
та заробітної плати за січень 2014 року при призначенні
пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’�
язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р.
№ 1058�IV.

Особам, які зобов’язані подавати
антикорупційну декларацію,

не варто передавати
власні автомобілі за довіреністю

Адже, по"перше, все одно потрібно щорічно деклару�
вати наявність такого автомобіля в антикорупційній декла�
рації, а, по"друге, у разі його продажу довіреною особою
доведеться відобразити в антикорупційній декларації
дохід, отриманий від реалізації автомобіля (хоча дохід
фактично в руки отримує довірена особа, а не власник та�
кого автомобіля). Та й, як правило, власнику автомобіля
особа, на яку виписано «генеральну» довіреність, не по�
відомляє про відчуження такого автомобіля. І може вийти
так, що автовласник продовжує декларувати автомобіль,
котрий фактично не належить йому. Тоді доведеться що�
року перед заповненням антикорупційної декларації звер�
татися в підрозділи ДАІ, для того щоб з’ясувати, які транс�
портні засоби за ним зареєстровані.

Також зважайте й на п.п.173.1, 173.2 ПКУ: у разі якщо
громадянин продав протягом року два та більше об’єктів
такого майна, як легковий автомобіль та/або мотоцикл, та/
або мопед, то отриманий дохід буде відповідно оподатко�
вано за ставкою 5%. А отже, якщо у власності було 2 автів�
ки, одна з яких передана в користування за довіреністю, й
обидві автівки було продано у звітному році, то доведеть�
ся задекларувати такий дохід і сплатити ПДФО.

Ріелтори повинні надсилати
інформацію щоквартально

Суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку
діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухо�
мості (ріелтори), зобов’язані надіслати інформацію про
укладені за їх посередництвом цивільно�правові договори
(угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу
за місцем своєї реєстрації у строки, передбачені для по�
дання податкового розрахунку, за встановленою формою.
Оскільки податковий розрахунок за формою № 1ДФ по�
дається за базовий звітний період протягом 40 календар�
них днів, що настають за останнім календарним днем
звітного податкового кварталу, то й інформація ріелтора�
ми подається окремо за кожний квартал протягом зазна�
ченого терміну незалежно від того, укладалися чи не укла�
далися у звітному періоді такі угоди.

За порушення порядку чи строків подання зазначеної
інформації ріелтор несе відповідальність, передбачену
законом за порушення порядку або строків подання подат�
кової звітності.

Форма Інформації суб’єктів господарювання, які прова�
дять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням по�

слуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх
посередництвом цивільно�правові договори затвердже�
на наказом Міндоходів від 24.12.2013 р. № 846.

Порядок оподаткування дивідендів
залежить від статусу
корпоративних прав

Дохід учасників господарських товариств — власників
акцій (корпоративних прав) у вигляді дивідендів оподат�
ковується під час їх виплати й за їхній рахунок. Якщо стату�
том підприємства передбачена виплата дивідендів за ак�
ціями чи іншими корпоративними правами, які мають ста�
тус привілейованих або передбачають виплату фіксовано�
го розміру дивідендів, то такі дивіденди обкладаються
податком на доходи фізичних осіб як заробітна плата за
ставками 15 або 17%. Інші дивіденди оподатковуються
за ставкою 5%.

Податковим агентом під час нарахування та виплати ди�
відендів є емітент корпоративних прав або за його дору�
ченням — інша особа, яка здійснює таке нарахування (вип�
лату). У подальшому доходи у вигляді дивідендів мають
бути відображені підприємством у податковій звітності —
формі № 1ДФ (ознака доходу: 109 — дивіденди чи 101 –
заробітна плата).

Роботодавець сплатив за навчання
працівника: чи буде ПДФО

Міндоходів нагадало, що сума, сплачена роботодавцем
на користь вітчизняних вищих та професійно�технічних
навчальних закладів за фізичну особу, не включається до
складу оподатковуваних доходів таких фізичних осіб.

Водночас розмір сплачених коштів не повинен переви�
щувати суму, що дорівнює розміру місячного прожитково�
го мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округле�
ного до найближчих 10 грн. на кожний повний або непов�
ний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної
особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа в трудо�
вих відносинах із роботодавцем. У 2014 році — це 1710
грн. Якщо ж підприємство сплатило кошти в більшому
розмірі, то сума перевищення підлягає обкладенню по�
датком на доходи фізичних осіб.

Разом із тим обов’язковою умовою є укладення письмо�
вого договору (контракту) із роботодавцем про відпрацю�
вання в нього не менше 3 років після закінчення вищого та/
або професійно�технічного навчального закладу й отри�
мання спеціальності (кваліфікації).

