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КАБМIН України пiдготував розпорядження, яким
колишнiх президентiв України  передбачається поз�
бавити матерiально�побутових пiльг i права на  пільго�
ве отримання медичної допомоги.

У ГАМБУРГУ вирiшили впродовж  20  наступних рокiв
зовсiм позбутися автiвок i пересадити жителiв мiста
на велосипеди. А сорок вiдсоткiв мiста перетворити у
зелену зону.

ЗГIДНО офiцiйної статистики, в Українi здiйснюють
понад 12 тисяч абортiв в рiк.

В УКРАЇНУ надiйшла остання партiя допомоги вiд
американського уряду для пiдроздiлiв  наших Зброй�
них сил.В цiлому  вона склала 25 тисяч  коробок з
сухими пайками для харчування вiйськовослужбовцiв.

УНIКАЛЬНИЙ продукт “м’ясо без м’яса” незаба�
ром надiйде на прилавки  всього свiту i потiснить свiй
справжнiй аналог впевненi вченi з Європи. Науковцям
кiлькох НДI вдалося створити бiфштекс, який скла�
дається з одних овочiв, але за смаком не вiдрiзняється
вiд оригiналу.

49�РIЧНИЙ севастопольський марафонець Олег
Софяник  першим у свiтi  переплив за шiсть днiв 217�
кiлометровий прошийок в Карибському морi.

КIЛЬКА сот парижанок  взяли участь у незвичнiй
традицiйнiй акцiї. Вони зiбралися неподалiк Ейфеле�
вої вежi i за сигналом всi водночас кинули над собою
в небо свої лiфчики. В такий спосiб жiночки вирiшили
звернути увагу до проблем лiкування раку грудей.

ПIВТОРА мiльйона  заяв на отримання шенгенської
вiзи подали торiк  українцi.  Це друге  пiсля Росiї
(7 мiльйонiв заяв) мiсце  у рейтингу.

ВСЕСВIТНЯ органiзацiя охорони здоров’я назвала
забруднення  повiтря  найзначимiшою  у свiтi загро�
зою для  людського здоров’я.

ДЕТИ НЫНЧЕ НЕ В ЦЕНЕ
Кабинет Министров предложил установить единый размер по�

мощи при рождении ребёнка. Об этом говорится в законопроекте
№ 4575 “О внесении изменений в закон о Госбюджете на 2014 год”.
“Сегодня размер пособия при рождении ребёнка значительно диф�
ференцирован и установлен в сумме, кратной 30 размерам прожи�
точного минимума, — на первого ребёнка (35,28 тыс. грн.), 60 раз�
мерам — на второго ребенка (70,56 тыс. грн.), 120 размерам — на
третьего и каждого следующего ребенка (141,12 тыс. грн.)”, — гово�
рится в пояснительной записке. Правительство предлагает устано�
вить единый размер помощи при рождении ребёнка в пределах
41,28 тыс. грн. вне зависимости от того, какой он по очерёдности.
При этом выплата помощи будет осуществляться одним траншем в
сумме 10,32 тыс. грн., а остальные деньги будут выплачены в тече�
ние следующих 3 лет равными частями по 860 грн. ежемесячно.

Ç ÑÂ²ÒËÈÌ ÂÅËÈÊÎÄÍÅÌ!
Øàíîâí³  ìåäè÷í³ ïðàö³âíè-

êè Ìóêà÷åâà ³  Ìóêà÷³âùèíè!
Ç íàãîäè ñâ³òëîãî Õðèñòîâî-
ãî  Âîñêðåñ³ííÿ ùèðî â³òàþ
âàñ, âàø³ ðîäèíè  ³ âñ³õ äîðî-
ãèõ  âàøîìó ñåðöþ  ëþäåé.

Áàæàþ  êîæíîìó ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ëþäñüêîãî ùàñòÿ,

çëàãîäè ³ ñïîêîþ, íàñíàãè ó ïðàö³, óñï³õ³â  ó
çä³éñíåíí³  âñ³õ âàøèõ äîáðèõ íàì³ð³â ³ ïî÷è-
íàíü. Íåõàé óðî÷èñòî ëóíàº â êîæí³é íàø³é
îñåë³  Âåëèêîäíå â³òàííÿ “Õðèñòîñ Âîñêðåñ!”

Ç ïîâàãîþ Âàñèëü ÂÀÑÞÒÀ —  ãîëîâíèé ë³êàð
Ìóêà÷³âñüêî¿  ÖÐË

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß Â²ÒÀªÌÎ
Ç ÂÅËÈÊÎÄÍ²ÌÈ ÑÂßÒÀÌÈ

øàíîâíèõ ïðàö³âíèê³â ³  äîðîãèõ âåòåðàí³â íàøî¿ ôàáðè-
êè. Áàæàºìî, ùîá  ðàçîì ³ç Ïàñõîþ Ãîñïîäíüîþ  ó âàø³
äîì³âêè óâ³éøëè ìèð Áîæèé, çëàãîäà ³ çàòèøîê, äîáðî ³
äîñòàòîê, çäîðîâ’ÿ ³ ñïîê³é, ùàñòÿ ³ ðàä³ñòü. Ùàñëèâèõ
âàì  ñâÿò ó Áîæ³é áëàãîäàò³.

Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒÎÂ
«Åäåëüâåéñ – Ëå-Ãî», çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ïðîìèñ-
ëîâîñò³ Óêðà¿íè,

Ìàð’ÿíà ÌÓ×È×ÊÀ, ãîëîâà êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè

ÙÈÐÎ Â²ÒÀÞ Ç² ÑÂßÒÎÌ!
Øàíîâí³ òðóä³âíèêè  ÑÏ “Ô³øåð-Ìó-

êà÷åâî”.  Ïðèéì³òü íàé-
ùèð³ø³  â³òàííÿ ç íàéâå-
ëè÷í³øèì  õðèñòèÿíñü-
êèì ñâÿòîì, ñèìâîëîì

ðàäîñò³ æèòòÿ, íàä³é  òà
ñïîä³âàíü – Ñâ³òëèì

Õðèñòîâèì Âîñ-
êðåñ³ííÿì!

Â³òàþ÷è âàñ ç³
ñâÿòîì, ùèðî áà-
æàþ âàì çäîðîâ’ÿ,

ðîäèíåíîãî çàòèøêó,
âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ òà Áîæîãî áëà-
ãîñëîâåííÿ.

Íåõàé  ñâÿòî Âåëèêîäíÿ ïðèíåñå ó êîæ-
íó âàøó äîì³âêó áåçìåæíó ðàä³ñòü,
ñïîê³é ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, íàïîâíèòü  ñåðöÿ
äîáðîì òà ìèëîñåðäÿì. Õðèñòîñ  âîñ-
êðåñ!

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ ãåíäèðåêòîð
ÑÏ “Ô³øåð-Ìóêà÷åâî” Âàñèëü ÐßÁÈ×

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ!
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàþ

âàñ ç ÷óäîâèì, ñâ³òëèì òà
ðàä³ñíèì ñâÿòîì ç Âîñ-
êðåñ³ííÿì Õðèñòîâèì, ç
Ïàñõîþ Õðèñòîâîþ, ³ íå-
õàé öàðþþòü ó âàøèõ
ñåðöÿõ ò³ëüêè ìèð,
ðàä³ñòü ³ äóøåâíèé
ñïîê³é.

Íåõàé ç Âåëèêîä-
íåì äî âàøî¿ îñåë³
ïðèéäå çäîðîâ’ÿ,
ëþáîâ, ùàñòÿ, óñï³õ,
äîáðîáóò, äóøà íåõàé ñâ³òë³øóº ñòàº, ñåðöå
ïëîìåí³º ëþáîâ’þ, à ïîìèñëè ñòàíóòü ùè-
ðèìè òà äîáðèìè. Âñ³õ âàì çåìíèõ áëàã

Íåõàé Ãîñïîäü äàðóº âàì ìèð, ëþáîâ òà
çëàãîäó íà äîâã³¿ ë³òà.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Ç ïîâàãîþ, Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ,

Óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê Àóäè-
òîðñüêî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè â Çàêàðïàòñüê³é
îáë., Ãîëîâà ÇÒÂ ÂÏÃÎ «Ñï³ëêà àóäè-
òîð³â Óêðà¿íè»,  Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî
îñåðåäêó ÂÃÎ «ÀÏÏÓ», Äèðåêòîð ÏÏ
«Àóäèò», «»Êëóá Áóõãàëòåð³â»

Ç² ÑÂßÒÎÌ
ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß
ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ!

Øàíîâí³  êîëåãè, æèòåë³ Ìóêà÷åâà, ðàéîíó!
Â³òàºìî âàñ, âàø³ ðîäèíè  ç³ Ñâ³òëèì  Õðèñ-

òîâèì Âîñêðåñ³ííÿì!
Öå ñâÿòî äàº íàì äîáðó íàãîäó íàïîâíèòè

ñâî¿ ñåðöÿ ëþáîâ’þ ³ äîáðîòîþ, çì³öíþº êîæ-
íîãî ç íàñ äóõîâíî.

Õàé ìàëèíîâ³  äçâîíè Âåëèêîäíÿ ïðèíåñóòü
ó Âàø³ îñåë³  ðàä³ñòü, çëàãîäó, â³ðó, íàä³þ, ëþ-
áîâ.

Âäÿ÷í³ âàì çà  áàãàòîð³÷íó  ³ ïë³äíó  ñï³âïðà-
öþ. Íåõàé âàñ, âàø³ ðîäèíè
îáåð³ãàº Áîã â³ä âñ³õ
íåãàðàçä³â.

Êåð³âíèöòâî
Þðô³ðìè
“Â³êòîð³ÿ”



Ùåäðîñòü – íàèáîëåå ïîëíîå âûðàæåíèå ñâîáîäû. (Ô. Èñêàíäåð).Ùåäðîñòü – íàèáîëåå ïîëíîå âûðàæåíèå ñâîáîäû. (Ô. Èñêàíäåð).Ùåäðîñòü – íàèáîëåå ïîëíîå âûðàæåíèå ñâîáîäû. (Ô. Èñêàíäåð).Ùåäðîñòü – íàèáîëåå ïîëíîå âûðàæåíèå ñâîáîäû. (Ô. Èñêàíäåð).Ùåäðîñòü – íàèáîëåå ïîëíîå âûðàæåíèå ñâîáîäû. (Ô. Èñêàíäåð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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ÑÂ²ÒËÀ ÍÅÄ²Ëß
ÏÀÑÕÈ  –

ÑÂßÒÎ  ÐÀÄÎÑÒ²
Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ óñ³ ìè, õðèñòèÿíè ñõ³äíîãî

é çàõ³äíîãî îáðÿäó, óâ³éäåìî ó ñâ³òëî Ïàñõè  –
ðàä³ñíîãî Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî. Âåëèêîãî
äíÿ – ñâ³òëîãî ñâÿòà Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî,
ïî-öåðêîâíîìó Ïàñõè, ÷åêàºìî ö³ëèé ð³ê ÿê
îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ ñâÿò ó äóõîâíîìó æèòò³
õðèñòèÿí. Öå îäíå ç íàéäðåâí³øèõ  ³ íàéñâ³òë-
³øèõ õðèñòèÿíñüêèõ ñâÿò. Âîíî â³äçíà÷àºòüñÿ
óðî÷èñòî ùå ç àïîñòîëüñüêèõ ÷àñ³â. Ç öüîãî
Âåëèêîãî äíÿ ìàºìî ðàä³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç
Âîñêðåñëèì ³ â³÷íî æèâèì íàøèì Çàõèñíè-
êîì íà íåáåñàõ, Êîòðèé ÷óº íàø³ ìîëèòâè, ïî-
ñèëàº íåîáõ³äíó ðÿò³âíó äîïîìîãó ³ ñïðÿìî-
âóº íàñ íà øëÿõ ³ñòèíè.