Якщо ж працівник припиняє трудові відносини з робото�
давцем протягом періоду навчання чи до закінчення тре�
тього календарного року від року, у якому закінчується таке
навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчан�
ня, прирівнюється до додаткового блага, наданого праці�
внику протягом року, на який припадає таке припинення
трудових відносин. Така сума включається до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника по�
датку й обкладається ПДФО за ставками 15 (17)%.

Роз’яснення Міндоходів «Порядок оплати навчання
роботодавцем» від 12.03.14 р.

Новий Звіт про використання коштів
неприбуткових установ

та організацій
Міндоходів затвердило Податковий звіт про викорис�

тання коштів неприбуткових установ та організацій і пра�
вила його складання (наказ від 27.01.2014 р. № 85).

Зауважимо: згідно з п. 46.6 ПКУ, застосовувати нову
форму звіту потрібно зі звітного періоду, наступного
після періоду оприлюднення. Якщо виходити із цієї нор�
ми, то вперше за новою формою потрібно відзвітувати за
2015 р. Та переконані, що контролери «рекомендуватимуть»
звітувати за нею вже за 2014 р.

Основна відмінність нової форми Звіту від попередньої
— з’явився новий додаток ГД «Розшифровки операцій з
гуманітарної допомоги». Додаток ГД до рядків 10.1, 13.1,
16.1 Податкового звіту подається неприбутковими устано�
вами й організаціями в обов’язковому порядку під час
здійснення операцій із гуманітарної допомоги.

Окрім того, винесено в окремий додаток ВП виправ�

лення помилок за допомогою поточної декларації.
Звіт підкоригували, урахувавши останні зміни, що були

внесені в ПКУ. Зокрема:
— ураховано скасування норми ПКУ, що говорила про

сплату до бюджету частини нерозподіленого прибутку не�
прибутковими установами з ознакою «0011» (Закон Украї�
ни від 04.07.2013 р. № 422�VІІ).. Отже, рядки, які відпові�
дали за розрахунок частини нерозподіленого прибутку,
вилучено;

— додано рядки для відображення неоподатковуваних
доходів для неприбутківців із пп.пп. «ж» та «з» пп. 157.1
ПКУ.

Податковий звіт подається неприбутковими установами
й організаціями до відповідного територіального органу
Міністерства доходів і зборів України за базовий звітний
(податковий) рік протягом 60 календарних днів, що наста�
ють за останнім календарним днем звітного (податкового)
року, разом із річною фінансовою звітністю.

Наказ Міндоходів «Про затвердження форми і По�
рядку складання Податкового звіту про використання
коштів неприбуткових установ та організацій» від
27.01.2014 р. № 85. Набирає чинності з дати офіцій�
ного опублікування.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Постарайтеся не
приймати швидких
рішень, щоб після не

породжувати у своїй душі по�
чуття провини. Прийдеться
виправляти накопичені за
минулі дні помилки.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Не перевтом�
люйтеся на роботі, всі
ваші проблеми  вини�

кають через неорганізо�
ваність, а конфлікти з парт�
нерами трапляються сугубо
через дрібниці. Ваша
здатність прийняти остаточ�
не рішення буде дуже важли�
вою.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Багато чого
прийдеться почати з
чистого аркуша, роз�

раховуючи при цьому
тільки на свої сили та можли�
вості. Дрібниці можуть зігра�
ти зараз значну роль.

РАК (22.06�23.07).
Постарайтеся відго�
родити себе від непот�
рібних контактів і за�
пастися терпінням,

інакше сварки з колегами та
начальством будуть неми�

нучі.
ЛЕВ (24.07�23.08).
Залишайтеся добро�
зичливими, це від�
криє перед вами

будь�які двері. Від вас буде
потрібна збалансованість у
справах і думках. Не пере�
кладайте свої обов'язки на
близьких вам людей, пошу�
кайте жертву у інших колах.