² êîæíîãî ðàçó – ³ç âåëèêèì áëàãîãîâ³ííÿì,
ðàä³ñòþ, ñïîä³âàííÿì òà â³ðîþ ó ñïàñ³ííÿ, çà
ÿêå ²ñóñ Õðèñòîñ â³ääàâ  Ñâîº æèòòÿ, òîáòî
«ñìåðòþ ñìåðòü ïîïðàâ», çóñòð³÷àºìî ñâÿòî
³ç ñâÿò Âåëèêîäí³ìè äçâîíàìè â äóø³, ñîíÿ÷-
íèìè ïðèâ³òíèìè óñì³øêàìè ³ áàãàòèìè ïàñ-
õàëüíèìè êîøèêàìè. «Õðèñòîñ âîñêðåñ!» –
÷óºòüñÿ çâ³äóñ³ëü, à ó â³äïîâ³äü ëóíàº íå ìåíø
ï³äíåñåíå «Âî³ñòèíó âîñêðåñ!»

Ö³ ñâÿòêîâ³ äí³ – íàãàäóâàííÿ ïðî çàïîâ³äàí³
íàì áðàòåðñüêó ëþáîâ, ìèð ³ çëàãîäó – ó äó-
øàõ, ðîäèí³ é óñüîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ìè ìàºìî
áåðåãòè ¿õ, ÿê ç³íèöþ îêà, áî ñàìå öå – çàïî-
ðóêà íàøîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîáðîáóòó, êðà-
ùîãî ìàéáóòíüîãî äëÿ ä³òåé òà îíóê³â. Òîæ,
íåçâàæàþ÷è íà áóäü-ÿê³ â³äì³ííîñò³, ùî íàñ
ðîçä³ëÿþòü, – ïîë³òè÷í³ óïîäîáàííÿ, íà-
ëåæí³ñòü äî ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é, ìàé-
íîâèé ñòàí, – çãàäàéìî â ö³ ñâÿòêîâ³ äí³ ïðî
íåîáõ³äí³ñòü áóòè òîëåðàíòíèìè, äîáðîçè÷ëè-
âèìè, ÷óéíèìè îäíå äî îäíîãî. Ïðîÿâ³ìî äî
ñëàáøèõ, çíåìîæåíèõ – ëþáîâ ³ òóðáîòó, íà-
äàéìî ïîñèëåíó äîïîìîãó çíåäîëåíèì, â³äðî-
ä³ìî íàä³þ â ñåðöÿõ çíåâ³ðåíèõ. Àäæå çëàãîäà
â ñóñï³ëüñòâ³ çàëåæèòü â³ä ñòàíó äóø³ êîæíîãî
¿¿ ãðîìàäÿíèíà, ñï³ââ³ò÷èçíèêà. Íàâ÷³ìîñÿ
óì³ííþ ïîðîçóì³òèñÿ, øàíóâàòè îäíå îäíî-
ãî, íàâ÷³ìîñÿ, ïðè âñ³é íàø³é â³äì³ííîñò³ é
íåïîâòîðíîñò³, íåïåðåñ³÷íîñò³ é ñàìîáóòíîñò³
îñîáèñòîñòåé, æèòè ìèðíî é ãàðìîí³éíî â
ºäèíîìó ñóñï³ëüñòâ³, íà ñï³ëüí³é äëÿ âñ³õ íàñ
çåìë³, ³ì’ÿ ÿê³é – Óêðà¿íà.

Õðèñòîñ âîñêðåñ! Âîñêðåñ äëÿ òîãî, ùîá çà-
õèùàòè íàñ îä á³ä óñÿêèõ ³ íåùàñòü, ùîá ïðî-
ñâ³òèòè äóø³ íàø³, ùîá çì³öíþâàòè ¿õ â³ðîþ,
äîáðîì, ëàñêîþ. Âîñêðåñ, ùîá í³êîëè íå ïî-
ëèøàòè íàñ óñ³õ – ïðàâåäíèõ ³ ãð³øíèõ, ùåä-
ðèõ ³ ñêóïèõ, ë³íèâèõ ³ ïðàöüîâèòèõ, ìàðíîñ-
ëàâíèõ ³ ñêðîìíèõ, çäîðîâèõ ³ õâîðèõ… Â³í âîñ-
êðåñ, ùîá âîñêðåñëè é ìè, áî óñ³ì íàì Ñïà-
ñèòåëü ñâ³òó äàº íàä³þ. Áî ëþáèòü íàñ. ² ÷è º
ùîñü ñâ³òë³øèì ³ áåçêîðèñëèâ³øèì â³ä Éîãî
ëþáîâ³ äî íàñ, çà ÿêó Â³í ïðèéíÿâ ñò³ëüêè ìóê!
Âîñêðåñ, ùîá çì³öíþâàòè íàø äóõ ³ âîëþ,
íàøå áàæàííÿ æèòè â ìèð³ é ó çëàãîä³ ç³ ñâîºþ
ñîâ³ñòþ…

Â ö³ ñâÿòêîâ³ êâ³òíåâ³ äí³, îñÿÿí³ ñïîä³âàííÿ-
ìè íà êðàùå ìàéáóòíº, êîòð³ íåñå íàì Éîãî
Âîñêðåñ³ííÿ ìè çâåðòàºìîñÿ äî Íüîãî  ç ïðî-
õàííÿì,  íå çàëèøàé íàñ, Ãîñïîäè, í³ â ãîð³
íàøîìó, í³ â ìóêàõ íàøèõ, í³ â ðàäîñò³. Ïî-
øëè çàñòóïíèöòâî ä³òÿì íàøèì ³ îíóêàì, ñî-
òâîðè â³÷íèé ìèð íà çåìëþ íàøó. Ùîá öâ³ëà
âîíà,  à íå ñóìóâàëà â³ä âîºí ³ ðîçðóõè, â³ä
òåõíîãåííèõ êàòàñòðîô, îä óñüîãî ëèõîãî, çëî-
ãî, òåìíîãî.

Õðèñòîñ âîñêðåñ! Â³í ç íàìè! Òîæ ñëàâ³ìî
Éîãî â ö³ êâ³òíåâ³ äí³ é – çàâæäè! Ç Âåëèêîä-
íåì âàñ, íàø³ äîðîã³ ÷èòà÷³. Áàæàºìî âàì ç
ïðàâäîþ, ìèðîì ³ ðàä³ñòþ ó Äóñ³ Ñâÿò³ì ïðîé-
òè øëÿõ Áîæåñòâåííîãî âäîñêîíàëåííÿ, ïîñò-
³éíî øóêàþ÷è ó ñâî¿é äóø³ ïðåêðàñíèé îáðàç
²ñóñà Õðèñòà, çâ³ðÿþ÷è ç Éîãî çàïîâ³äÿìè óñ³
ñâî¿ ä³ÿííÿ. Ùàñòÿ é ëþáîâ³ ó êîæåí âàø ä³ì!
Õàé ñïðàâäÿòüñÿ íàéñâ³òë³ø³ âàø³ ñïîä³âàííÿ,
à âñå ëèõå îáìèíàº ³ âàñ, ³ ä³òåé âàøèõ. Ïðè-
â³òàéìî îäíå îäíîãî ñòàðèìè é âèâ³ðåíèìè
òèñÿ÷îë³òòÿìè ñëîâàìè, ÿê³ íåñóòü íàì Ñâ³òëî,
Ðàä³ñòü, Äîáðî:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!
ÂÎ²ÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî»

Ç ÂÅËÈÊÎÄÍÅÌ ÂÀÑ, Ç² ÑÂßÒÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÎÃÎ ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß!
Щиросердно вітаю  з Пасхою Господньою усіх працівників ДП

«Закарпатгеодезцентр». Нехай Воскреслий Ісус Христос щедро
дарує вам свою Божу благодать, благословить вас на довгий вік,
дарує вашим родинам мир, достаток, здоров’я і щастя.

Іван ПРОДАНЕЦЬ, директор  ДП «Закарпатгеодезцентр»

З Великоднем, з радісним і Світлим Христовим  Воскресінням
вітаю усіх перевізників міста й району, наших дорогих пасажирів.
Бажаю вам, аби не лише в Пасхальні дні, але й завжди у ваших
родинах торжествувала радість, здоров’я, щастя, благодать,
порозуміння і дарований Спасителем мир.

Олексій БАХТІН, голова асоціації перевізників  Мукачева

Шановних працівників культури Мукачева, наших дорогих ве0
теранів щиросердно вітаю з Великодніми святами, Світлим Вос0
кресінням Христовим. Хай Пасха Господня стане  могутнім дже0
релом дальшої життєвої наснаги, оптимізму, впевненості  у світлих
мріях  і добрих ділах. Щастя вам і благополуччя, здоров’я і успіхів
на культурній ниві, творчого завзяття і  світлої радості, злагоди й
миру у ваших сім’ях, піднесення душі й нових успіхів у роботі!

Ольга СТАДНИК,
голова міськкому профспілки працівників культури

Мої сердечні вітання з Великоднем, Пасхою Господньою адре0
сую сумлінним працівницям міської організації Товариства Чер0
воного Хреста, нашим дорогим підопічним. Нехай Божа благо0
дать та милість щедро увійдуть у ваші сім’ї, додадуть вам сил та
енергії в роботі, укріплять вас душевно на нові добрі починання.

Ірина МІЛЕС, голова міської організації
Товариства Червоного Хреста

Вітаю всіх працівників міських підприємств торгівлі, громадсь0
кого харчування й послуг, наших дорогих ветеранів  з Великод0
нем і Воскресінням Христовим. Щиро бажаю, щоб разом з Пас0
кою Господньою  ваші домівки  увійшли душевний спокій,  міцне
здоров’я, злагода, щастя, християнська любов і впевненість у
житті.

Магдалина ГУДАК, голова міськкому профспілки
 працівників підприємств торгівлі, громадського

 харчування і послуг

Нехай Пасхальне піднесення душі з приводу Воскресіння Гос0
поднього  буде джерелом вашої радості, дорогі працівники ТОВ
«Аріадна». Нехай Господь дарує вам і вашим сім’ям  благодать,
щастя, радість, здоров’я, мир і взаємопорозуміння, допомагає у
всіх ваших ділах.

   Мирон ДУБАНИЧ, директор ТОВ «Аріадна»

Дорогих ветеранів Великої Вітчизняної війни,  членів міського
Товариства інвалідів війни і Збройних Сил України щиросердно
вітаю з радісним святом Воскресіння Христового. Бажаю, до0
рогі мої, щоб у рік 700річчя визволення України від фашистської
окупації Спаситель світу благословив вас на довгий вік, дарував
вам  і вашим родинам міцне здоров’я, щастя, достатки і змогу
жити в мирі й благодаті.

Олександр МІШИН, голова міського Товариства
інвалідів Великої Вітчизняної війни і Збройних

Сил України, гвардії полковник у відставці

З Великодніми святами вас дорогі мої. Нехай із Пасхою Гос0
подньою у кожну сім’ю увійдуть радість, злагода, щастя, милість
Божа наповнить вас здоров’ям, душі миром, благодаттю. Нехай
шана від рідних, оточуючих вас огорнуть любов’ю , добром ваші
серця.

Микола ЛІТКОВСЬКИЙ, голова ради
Мукачівської міської організації Української

Спілки в’язнів  – жертв нацизму

Щиро вітаю зі Святою Паскою Господньою і Воскресінням Хри0
стовим вас і ваші родини. Від душі бажаю, щоб Великдень  став
для вас джерелом  подальшої життєвої снаги, оптимізму, впев0
неності  у світлих намірах і добрих ділах. Нехай із святами у ваші
оселі увійдуть мир, здоров’я, щастя, християнська любов і доб0
робут.

Михайло МАНИЧЕВ, голова Мукачівської міської
громадської організації  ветеранів  Західної групи

військ, гвардії підполковник

Нехай  Воскреслий Господь наш Ісус Христос перебуває з вами
й серед вас, дорогі правоохоронці, наші шановні ветерани. Хай
неустанно дарує вам Свою допомогу в боротьбі із злочинністю,
зміцнює вас духом, наділяє добром, милосердям, укріпляє вас в
здоров’ї, радості, щасті й благополуччі, а вашим сім’ям пошле
Божественну благодать.

Василь ШВЕНДА, начальник міськвідділу внутрішніх
справ, полковник міліції

Зі світлим святом Великодня, Воскресіння Христового сер0
дечно вітаю наш колектив, дорогих ветеранів і всіх страхуваль0
ників міста й району. Бажаю, щоб у кожну родину увійшли здоро0
в’я, радість, мир і благодать. Хай Воскреслий Спаситель напов0
нить ваші серця добром і християнською любов’ю.

Георгій РУСИН, директор Закарпатської обласної
дирекції Української пожежно;страхової компанії

Світло Воскресіння Христового нехай буде в серцях ваших на
всіх шляхах і у всіх многотрудних ділах ваших, дорогі трудівники
сільського господарства Мукачівщини. Нехай Воскреслий Спа0
ситель дарує вам  Свою благодатну допомогу  у вирощенні висо0
ких врожаїв, щедро наділить вас здоров’ям, щастям, довголіт0
тям!

   Софія МОЧКОШ, Марія РУСИНКО,
Герої Соціалістичної Праці

Світло Воскресіння Христового нехай завжди перебуває в сер0
цях ваших, дорогі правоохоронці, судді, адвокати, нотаріуси.
Нехай Воскреслий Спаситель щедро дарує вам Свою благодат0
ну допомогу, щедро наділить вас здоров’ям, щастям, довголіт0
тям і допомагає у вирішенні ваших нелегких завдань.

Владислав ОЛЕГАШ, член Спілки адвокатів України
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Наші сердечні вітання з Паскою Господньою  – працівникам
швейної фабрики, дорогим ветеранам. Нехай Воскреслий Ісус
Христос дарує вам і вашим сім’ям душевне тепло, благополуччя,
життєві труднощі й негаразди оминають ваші родини, а з Вели0
коднем у ваші оселі увійдуть  мир, здоров’я, щастя, достаток і
благодать!

Терезія ОБЕРТЮХ, директор Мукачівської швейної
фабрики, Світлана СОФІЛКАНИЧ,

голова комітету профспілки

Наші сердечні вітання з Великоднім святом Воскресіння Хри0
стового – працівникам рідного ВКП «Мукачівський міськкооп0
торг», нашим дорогим ветеранам. Нехай незгасаюче Пасхальне
сяйво любові і примирення  стане для вас джерелом подальшої
життєвої наснаги і оптимізму. Хай Воскреслий Спаситель на0
повнює любов’ю і добром ваші серця, дарує здоров’я, мир і
щастя вам і вашим родинам!

         Михайло ПОПОВИЧ, директор ВКП «Мукачівський
міськкоопторг», заслужений працівник промисловості
України, Ольга БОЛДИЖАР, голова комітету профспілки

Щиро вітаємо зі Святою Пасхою усіх працівників обласної
дитячої лікарні. наших шановних ветеранів. Здоров’я вам і ва0
шим родинам, щастя і благодаті від Воскреслого Спасителя.
Хай життєві труднощі й негаразди оминають ваші сім’ї, а з Ве0
ликоднем у ваші домівки увійдуть мир, щастя. достаток і Божа
благодать.

Єлизавета БІРОВ, головний лікар обласної дитячої
лікарні, заслужений лікар України, Ольга ПАЛАМАРЧУК,
голова профкому

Зі світлим святом Воскресіння Христового сердечно вітаю всіх
працівників і  ветеранів ТОВ «Гастроном «Мукачево». Нехай Ве0
ликдень увійде у ваші домівки  радістю, щастям, добром. Нехай
перебуває Воскреслий Спаситель  з вами і серед вас. Миру і
злагоди, проголошених Господом, здоров’я і щастя вам і вашим
родинам!

Надія БІЛИНЕЦЬ, директор ТОВ «Гастроном Мукачево»

З світлим Христовим Воскресінням, з Пасхою Господньою
вітаю всіх шановних  працівників ТзОВ “Базис”. Хай Спаситель
світу благословить вас на довгий вік, дарує вам і вашим дітям та
онукам міцне здоров’я, душевний мир, добро й благодать.

Микола БАСАРАБ, директор ТзОВ “Базис”

Вітаючи усіх жителів Чинадієва, Синяка, Карпат, а найперше,
наших працьовитих, милих трудівниць Чинадіївської пекарні,
дорогих наших ветеранів   з радісним святом із свят – Воскрес0
інням Христовим, бажаємо, щоб не тільки в Пасхальні дні, а й
завжди у ваших сім’ях торжествували радість, родинна благо0
дать, порозуміння, міцне здоров’я і заповіданий Спасителем мир.

Ганна КАПАЦ, Софія ТОВТИН

З нагоди світлого Христового Воскресіння шлю   найщиріші
вітання рідному трудовому колективу Мукачівського міського
центру зайнятості й дорогим ветеранам та підопічним. Бажаю
вам і вашим родинам  пасхальної радості, міцного здоров’я, ща0
стя, миру і благоденства в добрих ділах. Божої вам благодаті на
цілий рік!

Оксана ПЕХНЬО, начальник Мукачівського
міського центру зайнятості

   Найщиріші вітання з величним святом усіх християн – Вос0
кресінням Ісуса Христа шлю нашим шановним працівникам і до0
рогим ветеранам. Від усього серця бажаю, щоб Спаситель Світу
благословив вас на довгий вік, дарував вам і вашим сім’ям зла0
году, милосердя, щастя, добробут, міцне здоров’я, велику хрис0
тиянську любов.

Тетяна ГОРДУБЕЙ, начальник Центру поштового зв’язку
№ 1 м. Мукачево

 Із радісним і світлим святом Пасхи, Воскресіння Господа на0
шого Ісуса Христа сердечно вітаю колектив рибокомбінату, на0
ших любих ветеранів. Нехай Великоднє свято озоветься у ваших
серцях любов’ю до ближніх, миром, злагодою, впевненістю у
світлих намірах і добрих ділах.

  Василь ОЛЕКСИК, директор
 Закарпатського рибокомбінату

Щиро вітаю зі Святою Пасхою всіх працівників будівельного
управління, колег із споріднених підприємств. Здоров’я вам, ща0
стя і Божої благодаті. Нехай Великодні свята принесуть у ваші
домівки добро, щастя, благополуччя і християнську любов.

Іван ДАНКАНИЧ, голова правління ЗАТ «Будівельне
управління №1», заслужений будівельник України

З Великодніми святами вас, дорогі наші працівники й ветера0
ни, з Святою Паскою Господньою. Нехай не тільки в ці урочисто0
святкові дні,  а й цілий рік ваші серця будуть сповнені радості
від Воскресіння Ісуса Христа, а Спаситель пошле вам і вашим
сім’ям свою благодать, мир, душевний спокій і достатки.

Іван РОСПОПА, начальник цеху телекомунікаційних
послуг № 7 Закарпатської філії ВАТ «Укртелеком»
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
4 (99)  17 êâ³òíÿ 2014 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333317 êâ³òíÿ 2014  ð.

15 (1017)15 (1017)15 (1017)15 (1017)15 (1017)

ñò.

Âîçëþáëåí³ ó Ãîñïîä³ äîñòî÷òèì³
ïàñòèð³, äèÿêîíè, âåñü êë³ð öåðêîâ-
íèé, áîãîëþáèâ³ ³íîêè òà ³íîêèí³, äî-
ðîã³ áðàò³ÿ ³ ñåñòðè! Â³ä ñåðöÿ, ñïîâ-
íåíîãî âåëèêîþ ðàä³ñòþ, â³òàþ âñ³õ
Âàñ ç áåçâèì³ðíîþ òà â³÷íîþ ïîä³ºþ
– Âîñêðåñ³ííÿì Õðèñòîâèì!

Ïîä³áíî äî òîãî, ÿê Ñàì Õðèñòîñ
âîñêðåñëèé ÿâëÿâñÿ àïîñòîëàì ³ ñâÿ-
òèì æ³íêàì, óò³øàþ÷è, áëàãîñëîâëÿ-
þ÷è òà óêð³ïëÿþ÷è ¿õ â³ðó, òàê ñüîãîäí³
ì³ñòè÷íî ³ òàºìíè÷î Â³í ÿâëÿºòüñÿ ³
íàì. Ñüîãîäí³ ìè ïîêëèêàí³ ñï³âïå-
ðåæèòè  ³ â³ä÷óòè â íàøèõ äóøàõ Éîãî
ãîëîñ: «Ìèð âàì!», «Ðàä³éòå!», ùîá ³
ìè â³äíàéøëè áëàãîäàòí³ ñèëè äëÿ
ïðîäîâæåííÿ íàøîãî çåìíîãî áóòòÿ.

²ç ðîêó â ð³ê öèì ïàñõàëüíèì â³òàí-
íÿì Öåðêâà ñâ³ä÷èòü ïðî ïîä³þ âñå-
ëåíñüêîãî çíà÷åííÿ, ÿêà ñòàëàñÿ ìàé-
æå äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â òîìó. Òîä³ ðàíî-
âðàíö³ æîíè-ìèðîíîñèö³ ïðèéøëè äî
ì³ñöÿ ïîõîâàííÿ ñâîãî Ó÷èòåëÿ ³ ïî-
áà÷èëè, ùî ãðîá ïîðîæí³é. Áîæå-
ñòâåííà ñèëà Õðèñòà ïîäîëàëà çàêîí
ñìåðò³. Â³í âîñêðåñ, çàñâ³ä÷óþ÷è
âñüîìó ëþäñòâó, ùî ñìåðòü – öå íå
ê³íåöü æèòòÿ, ùî ñìåðòü ïåðåìà-
ãàºòüñÿ ñèëîþ Áîæîþ.

 Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå íåñå ó ñîá³
âåëèêèé òàºìíè÷èé çì³ñò. Àäæå, ùå
ïåðåä Âîñêðåñ³ííÿì Õðèñòîâèì,
â³äáóâàºòüñÿ ïåðåðîäæåííÿ äóø³ ðîç-
á³éíèêà: «Ïîì’ÿíè ìåíå, Ãîñïîäè,
êîëè ïðèéäåø ó Öàðñòâî Òâîº!»
(Ëê.23,42). À êîëè Õðèñòîñ ñïóñòèâ
äóõ, òîä³ â³äáóâñÿ ïåðåâîðîò ó äóø³
ðèìñüêîãî ñîòíèêà ³ òèõ, õòî áóëè ç
íèì. Âîíè ñïîâ³äóþòü Õðèñòà «Ñèíîì
Áîæèì» (Ìê.15,39;Ìô.27,54).

Íàâ³òü ñàìà ïðèðîäà íå çàëèøà-
ëàñÿ áàéäóæîþ äî ñìåðò³ Ãîñïîäà:
«çåìëÿ ïîòðÿñëàñü ³ êàì³ííÿ ðîçñè-
ïàëîñü» (Ìô.27,51), «³ íàñòàëà òåì-
ðÿâà» (Ìê. 15, 33). Ðàçîì ³ç ïðèðî-
äîþ ïîõèòíóâñÿ ³ õðàì Áîæèé: «Çàâ³-
ñà ó õðàì³ ðîç³äðàëàñü íàâï³ë» (Ìê.
15,38).

Ãîëãîôñüê³ ïîä³¿ çíàéøëè ñâîº
â³äîáðàæåííÿ ³ ó ïîòîéá³÷íîìó ñâ³ò³:
«Ãðîáè â³äêðèëèñÿ, ³ áàãàòî ò³ë ñïî-
÷èëèõ âîñêðåñëè…³ ç’ÿâèëèñÿ áàãàòü-
îì» (Ìô. 27,52-53).