ДІВА (24.08�23.09).
Не втрачайте цілко�
витого самовладання
та намагайтеся збер�
ігати спокій. Через

збільшення обсягу роботи
можлива деяка напру�
женість. Обмірковуйте свої
слова.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Вам необхід�
но запрягти в одну
запряжку волю,

енергію і щасливий випадок,
щоб просунутися нагору. Де�
який ризик буде виправда�
ний.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Постарайтеся
придбати впев�
неність у власних си�

лах і обов'язково займіться
особистими справами. Осте�
рігайтеся ставити в главу кута
тільки власні інтереси, це
може привести до скандалу.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Постарайте�
ся позбутися емоцій,
вони будуть заважа�
ти вам здраво вирі�

шити виниклу ситуацію.
Свою енергію направте на
рішення найбільш актуаль�
ної в цей момент справи.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Для вас насту�
пає гарячий час, ви
стаєте незамінною

людиною на роботі. Емоції
не повинні бути перешко�
дою у вашїй діяльності.  До�
мовлятися з колегами по
роботі і партнерами вам
буде значно легше  на�
прикінці тижня.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Ви повинні
відчути приплив жит�
тєвих сил і опинитися
в центрі бурхливих

подій. Нові починання мо�
жуть мати успіх. Загострена
інтуїція може дозволити вам
упоратися з що нагромад�
женням проблемам.

РИБИ (20.02�20.03).
Постарайтеся бути
відкриті для пропо�
зицій, і вони обов'яз�

ково почнуть надходити до
вас у наростаючому темпі. У
рішенні ділових питань
більше покладайтеся на
інтуїцію.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  31.03.14 – 6.04.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ
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☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 17
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

4ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 23 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â Îäåññå:
– Ôèìà, ìîé óåõàë íà äâå

íåäåëè! Êàê òîëüêî îñâî-
áîäèøüñÿ, ñðàçó êî ìíå.
Îé, ïðîñòèòå, ÿ êàæåò-
ñÿ, òåëåôîíîì îøèá-
ëàñü...

– Íè÷åãî ñòðàøíîãî,
òàêè äèêòóéòå àäðåñ!

Íî÷íîé çâîíîê  èç íàëî-
ãîâîé:

– Íå ïîäóìàéòå  íè÷åãî
ïëîõîãî. Ìû èñêëþ÷è-
òåëüíî  ïî ïîâîäó âàøå-
ãî ñïîêîéíîãî ñíà...

Ñúåçä ó÷èòåëåé  ìàòå-
ìàòèêè çàêîí÷èëñÿ äðà-
êîé. ×òî-òî íå ïîäåëèëè.

Ñêàæè ìíå, êòî òû, è ÿ
ñêàæó, êòî òâîé äðóã.

– ß ìèëëèîíåð.
– ß  òâîé äðóã.

Îí âåäü äèêî òóïîé! ß
äóìàþ, ÷òî  25 ëåò  íà-
çàä åãî ðîäèòåëè  íå íà-
øëè â êàïóñòå ìëàäåíöà
è ðåøèëè âîñïèòàòü êî-
÷àí.

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, 6 КВІТНЯ, 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!

ÎÎÎÎÎáà-íà!

Суд містечка Аль�Рамта,
що на півночі Йорданії, розг�
лядає дивний позов про бать�
ківство: четверо чоловіків
громадянки Хашимітського
королівства судяться за те,
щоб бути визнаним батьком
її майбутньої дитини.

Серед чоловіків — два
сирійці, йорданець і житель
Саудівської Аравії. Кожен
вважав себе єдиним чолові�
ком, не здогадуючись про
існування ще трьох. Щоб до�
відатися правду, суд поста�
но-вив провести генетичну
експертизу.

Коран дозволяє полігамію,
коли йдеться про чоловіків.
При цьому правовірним не
можна мати більше як чоти�
ри дружини одночасно. А от
жінкам категорично заборо�
нено виходити заміж за
кількох чоловіків відразу. В
мусульманському світі ця но�
вина викликала шок. Жінку
зви-нувачують у шахрайстві,
а її чоловіків у тому, що вони
поводилися, як останні те�
лепні, й дали себе надурити.
А деякі критики заявили, що
такий шлюб — це прихована
проституція.

Христина
ПІДГАЄВСЬКА’

Ìàþ ïðàâî,
öå ÿ ç íåþ ñïàâ!

Четверо чоловіків
однієї жінки судяться

через батьківство

ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ –ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ –ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ –ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ –ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ –
ÊÎÁÇÀÐÞÊÎÁÇÀÐÞÊÎÁÇÀÐÞÊÎÁÇÀÐÞÊÎÁÇÀÐÞ

25 березня в Мукачі�
вському замку «Паланок»
відкрилася виставка при�
свячена 200�й річниці з
дня народження Велико�
го Кобзаря. Свої роботи
представили художники
міста Мукачева.  Портре�
ти, пейзажі, етюди, ком�
позиції у затишних ста�
ровинних залах  створи�
ли неповторну атмосфе�
ру часу, часу який пода�
рував нам, українцям
Пророка, генія людства і
натхненника народів всієї
України. Організатори
виставки запрошують му�
качівців і гостей міста
відвідати експозицію,
яка буде діяти до сере�
дини травня.