Íàðåøò³, â³äáóâñÿ ïåðåâîðîò ³ â äó-
øàõ òèõ, õòî, ÿê íà âèäîâèùå, ïðèé-
øîâ íà Ãîëãîôó. Ëþäè, êîòðèõ ìó÷è-

Ïàñõàëüíå ïîñëàííÿ Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øîãî ÔÅÎÄÎÐÀ
Àðõ³ºïèñêîïà Ìóêà÷³âñüêîãî ³ Óæãîðîäñüêîãî áîãîëþáèâèì ïàñòèðÿì, ÷åñíîìó
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ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!
Ï³ñíü

Âîñêðåñøåìó Õðèñòó
(Ñòàðîâèííà çàêàðïàòñüêà

ïðàâîñëàâíà ï³ñíÿ)
Âîñêðåñ ²èñóñ îò ãðîáà, ðàäîñòü âåëèÿ,
Àíãåë ñèäÿé íà êàìåíè, æåíàì âîïèÿé:
«×òî èùåòå æèâàãî, ñèº â³ùàøå,
×òî ïëà÷åòå íåòë³íà, ìèðîíîñÿùå,
Ïëàùàíèöþ è ñóäàð âî ãðîáå âåäèòå,
Âîñòàë ÿêîæå ðå÷å, óæ íå ïëà÷åòå.
Âî Ãàëèëåþ øåäøå, ñêîðî òåöèòå,
Àïîñòîëîì è Ïåòðîâè ñèº ðåöèòå,
ßêî âîñòàë Ãîñïîäü, ïðîïîâåä³òå,
Ñî ïëîò³þ îò ãðîáà, ãëàñíî âåñòèòå».
Ëèêóé è âåñåëèñÿ, ãðàäå Ñèîíå,
Êðàñóéñÿ è ðàäóéñÿ, Èºðóñàëèìå.
Ðàäóéñÿ Ìàð³º, òè Ä³âà ÷èñòà,
Î âîñòàíèè èç ìåðòâèõ Òâîºãî Ñèíà.
Ìîëè Ñïàñà Ñèíà, àáû äàë æèòè,
Âî âñåé çåìíîé þäîëè, Òåáå ñëàâèòè!
Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ìåðòâèõ âåñåëî ñï³âàòè
È ðàäîñòíèì ãëàñîì Õðèñòà ïðîñëàâëÿòè.
Êóïíî ñî Îòöåì, è Ñâÿòûì Äóõîì
Õðèñòó ÷åñòü è ñëàâà, íà â³êè â³êîâ.
                                              Àì³íü.
               Çàïèñàëà Ì.².ØÓÒ²É, ì. Ìóêà÷åâî

Îêð³ì äâàíàäöÿòè ³ ñåìè
äåñÿòè ó÷í³â çà Õðèñòîì õî-
äèëè ñë³äîì òà Éîìó â³ðíî
ñëóæèëè áàãàòî æ³íîê. Âîíè
íàâ÷àëèñÿ ó Íüîãî â³ð³ òà ñâÿ-
òîìó æèòòþ, äîïîìàãàëè Éîìó
â ïðîïîâ³ä³ ïðî Öàðñòâî Áîæå.

Òàêó íàçâó æîíè-ìèðîíî-
ñèö³ îòðèìàëè òîìó, ùî ïðè-
íåñëè äî ãðîáó Ãîñïîäíüîãî
ìèðî äëÿ ïîìàçàííÿ ïðå÷èñ-
òîãî ò³ëà Éîãî, ïîêàçàëè ñâîþ
âåëèêó ëþáîâ äî Ãîñïîäà,
áóëè ñâ³äêàìè ñìåðò³ Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ é ïðîïîâ³äíèöÿìè

ëè äîêîðè ñîâ³ñò³ â³ä ñïîãëÿäàííÿ òà-
êèõ ïîä³é, ïîâåðòàëèñÿ ç Ãîëãîôè,
«á’þ÷è ñåáå â ãðóäè» (Ëê.23,48) òà
ïåðåæèâàþ÷è æàõ ïåðåä çðîáëåíèì.

Òàê ñòðàæäàííÿ ³ îñîáëèâî ñìåðòü
²³ñóñà Õðèñòà âðàçèëè âñå æèâå ³ ìåð-
òâå, ïðîáóäèëè ëþäñüê³ ñåðöÿ, ïðè-
ãîòîâëÿþ÷è ¿õ äî íàñòóïíî¿ íàéâåëè÷-
í³øî¿ ïîä³¿ – Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîä-
íüîãî.

Ñüîãîäí³ âñ³ ìè ðàä³ºìî! Ïðîòå ïàñ-
õàëüíà ðàä³ñòü íå ïîâèííà áóòè äëÿ
íàñ ò³ëüêè êîðîòêî÷àñíèì, åìîö³é-
íèì, ïîáóòîâèì íàñòðîºì Ïàñõàëü-
íî¿ íî÷³. Íàøà ðàä³ñòü ìàº áóòè äîâ-
ãîþ ³ ïîâíîþ, áî ñàìà ñóòí³ñòü ñâÿòà
ïîòðåáóº öüîãî.

Íå áóäåìî çàáóâàòè, áðàòòÿ ³ ñåñ-
òðè, ùî Ïàñõà – öå ïåðø çà âñå ñòàí
äóø³. Çãàäàºìî ïðåïîäîáíîãî Ñåðà-
ôèìà Ñàðîâñüêîãî, ÿêèé óâåñü ð³ê
â³òàâñÿ ç ëþäüìè: «Õðèñòîñ Âîñêðåñ
– ðàä³ñòü ìîÿ». Ëþäèíà, ÿêà ïîñò³éíî
æèâå ç Õðèñòîì ³ çàðàäè Õðèñòà, ¿¿
æèòòÿ íàáóâàº í³ ç ÷èì íåçð³âíÿííî¿,
íîâî¿ ÿêîñò³. Ëþäèíà ñòàº àáñîëþò-
íî íîâîþ ëþäèíîþ â Õðèñò³. Âîíà
ñòàº ³íøîþ – îíîâëåíîþ, ïðåîáðà-
æåííîþ.

Ñüîãîäí³ ó ïëàíåòàðíîìó, öåðêîâ-
íî-ñóñï³ëüíîìó ïðîñòîð³ ³íîä³ øòó÷-

íî, à ³íîä³ ³ ïðèðîäíî ñòâîðþþòüñÿ
ïðîáëåìè, ÿê³ âèêëèêàþòü çáåíòåæåí-
íÿ ³ íåïîðîçóì³ííÿ. Ïðèðîäí³ êàòàê-
ë³çìè, çì³íè ïðèðîäíî¿ ñòðóêòóðè ó
âñåñâ³ò³ òà êîíòèíåíòàëüí³ òà ãåî-
ãðàô³÷í³ êîíôë³êòè ì³æ ëþäüìè íà-
áóâàþòü ïðîñòî âðàæàþ÷èõ ìàñø-
òàá³â. Íàøå ñòàâëåííÿ äî öèõ ÿâèù
ïîâèííî áóòè õðèñòèÿíñüêèì ³ òàêèì,
ùî â³äïîâ³äàº ªâàíãåë³þ.

Ó ö³ ñâÿò³ äí³ ìè ïîâèíí³ êåðóâàòè-
ñÿ íå àìá³ö³ÿìè òà åãî¿çìîì, à ï³êëó-
âàòèñÿ ïðî êîíêðåòíèõ ëþäåé ³ íàø³
ñïðàâè ìèëîñåðäÿ ñüîãîäí³ áóäóòü
àêòóàëüí³, ÿê í³êîëè. Çà áóäü-ÿêèõ
ñêëàäíèõ îáñòàâèí íàøî¿ ä³éñíîñò³
Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå ïîâèííå ñòà-
òè äëÿ íàñ äæåðåëîì ñèë ó áîðîòüá³
ç³ çëîì, äæåðåëîì îïòèì³çìó ³ äóõîâ-
íî¿ ðàäîñò³. Öÿ ðàä³ñòü çäàòíà îæè-
âèòè õîëîäí³ ñåðöÿ, ñïîâíèòè ¿õ íàä³¿,
â³ðè ³ ëþáîâ³.

Íå áóäåìî çàáóâàòè, ùî öüîãî ðîêó
ìè â³äçíà÷àºìî 100-ð³÷÷ÿ ãàíåáíîãî
²²-ãî Ìàðàìîðîø-Ñèãîòñüêîãî ïðîöå-
ñó. Çãàäàéìî ñüîãîäí³ íàøèõ çåì-
ëÿê³â, ñïîâ³äíèê³â â³ðè ³ áëàãî÷åñòÿ,
ÿê³ çàðàäè çáåðåæåííÿ ïðàáàòüê³âñü-
êî¿ â³ðè ³ òðàäèö³¿ ñòàëè ïðåäìåòîì
çíóùàíü, áóëè æîðñòîêî ãîíèì³ òà
ï³ääàâàëèñÿ ïåðåñë³äóâàííÿì. Áóäü-
ìî æ âäÿ÷í³ ¿õíüîìó ïîäâèãó. Â ö³ äí³
íàøà ìîëèòâà çà íèõ áóäå äîáðîþ
ñïðàâîþ äëÿ íàøî¿ äóø³.

Íåõàé âñåëåíñüêà ðàä³ñòü Âîñêðå-
ñ³ííÿ Õðèñòîâîãî â ö³ äí³ íàïîâíèòü
íàøå ºñòâî â³ðîþ ³ ëþáîâ’þ, âñåëèòü
ó íàñ íåïîõèòíó âïåâíåí³ñòü ó òå, ùî
ÿêùî âîñêðåñ Õðèñòîñ, òî ³ ìè áóäå-
ìî æèòè, ÿêùî âîñêðåñ Õðèñòîñ, ïå-
ðåì³ãøè ñìåðòü ³ âñÿêå çëî, òî ³ ìè
ïåðåìîæåìî ãð³õ ³ íåïðàâäó ó íàøèõ
äóøàõ ³ ñóñï³ëüñòâ³, òîìó ùî ñüî-
ãîäí³øíº ñâÿòî íàâ÷àº íàñ æèòè â
îäíîäóìíîñò³, ìèð³, ëþáîâ³, áëàãî-
÷åñò³ òà çëàãîä³.

Ùå ðàç â³ä äóø³ â³òàþ óñ³õ âàñ, ìî¿
äîðîã³, ç³ ñâÿòîì Ñâÿòî¿ Ïàñõè. Äî-
ïîìîãà ³ áëàãîñëîâåííÿ âî³ñòèíó Âîñ-
êðåñëîãî Ãîñïîäà íåõàé ñóïðîâîäæó-
þòü êîæíîãî ç íàñ ó íàøèõ ïîäàëü-
øèõ òðóäàõ íà ñëàâó Öåðêâè ³ íà êî-
ðèñòü êðà¿íè, ó ÿê³é ìè æèâåìî. Àì³íü.
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Àíòèïàñõà.
Íåä³ëÿ àïîñòîëà Ôîìè

(27 êâ³òíÿ)
Âîñüìèé äåíü ï³ñëÿ

Ïàñõè ç äàâí³õ ÷àñ³â, ÿê
çàê³í÷åííÿ Ñâ³òëî¿ ñåä-
ìèö³, ñâÿòêóâàâñÿ
îñîáëèâî. Â³í ñêëàäàâ
í³áè çàì³íó Ïàñõè, òîìó
³ íàçâàíèé Àíòèïàñõîþ,
ùî îçíà÷àº çàì³ñòü
Ïàñõè.

Öüîãî äíÿ îíîâ-
ëþºòüñÿ ïàì’ÿòü Âîñ-
êðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî,
òîìó Àíòèïàñõà íàçè-
âàºòüñÿ ùå òèæíåì
îíîâëåííÿ. Àïîñòîë
Ôîìà íå áóâ ïðèñóòí³é
ïðè Âîñêðåñ³íí³ Ñïàñèòåëÿ ³ íå â³ðèâ ó öå.  Ñàìå
÷åðåç öå éîìó áóëè ÿâëåí³ äîêàçè Âîñêðåñ³ííÿ.
Òîìó íåä³ëÿ ³ìåíóºòüñÿ ùå é Ôîìèíîþ.

Ïðàâîñëàâíà öåðêâà íàäàº ö³é ïîä³¿ îñîáëè-
âîãî çíà÷åííÿ. Ñâî¿ì ÿâëåííÿì àïîñòîëîâ³ Ôîì³
âîñêðåñëèé Ãîñïîäü çàïåâíÿº, ùî Â³í ìàâ ï³ñëÿ
Âîñêðåñ³ííÿ íå óÿâíó, ïðèìàðíó ïëîòü, à ä³éñíî
ïðå÷èñòó, ÿêó ïðèéíÿâ â³ä óòðîáè Ïðåñâÿòî¿ Áî-
ãîðîäèö³, ç ÿêîþ áóâ ïðèêîâàíèé äî õðåñòà ³ íà
ÿê³é çàëèøèëèñÿ â³ä òîãî, íàâ³òü ï³ñëÿ Âîñêðåñ-
³ííÿ, ðàíè.

Ñâÿòèòåëü Êèðèë Îëåêñàíäð³éñüêèé ãîâîðèòü,
ùî Ñïàñèòåëü, óäîñòîþþ÷è Ôîìó â ÷óä³, óêð³ïèâ
ó âñ³õ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³ííÿõ â³ðó â òå, ùî Â³í
Ñàì ÿâèâñÿ â ïëîò³, à íå ó âèãëÿä³ áåçïëîòíîãî
äóõà. Îòæå, «íå áóäü íåâ³ðóþ÷èì, àëå â³ðóþ÷èì».
Îñê³ëüêè äîëÿ íàøîãî ñïàñ³ííÿ çàëåæèòü ÿêðàç
â³ä öüîãî â³ðóâàííÿ. Ñêàçàíî ÿñíî ³ ð³øó÷å. Óê-
ð³ïè ñâîþ â³ðó äî ìîæëèâî¿ ìåæ³, óõèëÿéñÿ âå-
ëèêèõ ïåðåñóä³â ³ âèêðóòàñ. Áóäóé æèòòÿ íà öüî-
ìó êàìåí³ ³ óíèêíåø çàãèáåë³. Àäæå âñ³ òðóäè Ñïà-
ñèòåëÿ çàðàäè íàñ. Ó Íüîãî íåìàº ñïðàâè á³ëüø
âàæëèâî¿, í³æ íàøå ñïàñ³ííÿ.

Âïðîäîâæ Ôîìèíîãî òèæíÿ ó õðàìàõ òà íà êëà-
äîâèùàõ çä³éñíþþòüñÿ çàóïîê³éí³ áîãîñëóæ³ííÿ,
ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ. Íà â³âòîðîê öüîãî òèæíÿ
ïðèïàäàº Ðàäóíèöÿ (Ðàäîíèöÿ, Ðàäîâíèöÿ, Ðà-
äóíåöü) – ãîëîâíèé ïîìèíàëüíèé äåíü.

Ï³ñëÿ ë³òóðã³¿ ³ ïàíàõèäè ïðàâîñëàâí³ õðèñòèÿ-
íè âèðóøàþòü íà ìîãèëè ðîäè÷³â òà áëèçüêèõ,
ùîá ñïîâ³ñòèòè ¿ì ïðî Âåëèêó ðàä³ñòü.

Àðõ³ìàíäðèò  Ñèëóàí

Ñâÿò³ æîíè-ìèðîíîñèö³ (4 òðàâíÿ)

Éîãî âîñêðåñ³ííÿ. Ö³ ñâÿò³
æîíè, ïðèáóâøè íà ì³ñöå ïî-
õîâàííÿ Õðèñòà, çíàéøëè
â³äâàëåíèì êàì³íü â³ä ãðîáó,
ñòîðîæó – ÿêà â³ä ñòðàõó ðîç-
á³ãëàñÿ, ïîáà÷èëè àíãåëà,
ÿêèé ñïîâ³ñòèâ ¿ì ïðî âîñêðå-
ñ³ííÿ Ãîñïîäà, à ïîò³ì ³ Éîãî
Ñàìîãî. Â³í ñêàçàâ: «Ðàäóé-
òåñÿ!» – ÿê îïîâ³äàº íàì ñâÿ-
òèé ºâàíãåë³ñò Ìàòôåé.

Øàíóþ÷è ïàì’ÿòü ïðî æîí-
ìèðîíîñèöü, Ñâÿòà öåðêâà
â³ääàº íàëåæíó õâàëó ¿õí³é
â³ð³, ãàðÿ÷³é ëþáîâ³ é â³ääà-

íîñò³ Ãîñïîäó, ÿêîãî ïåðå-
ñë³äóâàëè çàçäð³ñòü ³ çëîáà
ïåðâîñâÿùåíèê³â, êíèæíèê³â ³
ñòàð³éøèí þäåéñüêèõ. Íà
ïðèêëàä³ ìèðîíîñèöü öåðêâà
â÷èòü íàñ ùèðî â³ðèòè, ãàðÿ-
÷å ëþáèòè òà áóòè íåçì³ííî
â³ääàíèì Ãîñïîäó ²³ñóñó âïðî-
äîâæ óñüîãî íàøîãî æèòòÿ, ó
áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ñåðåä óñ³õ
íåãàðàçä³â æèòòÿ, â ùàñò³ ³
ãîð³, â ðàäîñò³ ³ ñêîðáîò³, â
áàãàòñòâ³ ³ á³äíîñò³, â çäîðîâ’¿
òà õâîðîá³, â òèø³ ³ áóð³ äó-
øåâí³é.

Àðõ³ìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Õðèñòîñ âîñêðåñ ³ç ìåðòâèõ; ïåðâåíåöü ñåðåä ïîìåðëèõ… ßê ó Àäàì³ âñ³ âìèðàþòü,
òàê ³ â Õðèñò³ âñ³ îæèâóòü. (1 Êîð. 15, 20,22).
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ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI ÑÂßÒÀ

Ó ÒÐÀÂÍ² 2014 ð.
2.(Ïò.) – Áëæ. Ìàòðîíè Ìîñêîâñüêî¿.
4.(Íä.) – Íåä³ëÿ ñâ. æîí-ìèðîíîñèöü: Ìàð³¿ Ìàãäà-

ëèíè, Ìàð³¿ Êëåîïîâî¿, Ñîëîì³¿, ²îàííè, Ìàðôè ³
Ìàð³¿, Ñóñàííè òà ³íøèõ. Çíàéäåííÿ ìîùåé ïðï.
Ôåîäîðà Ñàíàêñàðñüêîãî. Áëãâ. Òàìàðè, öàðèö³ Ãðó-
çèíñüêî¿.
6.(Âò.) –  Âì÷. Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ.
8.(Ñð.) –  Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ìàðêà.
12.(Ïí.) –  Ïðï. Àìôèëîõ³ÿ Ïî÷à¿âñüêîãî. Ïðï.  Íå-

êòàð³ÿ, ñòàðöÿ Îïòèíñüêîãî.
13.(Âò.) –  Àïîñòîëà ßêîâà Çàâåäåºâà. Ñâò. ²ãíàò³ÿ

(Áðÿí÷àí³íîâà), ºï. ×îðíîìîðñüêîãî ³ Êàâêàçüêîãî.
14.(Ñð.) –  Ïåðåïîëîâåííÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. ²êîíè

Áîæî¿ Ìàòåð³ "Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü".
16.(Ïò.) –  Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ, ³ãóìåíà Êèºâî-Ïå÷åðñü-

êîãî.
18.(Íä.) –  Íåä³ëÿ ïðî ñàìàðÿíêó. Âìö. ²ðèíè. ²êîíè

Áîæî¿ Ìàòåð³ "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà".
19.(Ïí.) –  Ïðï. ²îâà Ïî÷à¿âñüêîãî.
21.(Ñð.) –  Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà ²îàííà Áîãîñëîâà.
22.(×ò.) –  Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâÿòèòåëÿ ³ ÷óäîò-

âîðöÿ Íèêîëàÿ ³ç Ìèð Ë³ê³éñüêèõ äî Áàðà.
24.(Ñá.) – Ð³âíîàï. Ìåôîä³ÿ é Êèðèëà, â÷èòåë³â Ñëî-

âåíñüêèõ.
25.(Íä.) –  Íåä³ëÿ ïðî ñë³ïîãî. Ïðîñëàâëåííÿ ñâùì÷.

ªðìîãåíà, ïàòð. Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîòâîð-
öÿ. Ñîáîð Êàðïàòîðóñüêèõ ñâÿòèõ.
28.(Ñð.) –  Â³ääàííÿ ñâÿòà Ïàñõè.
29.(×ò.) –  Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíº.
30.(Ïò.) –  Ïðàâ. ²îíè Îäåñüêîãî.
31.(Ñá.) –  Ïàì'ÿòü Ñâÿòèõ Îòö³â ñåìè
                  Âñåëåíñüêèõ Ñîáîð³â.

ßêáè Ãîñïîäü íå ïîêëàâ ÷åðåç ñâÿòèõ
Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ ñòâîðèòè äëÿ íàøèõ
ÿçè÷íèõ ïðåäê³â ñëîâ’ÿíñüêèé àëôàâ³ò,
òî íà ñëîâ’ÿíñüêèõ çåìëÿõ ç âåëèêîþ
â³ðîã³äí³ñòþ ïàíóâàëè á ó ð³çí³é ì³ð³ ëà-
òèíñüêà, ãðåöüêà àáî í³ìåöüêà ìîâè.

Íàøà öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêà ìîâà íå
ìàº çåìíèõ êîðåí³â â³ä ñòàðîäàâí³õ ÿçè÷-
íèõ öèâ³ë³çàö³é. Âîíà º Áîæèì äàðîì ç
âèñîò íåáåñíèõ, ùîá ï³äãîòóâàòè íàø
ðîçóì ³ ñåðöå äëÿ çåìíî-íåáåñíèõ
ñïðàâ, äëÿ ñïðèéíÿòòÿ çóñòð³÷³ ç
â³÷í³ñòþ. Ùîá, ïðèéøîâøè ï³ñëÿ ñìåðò³
â ð³äí³ íåáåñà, ìè â³ä÷óâàëè ñåáå íå
ãîñòÿìè, à ñâî¿ìè, ð³äíèìè, ï³ñëÿ òðè-
âàëîãî ðîçëó÷åííÿ. Ùîá íàø³ ïî÷óòòÿ,
åìîö³¿, ñï³âïåðåæèâàííÿ, ñï³âðàäóâàí-
íÿ ïðîõîäèëè îäíîñòàéíî, çàãàëüíîçðî-
çóì³ëî. Ùîá âèäíî áóëî ¿ì, ùî ìè, æè-
âó÷è íà çåìë³, ñåðöåì áóëè ç íèìè â
î÷³êóâàíí³ ïðèéäåøíüîãî ñï³ëüíîãî íå-
áåñíîãî áóòòÿ, ùî ìè ùå íà çåìë³ âèâ-
÷àëè íåáåñíå ³ â³÷íå ³ ãîòóâàëèñü äî
çóñòð³÷³ â íåáåñíèõ ÷åðòîãàõ.

Íàøà ð³äíà öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêà ìîâà
– öå ìîâà äîáðà ³ ëþáîâ³. Â í³é ñëîâà
âçÿò³ ç íåáåñíîãî ñëîâíèêà. Õòî ÷èòàº
íà í³é – çö³ëþº äåôåêòè ìîâè, ïîðóøå-
íó ïñèõ³êó, ï³çíàº ³ñòèíó, à íå çàçåì-
ëþºòüñÿ íà ðîçìîâàõ ïðî ïîáóòîâó ñóº-
òó. ßê áóäü-ÿêèé äàð  Áîæèé, âîíà íå
ìàº âàä ³ íåäîë³ê³â. Áóäåìî æ ã³äíèìè
ö³íèòåëÿìè öüîãî Ïîäàðóíêà íàì, ñëî-
â’ÿíàì, ðîñ³ÿíàì, óêðà¿íöÿì ³ á³ëîðó-
ñàì.

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é

Ð³âíîàïîñòîëüí³ Êèðèëî ³ Ìåôîä³é,
â÷èòåë³ Ñëîâåíñüê³

(Äåíü ïàì’ÿò³ – 24 òðàâíÿ)

ÏÀÑÊÀ
Ç ÃËÀÇÓÐ’Þ
Äëÿ ò³ñòà:
· 500 ã ïøåíè÷íîãî áî-

ðîøíà;
· 170 ã öóêðó;
· 40 ã ñâ³æèõ äð³æäæ³â;
· 120 ìë òåïëîãî ìîëîêà;
· 120 ìë âåðøê³â;
· 120 ã ìàñëà ê³ìíàòíî¿

òåìïåðàòóðè;
· 2 ÿº÷íèõ æîâòêè;
· 1 ÷. ëîæêà âàí³ëüíîãî

öóêðó, 1/4 ÷. ëîæêè ñîë³;
· 50 ã ðîäçèíîê;
· 150 ã ñóøåíèõ àáðè-

êîñ³â, íàð³çàòè êóáèêàìè;
· 75 ã ìèãäàëþ, ïî÷èñ-

òèòè.
Äëÿ ãëàçóð³:
· 2 ÿº÷íèõ á³ëêè (îõîëî-

äèòè);
· 130 ã öóêðîâî¿ ïóäðè;
· 1 ÷. ëîæêà ëèìîííîãî

ñîêó;
· 75 ã âîëîñüêèõ ãîð³õ³â.
Ò³ñòî. Ç’ºäíàòè äð³æäæ³,

ìîëîêî, âåðøêè ³ 1/3 áî-
ðîøíà. Íàêðèòè ³ äàòè ò³ñòó
ï³äíÿòèñÿ. Çáèòè ÿº÷í³
æîâòêè, öóêîð, âàí³ëü ³ ìàñ-
ëî. Äîäàòè öþ ñóì³ø â ò³ñòî,
êîëè âîíî âèðîñòå. Ïîñî-
ëèòè ³ äîäàòè ïðÿíîù³. Ïå-
ðåì³øàòè ³ äîäàòè ðåøòó
áîðîøíà. Âèì³ñèòè ò³ñòî,
ïîêè âîíî ñòàíå ãëàäêèì ³
ïåðåñòàíå ëèïíóòè. Íàêðè-
òè ³ ïîñòàâèòè ò³ñòî â òåï-
ëå ì³ñöå, ùîá âîíî ï³äíÿ-
ëîñÿ. Êîëè ò³ñòî ï³äí³ìåòü-
ñÿ âäðóãå, äîäàòè àáðèêî-
ñè, ìèãäàëü òà ðîäçèíêè.

Çìàñòèòè ìàñëîì ôîðìè.
Çàïîâíèòè ¿õ ò³ñòîì íàïîëî-
âèíó. Çàëèøèòè íà 15 õâ,
ùîá ò³ñòî ï³äíÿëîñÿ. Âèï³-
êàòè 1 ãîä. çà òåìïåðàòóðè
190 Ñ.

Ãëàçóð. ²ç çàçíà÷åíèõ
³íãðåä³ºíò³â ïðèãîòóâàòè
ãëàçóð. Ïîëèòè ãëàçóð’þ
òåïë³ ïàñêè.

Çàïèòàííÿ: – Õòî ðîç³ï’ÿâ ²³ñóñà Õðèñòà?
Â³äïîâ³äü:  –  ×è íå íàéêðàùå íà öå çàïèòàííÿ â³äïî-

â³ñòè ñëîâàìè ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî ²îàííà Êðîíøòàäòñüêîãî:
«×è îäí³ ³óäå¿ ðîç³ï’ÿëè ²³ñóñà Õðèñòà? Í³ – ³ ìè ç âàìè,
áðàòòÿ ìî¿; êîæåí ³ç íàñ âëèâ ó æàõëèâó ÷àøó Éîãî ñòðàæ-
äàíü áàãàòî ã³ðêî¿ æîâ÷³. Òîìó ùî â íàñ ä³þòü ò³ æ ïðè-
ñòðàñò³, ÿê³ ä³ÿëè â ðîçïèíàòåëÿõ Õðèñòîâèõ: òà æ çàðî-
çóì³ë³ñòü, òà æ ãîðä³ñòü, òà æ çë³ñòü, òà æ çàçäð³ñòü, òà æ
ïðèñòðàñí³ñòü äî çîâí³øíüîãî ³ íåõòóâàííÿ âíóòð³øíüîþ äîá-
ðî÷èíí³ñòþ – ùèðèì ñìèðåííÿì ³ áëàãî÷åñòÿì, ùèðîþ â³ðîþ
³ ëþáîâ’þ; òà æ óïåðåäæåí³ñòü, ðàáîë³ïñòâóþ÷à ñèëüíèì,
çíàìåíèòèì, áàãàòèì ³ çíåâàæàþ÷à ñëàáêèõ, ïðîñòèõ, á³äíèõ,
íåçíàòíèõ; òå æ ²óäèíå ñð³áëîëþáñòâî, òà æ ²óäèíà
æàä³áí³ñòü; òà æ íåïðàâäà, òà æ íåïîâàãà äî áàòüê³â, òå æ
çàëèøåííÿ ïðàâîñóääÿ ìèëîñò³ ³ â³ðè, òà æ ëèöåì³ðí³ñòü, ÿê³
áóëè ó ðîçïèíàòåë³â Õðèñòîâèõ… Êîæíà ïðèñòðàñòü, ÿêà ä³º
â íàñ íà øêîäó áëèæíüîìó àáî äî éîãî ñïîêóñè, º ïîâòîðíå
êîæíèì ³ç íàñ ðîçïèíàííÿ Ñèíà Áîæîãî. Çëî, íàíåñåíå
áëèæíüîìó, íàíîñèòüñÿ ³ Ñàìîìó Õðèñòó».

Çàïèòàííÿ: – Ùî òàêå Ïëàùàíèöÿ?
Â³äïîâ³äü: – Ïëàùàíèöåþ ìè íàçèâàºìî âèøèòå íà òêà-

íèí³ çîáðàæåííÿ çíÿòòÿ ò³ëà Ãîñïîäà íàøîãî ²³ñóñà Õðèñòà
ç õðåñòà. Ó Âåëèêó Ï’ÿòíèöþ, ÿê ïðàâèëî â äðóã³é ïîëîâèí³
äíÿ, Ïëàùàíèöÿ âèíîñèòüñÿ ³ç àëòàðÿ õðàìó ³ ñòàâèòüñÿ ïî-
ñåðåäèí³ öåðêâè äëÿ ïîêëîí³ííÿ â³ðóþ÷èõ. Íà áîãîñëóæ³íí³
Âåëèêî¿ Ñóáîòè âîíà îáíîñèòüñÿ õðåñíèì õîäîì íàâêîëî
õðàìó. Ïåðåä ïî÷àòêîì ñâÿòêîâîãî ïàñõàëüíîãî áîãîñëóæ³-
ííÿ Ïëàùàíèöÿ çàíîñèòüñÿ â àëòàð ³ ïîêëàäàºòüñÿ íà Ïðå-
ñòîë³.

Â õðèñòèÿíñüêîìó ñâ³ò³ â³äîìà ³ òàê çâàíà Òóðèíñüêà Ïëà-
ùàíèöÿ – òà ñàìà òêàíèíà, â ÿêó áóëî çàãîðíóòî ò³ëî ²³ñóñà
Õðèñòà ïðè ïîêëàäåíí³ â ãð³á ³ íà ÿê³é äèâîì çáåðåãëîñÿ
çîáðàæåííÿ Ñïàñèòåëÿ.

Çàïèòàííÿ:  – ×îìó íà äåñÿòèé äåíü ï³ñëÿ Ïàñõè âñòà-
íîâëåíèé îñîáëèâèé äåíü ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ – Ðàäî-
íèöÿ?

Â³äïîâ³äü: – Íà Ïàñõó ³ ïðîòÿãîì âñ³º¿ Ñâ³òëî¿ ñåäìèö³,
çàðàäè âåëèêî¿ äóõîâíî¿ ðàäîñò³ Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâà, â
õðàìàõ â³äì³íÿþòüñÿ âñ³ çàóïîê³éí³ áîãîñëóæ³ííÿ, ïàíèõèäè ³
ë³ò³¿ (äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëüêè ïîäàâàòè íà ñëóæáó çàïèñêè çà
óïîê³é); íàâ³òü â³äñï³âóâàííÿ ïîìåðëèõ â öåé ÷àñ çä³éñíþºòüñÿ
çà îñîáëèâèì ïàñõàëüíèì ÷èíîì.

Äëÿ òîãî, ùîá ìè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïåâíèì ÷èíîì ïîì’ÿ-
íóòè íàøèõ ïîìåðëèõ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ, ðîçä³ëèòè ç íèìè
äóõîâíå òîðæåñòâî Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî, ï³ñëÿ Ñâ³òëî¿
ñåäìèö³, ó â³âòîðîê, Öåðêâà âñòàíîâèëà îñîáëèâèé äåíü ïî-
ìèíàííÿ ïîìåðëèõ – Ðàäîíèöþ (ñàìà íàçâà ïîõîäèòü â³ä
ñëîâà «ðàä³ñòü» ³ îçíà÷àº çàãàëüíó äóõîâíó ðàä³ñòü æèâèõ ³
ìåðòâèõ çà Âîñêðåñëîãî Õðèñòà). Â öåé äåíü â õðàìàõ ïðî-
âîäÿòüñÿ çàóïîê³éí³ áîãîñëóæ³ííÿ ³ ïàíèõèäè; â³ðóþ÷³ ïðèõî-
äÿòü íà êëàäîâèùå, ùîá â³äâ³äàòè ìîãèëè ñâî¿õ ð³äíèõ ³
áëèçüêèõ.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Ñâÿòûå ðàâíîàïîñòîëüíûå
áðàòüÿ Êèðèëë è Ìåôîäèé

Õâàëà âàì, àïîñòîëû âåðû Õðèñòîâîé!
Õâàëà âàì, Ìåôîäèé è ñëàâíûé Êèðèëë,
Ïðèõîä âàø ê ñëàâÿíàì – è Ðóñè ïóòü íîâûé
Ê ïîçíàíèþ èñòèííîé âåðû îòêðûë…
Ñ òåõ ïîð äîðîæå íàðîäà ïðåäàíüÿ,
È ïåñíè î áûòå åãî è ñòðàäàíüÿõ,
È ïîâåñòè ñëàâíûõ äåÿíèé ëþäñêèõ
Ìû ñâÿòî õðàíèì íà ñòðàíèöàõ æèâûõ.
Âîñõâàëèì æå, áðàòüÿ, Àïîñòîëîâ âåðû!
Â âåëèêîì ñåìåéñòâå ñëàâÿíñêîì ñâîåì.
Ñëîâà èõ ñâÿòûå, ñâÿòûå ïðèìåðû,
Êàê âûñøåå áëàãî íàâåê ñîáëþäåì!
È èì âñåé äóøîþ, íå êàê ëèöåìåðû,
Äîñòîéíî õâàëåáíóþ ïåñíü âîñïîåì!

Â. ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ

Äåÿê³ â³äîìîñò³ ïðî Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó
( 9 òðàâíÿ – Äåíü Ïåðåìîãè)

• Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà â³éíà ðîçïî÷àëàñÿ â Äåíü âñ³õ ñâÿòèõ, ùî â çåìë³ Ðóñüê³é ïðîñ³ÿëè.
• Êîíòðíàñòóï íàøèõ â³éñüê ï³ä Ìîñêâîþ çàê³í÷èâñÿ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî.
• Â äåíü ñâ. ð³âíîàïîñòîëüíî¿ Í³íè áóëà ïðîðâàíà áëîêàäà Ëåí³íãðàäà.
• Â äåíü ïðàçíèêà ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü» áóâ çâ³ëüíåíèé Êè¿â.
• Ïåðåìîæíà òàíêîâà áèòâà íà Êóðñüê³é äóç³ (ï³ä Ïðîõîð³âêîþ) â³äáóëàñÿ â äåíü ñââ. ïåðâîâåðõîâíèõ àïîñòîë³â Ïåòðà

³ Ïàâëà.
• Â äåíü ñâ. áëàã. âåë. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà áóâ çâ³ëüíåíèé Áðåñò.
• Â äåíü ïàì’ÿò³ ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñüêîãî íàø³ â³éñüêà âèéøëè äî êîðäîí³â Ñõ³äíî¿ Ïðóñ¿¿.
• Â äåíü ñâ. âì÷. Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ Í³ìå÷÷èíà âèçíàëà ñåáå ïåðåìîæåíîþ, âåðìàõò êàï³òóëþâàâ.

Ï³ä³áðàâ ïðîòîäèÿêîí Ìèòðîôàí

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî
Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ» íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ

ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå
ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

Öåé ñâÿòèòåëü ìàâ ó
ñîá³ ð³äê³ñíèé äàð îñâ³÷å-
íîñò³ ³ äóõîâíîñò³. Âñ³
ñâî¿ çíàííÿ ³ òàëàíòè â³í
ùåäðî â³ääàâàâ ð³äí³é
Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³,
ðåâíî áàæàþ÷è âñ³ì íàì
âèêîð³íþâàòè íåäîë³êè ³
ïîðîäæóâàòè â ñåðöÿõ
áëàãî÷åñòÿ. Îñü äåê³ëü-
êà éîãî íàñòàíîâ, êîðèñ-
íèõ äëÿ íàøîãî ñïàñ³ííÿ:

1. ×èòàé ªâàíãåë³º, øó-

Ñâÿòèòåëü ²ãíàò³é Áðÿí÷àí³íîâ,Ñâÿòèòåëü ²ãíàò³é Áðÿí÷àí³íîâ,Ñâÿòèòåëü ²ãíàò³é Áðÿí÷àí³íîâ,Ñâÿòèòåëü ²ãíàò³é Áðÿí÷àí³íîâ,Ñâÿòèòåëü ²ãíàò³é Áðÿí÷àí³íîâ,
ºï. ×îðíîìîðñüêèé ³ Êàâêàçüêèéºï. ×îðíîìîðñüêèé ³ Êàâêàçüêèéºï. ×îðíîìîðñüêèé ³ Êàâêàçüêèéºï. ×îðíîìîðñüêèé ³ Êàâêàçüêèéºï. ×îðíîìîðñüêèé ³ Êàâêàçüêèé

(Äåíü ïàì’ÿò³ – 13 òðàâíÿ)

êàé ³ñòèíó, îñê³ëüêè ªâàí-
ãåë³º âèð³øèòü òâîþ
â³÷íó ó÷àñòü.

2. Äóìêè ëþäåé ³ ö³ëîãî
ñóñï³ëüñòâà íå ìàþòü
í³ÿêîãî çíà÷åííÿ, ÿêùî
âîíè ñóïåðå÷àòü Ñâÿ-
ùåííîìó Ïèñüìó ³ Ñâÿ-
òèì Îòöÿì.

3. Ðîçóì íàø â îìàí³,
ïðî Áîãà ìè ìîæåìî çíà-
òè ò³ëüêè òå, ùî Â³í Ñàì
â³äêðèâ íàì.

4. ßêùî ðîçóì íå ïðè-
â’ÿçàíèé äî ³ñòèííîãî ïî-
â÷àííÿ, òîä³ â³í ìàíäðóº
âñþäè ³ áëóêàº áåç êî-
ðèñò³ ïî ïðîñòîðàõ çåì-
íî¿ ñóºòè.

5. Âîðîã âîþº ïðîòè ðî-
çóìó, îñê³ëüêè ðîçóì –
âîæäü ëþäèíè. Òîìó ïîä-
âèã áåçïåðåñòàííî¿ ìî-
ëèòâè ãîíèòü âîðîãà ³ ïå-
ðåøêîäæàº íàðîäæåííþ
ãð³õîâíèõ ñë³â ³ ñïðàâ.

6. Âïðàâëÿííÿ â áåçïå-
ðåñòàíí³é ìîëèòâ³ – îáî-
â’ÿçîê êîæíîãî, õòî
áàæàº ñïàñ³ííÿ.

7. Á³äíîìó ò³ëåñíî âëà-
ñòèâî ïðîñèòè ìèëîñòè-
íþ, à á³äíîìó äóõîâíî –
ìîëèòèñÿ.

8. Óâàæíà ìîëèòâà ãëè-
áîêî ïðîíèçóº äóøó ³ âè-
ðîáëÿº â ñåðö³ ðîç÷óëåí-
íÿ.

9. Ïðè óâàæí³é ìîëèòâ³
íàðîäæóþòüñÿ ñëüîçè
ïîêàÿííÿ ³ óñâ³äîì-
ëþºòüñÿ ñâîÿ ãð³õîâ-
í³ñòü.

Îñü êîðîòåíüê³ ìîëèò-
âè Ñâÿòèõ Îòö³â: «Ãîñïî-
äè ²³ñóñå Õðèñòå, ïîìè-
ëóé ìÿ», «Ñèíå Áîæèé,
äîïîìîæè ìåí³», «ß, ÿê
ëþäèíà, çãð³øèâ, Òè, ÿê
Áîã, ïðîáà÷ ìåí³», «Ãîñ-
ïîäè, ïîìèëóé» ³ ³íø³.

Áóäåìî æ ³ ìè óâàæí³ äî
äîñâ³äó ñïàñ³ííÿ öèõ Áî-
ãîì äàðîâàíèõ â÷èòåë³â.

Ï³äãîòóâàâ
ïðîòî³ºðåé Äàíè¿ë

Õðèñòîñ Âîñêðåñ  – ðàäîñòü ìîÿ! (Ïðï. Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé).



1.Костенкова  Ніна Миколаївна – 1939 р.н.
2.Осуська Ганна б/б –  1923 р.н.
3.Малихіна Тетяна Іванівна – 1950 р.н.
4.Гасинець Олександр  Шандорович – 1967 р.н.
5.Романова Лариса Василівна – 1969 р.н.
6.Свереняк Магдалина  Михайлівна – 1950 р.н.
7.Бабич Крістіан  Юрійович – 2014 р.н.
8.Тягур Ганна Петрівна – 1923 р.н.
9.Бондарєв Олександр Олександрович – 1949 р.н.
10.Лакатош Божена Арпадівна – 1930 р.н.
11.Потай Маргарита  Іванівна – 1954 р.н.
12.Спиця Григорій Олександрович – 1964 р.н.
13.Абдулаєв Юрій Володимирович – 1948 р.н.
14.Годованець Іван Васильович – 1937 р.н.
15.Тураній Любов Валентинівна – 1956 р.н.
16.Кампов Марія Іванівна – 1936 р.н.
17.Бізонич Петро=Павло Павлович – 1960 р.н.
18.Тузлуков Артур  Станіславович – 1964 р.н.
19.Стегура Юлій Ілліч – 1928 р.н.
20.Довганич Валерія Михайлівна – 1950 р.н.

Íåèçâåñòíîñòü – ñàìàÿ ìó÷èòåëüíàÿ èç âñåõ ïûòîê. (À. Ìþññå).Íåèçâåñòíîñòü – ñàìàÿ ìó÷èòåëüíàÿ èç âñåõ ïûòîê. (À. Ìþññå).Íåèçâåñòíîñòü – ñàìàÿ ìó÷èòåëüíàÿ èç âñåõ ïûòîê. (À. Ìþññå).Íåèçâåñòíîñòü – ñàìàÿ ìó÷èòåëüíàÿ èç âñåõ ïûòîê. (À. Ìþññå).Íåèçâåñòíîñòü – ñàìàÿ ìó÷èòåëüíàÿ èç âñåõ ïûòîê. (À. Ìþññå). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 17  êâ³òíÿ 2014 ð.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 7.04.2014 р.  по  14.04.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Пішов від нас
                        ти дуже рано,
Ніхто не зміг  тебе спасти,
В серцях глибока

 наших рана
Поки живі ми –
                              з нами Ти!

2014�й українська влада
оголосила роком воїнів�
інтернаціоналістів, адже
саме цього року країна
відзначає 25�ліття виве�
дення Радянських військ з
Афганістану.

7 квітня Мукачівська
міська бібліотека ім. О.
Духновича провела зус�
тріч двох поколінь „Без
права на забуття”, учас�
никами якої були  воїни�
інтернаціоналісти із Спіл�
ки ветеранів війн м. Мука�
чева та учні військового
ліцею�інтернату.

Провідний бібліотекар
відділу обслуговування
Тетяна Туряниця розпові�
ла про історію початку
Афганської війни та її при�
чини, про безсмертний
подвиг воїнів�афганців та
представила почесних го�
стей: Іванова Сергія Воло�
димировича, голову Мука�
чівської міської спілки ве�
теранів війн, Федорова

ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ НАЩАДКІВ ПАМ’ЯТЬ

Ардаліона Васильовича,
голову Закарпатської об�
ласної організації Всеук�
раїнського союзу ра�
дянських офіцерів, Захар�
чука Івана Івановича, зас�
тупника голови Закар�
патської обласної органі�
зації Всеукраїнського со�
юзу радянських офіцерів,
Маслєнікова Михайла Ан�
дрійовича, ветерана
Збройних Сил СРСР та
Степанова Валерія Афа�

насійовича, секретаря
Мукачівської міської
спілки ветеранів війн.

Ділячись спогадами,
воїни�інтернаціоналісти
закликали молодь бути
завжди відданими своїй
Вітчизні та берегти світлу
пам’ять про тих, хто
відійшов у вічність. Юні
курсанти з великою ша�
ною та цікавістю слухали
їх розповіді, переглядали
фотографії тих років та

задавали багато питань:
чи були певні критерії
відбору в Афганістан; чи
правда, що офіцер, чи
солдат якого направляли
в Афганістан, не мав ви�
бору; чи спілкувалися
солдати з корінним насе�
ленням, і як до них відно�
силися; в яких умовах до�
водилось служити; що до�
помагало вижити у тих пе�
кельних умовах тощо.

Відповідаючи на одне з

питань, І. І. Захарчук ска�
зав: „Можна багато гово�
рити про справедливість
чи несправедливість тієї
війни, за що мають відпо�
відати політики, керівники
держави, але є солдати
війни, які чесно виконува�
ли свій військовий обов’я�
зок, які не мали права по�
рушувати даної Батьків�
щині Військової присяги,
не виконати наказу”.

Курсант ліцею Олек�
сандр Лукач, наводячи у
своєму виступі статис�
тичні дані про миротворчі
місії військового контин�
генту рідної країни на те�
риторії інших держав, заз�
начив: „Ми засвідчуємо
повагу всім українським
воїнам, які виконували
свій інтернаціональний
обов’язок в багатьох воє�
нних діях. Адже героїзму
цих людей немає меж”.

Гості висловлювали і
свої переживання у зв’яз�
ку з останніми подіями в

країні, адже вони своїми
очима бачили, що таке
справжня війна, що таке,
коли гинуть чи стають інва�
лідами друзі, знають, як
воно дивитись в очі матері
загиблого побратима.

Хвилюючим моментом
зустрічі стало вручення
пам’ятних медалей „25
років виведення військ з
Афганістану” Іванову Сер�
гію Володимировичу, Фе�
дорову Ардаліону Василь�
овичу, Шперу Михайлу
Івановичу та Варзі Йосипу
Йосиповичу.

Почуття єдності між
учасниками бойових дій та
курсантами військового
ліцею  викликали ав�
торські пісні про Афгані�
стан, які звучали у вико�
нанні барда Валентина
Чернікова.

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
провідний бібліотекар

відділу обслуговування
Мукачівської міської

ЦБ ім. О.Духновича

В пам’ять брату, другу і просто хорошій людині

Миколі ТОВТИНУ
від друзів та рідних!

Є сила що може забрати з життя,
а з пам'яті рідних – ніколи!

13.04.1990 – 20.04.2011
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ

МІСТА МУКАЧЕВО!
23.04.2014 року з 10.00 год. до 12.00 год.

прокурором області Сидорчуком Олегом
Олександровичем буде проведено особис�
тий прийом громадян у приміщенні прокура�
тури міста Мукачево за адресою вул. Л.Тол�
стого,15. Громадянам, що бажають зверну�
тись на особистому прийомі до прокурора
області необхідно попередньо записатись на
прийом в прокуратурі міста Мукачево та мати
з собою належним чином оформлені пись�
мові звернення. Більш детальну інформацію
можливо отримати за тел. 5�42�77.

Прокуратура міста Мукачева

Правоохоронці стали посе�
редниками незадоволених
ромів. Кожна з груп відсто�
юючи свою позицію і свого
лідера, почали протистоян�
ня у поселенні, куди виїхало
керівництво Мукачівського
міського відділу міліції, на�
ряди патрульної служби,
правоохоронці у складі
слідчо�оперативної групи.

До чергової  частини
міськвідділу міліції на лінію
«102» надійшло ряд повідом�
лень  про бійки між мешкан�
цями ромського поселення в
м.Мукачеві. Як з‘ясували
правоохоронці, на побутово�
му ґрунті між двома ромсь�
кими угрупованнями виник
конфлікт. Відтак, запальні
роми одразу схопились за
палиці та каміння.

Правоохоронці ведуть діалог між конфліктуючими
сторонами ромського поселення

Начальник міськвідділу
Василь Швенда разом з
іншими правоохоронцями
вийшли на діалог з обома
протестуючими сторонами.
Спочатку вдалось заспокої�
ти обурених мукачівців, про�

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

 фінансового характеру  САБОВ Ганна Василівна
(прізвище, ім’я по батькові декларанта)

Посада: голова Зубівської сільської ради

те під  вечір до адмінбудівлі
міського відділу міліції
зійшлося близько 150 ромів,
які прийшли висловити
свою позицію щодо ниніш�
нього керівництва їхнім по�
селенням.

Обидві сторони були по�
чуті. Правоохоронцям вда�
лось утихомирити людей.
Питання,  які сьогодні роми
піднімають щодо своїх прав
відкладено до мирних пере�
говорів за «круглим столом»
за участі керівництва міста.

Як повідомив заступник
начальника Мукачівського
міськвідділу міліції Володи�
мир Кеменяш, відомості про
дану подію внесені до єди�
ного обліку заяв і повідом�
лень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші
події. Наразі мукачівські
правоохоронці ведуть поси�
лене патрулювання ромсько�
го поселення.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Загальна сума сукупного доходу, гривні 64150 

Заробітна плата, інші виплати та винагороди, 
нараховані декларанту 55548 

Дивіденти, проценти 308 

Матеріальна допомога 8294 
Земельні ділянки 18374 
Автомобілі легкові ВАЗ 2199 

Сума коштів на рахунках у банках 98 

Вкладених у звітному році 900 

Добровільне страхування 150 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ
АКТОВИХ ЗАПИСІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Заява про поновлення актового запису цивільного стану подається до відповідного органу
державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника при пред’явленні
паспорта або паспортного документа.

Громадяни України, а також іноземці, особи без громадянства, які проживають за кордоном,
подають заяву про поновлення втраченого актового запису цивільного стану, складеного орга!
ном державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва
або консульської установи України.

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про
поновлення втраченого актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєст!
рації актів цивільного стану України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за
місцем проживання.

     Л. КЛЮЧІНСЬКА,  начальник відділу ДРАЦС  по м. Мукачеву

ТЕРМІНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ
Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особа!

ми заяви про державну реєстрацію шлюбу.
За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів

цивільного стану дозволяє державну реєстрацію шлюбу до спливу цього
строку.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є
безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєст!
рується у день подання відповідної заяви, або у будь!який інший день за
бажанням наречених протягом одного місяця (стаття 32 Сімейного ко!
дексу України.

К. ПАЛАДІ, провідний спеціаліст відділу ДРАЦС по м. Мукачеву

Íàñòóïíîãî â³âòîðêà Äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº êîõà-
íèé, òóðáîòëèâèé, í³æíèé ÷îëîâ³ê, øàíîáëèâèé ñèí, äîá-
ðèé áðàò

Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ ÇÂÀÐÈ×
³ç Ëåöîâèö³.

Â³òàºìî ³ìåíèííèêà ³ç Âîñêðåñ³ííÿì Õðèñòîâèì ³ ùèðî
áàæàºìî Éîìó äîñòàòêó, óäà÷³, ìèðó òà íàòõíåííÿ ³ Áî-
æîãî  áëàãîñëîâåííÿ. Ùîá ë³ò áóëî íå ìåíøå ñòà, æèòòÿ
ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à ùàñòÿ é ïðîìåí³ äîáðà äèâèëèñü ó
â³êîíöå. Õàé êîæåí ðàíîê ó æèòò³ ïðèíîñèòü ëèø óäà÷³,
âñüîãî íàéêðàùîãî ³ áëàã  ³ ðàäîñò³ ó õàò³. Õàé çàäîâîëåí-
íÿ  ïðèíîñèòü óëþáëåíà ñïðàâà, õàé òîñòè ñüîãîäí³ âåñåë³
ëóíàþòü, õàé äóøó òåïëî ³ ëþáîâ ç³ãð³âàþòü, ùîá áóëî
äîñÿãíåíü æèòòºâèõ áàãàòî, ùîá ùàñëèâî áóëî ó áóäåíü ³
â ñâÿòî.

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – äðóæèíà, áàòüêî, ñåñòðà
Ìàð³ÿ ç ñ³ì’ºþ, ð³äí³, äðóç³…

Ðîæäåíà äëÿ ñ÷àñòüÿ òû,
     Íàøà äî÷êà äîðîãàÿ,

×òîá ñáûâàëèñü âñå ìå÷òû
Îò äóøè òåáå æåëàåì!
Çíàåøü òû, ÷òî ìû âñåãäà
Ïîääåðæàòü òåáÿ ãîòîâû…
Áóäü óñïåøíà, âåñåëà
È, êîíå÷íî æå, çäîðîâà!
Ïðîæèòü æåëàåì ìû áåç áåä
Åùå íåìàëî ñëàâíûõ ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ìóæ è äî÷êà Àëèñà.

Ëþáèìóþ äî÷åíüêó,
æåíó è ìàìó

Àíàñòàñèþ
Àëåêñàíäðîâíó

ÌÅÉÑÀÐ
ïîçäðàâëÿåì

ñ òðèäöàòèëåòèåì

ÎÒ ÄÓØÈ ÒÅÁÅ ÆÅËÀÅÌ!

ÍÀ  ÙÀÑÒß,  ÍÀ  ÇÄÎÐÎÂ’ß!
Íàïåðåäîäí³ Ïàñõè Ãîñïîäíüî¿ ïîëóäåíü â³êó çàâ³òàâ

äî íà÷àëüíèêà ì³ñüêâ³ää³ëó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïîëêîâíè-
êà ì³ë³ö³¿, ëþäèíè ÷åñò³, ñëîâà ³ ä³ëà, äîáðî¿ ³ êðàñèâî¿
äóø³, ìóæíüî¿ ³ ñèëüíî¿ äóõîì, âåëèêî¿ âèòðèìêè, ÿêà
âîëîä³º îñîáëèâèì äàðîì ñï³ëêóâàòèñÿ ç îòî÷óþ÷èìè,
âì³ííÿì ³òè äî âèñîêèõ ö³ëåé

Âàñèëÿ Ìèõàéëîâè÷à ØÂÅÍÄÈ.
Ìàþ ÷åñòü âèñëîâèòè Âàì ñâîþ ïîâàãó, ÿê îô³öåðó,

ïðîôåñ³îíàëó ³ âèñîêîïîðÿäí³é ëþäèí³. Áàæàþ Âàì ïî-
ãîæîãî æèòòºâîãî ïîëóäíÿ. Íåõàé â³í áóäå ùåäðèì íà
óñï³õè òà âåëèê³ ñïðàâè. Çè÷ó Âàì, çîëîòèé þâ³ëÿðå, ³ íà
äðóãó ïîëîâèíó æèòòÿ çàëèøàòèñÿ òàêèì æå åíåðã³éíèì
³ íåâòîìíèì, çàâçÿòèì ³ íåñïîê³éíèì äóøåþ, ùèðèì, óâàæ-
íèì, òóðáîòëèâèì äî ï³äëåãëèõ, ùåäðèì íà äîáðî. Íåõàé
ëþáîâ ³ ï³äòðèìêà áëèçüêèõ Âàì ëþäåé íàäèõàº Âàñ íà
äîáð³ ñïðàâè, ãàðí³ â÷èíêè â ³ì’ÿ ðîçêâ³òó Ìóêà÷åâà,
íàâåäåííÿ â íüîìó çðàçêîâîãî ïîðÿäêó. Íåõàé Âîñêðåñ-
ëèé Ãîñïîäü íàø ²ñóñ Õðèñòîñ äàðóº Âàì ì³öíå çäîðî-
â’ÿ, äîáðî, íàä³þ, îïòèì³çì, åíåðã³éí³ñòü, òà âåëèê³ ç³ðêè
íà Âàø³ ì³öí³ ïëå÷³!

Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿

ãðóïè â³éñüê, ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê çàïàñó.
(Ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)

Ó ö³ êâ³òíåâ³ äí³ â³äçíà÷àþòü ñâî¿ Äí³ íàðîäæåííÿ  â³äîì³
â Ìóêà÷åâ³, êðà¿ é íàø³é äåðæàâ³ ëþäè, Ïî÷åñí³ ãðîìà-
äÿíè Ìóêà÷åâà, êîëèøí³é ïåðøèé ñåêðåòàð Ìóêà÷³âñü-
êîãî ì³ñüêêîìó ïàðò³¿,  ñåêðåòàð Çàêàðïàòñüêîãî îáêîìó
ÊÏ Óêðà¿íè, íåîäíîðàçîâèé äåïóòàò ì³ñüêî¿ é îáëàñíî¿
ðàä

Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷ ×ÓËÅÉ,
â³äîìèé, ³ç ñâ³òîâèì ³ì’ÿì  ôóòáîë³ñò, ãðàâåöü «Äèíàìî»
(Êè¿â), ÷îòèðèðàçîâèé ÷åìï³îí ÑÐÑÐ, äâîðàçîâèé âîëî-
äàð Êóáêà ÑÐÑÐ, ãðàâåöü îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ ÑÐÑÐ, â³äî-
ìèé ôóòáîëüíèé òðåíåð, â³öå-ïðåçèäåíò ÔÊ «Çàêàðïàò-
òÿ»

Âàñèëü Þð³éîâè÷ ÒÓÐßÍ×ÈÊ,
äîêòîð õ³ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íà-

óêè é òåõí³êè Óêðà¿íè, íåîäíîðàçîâèé äåïóòàò ì³ñüêî¿ é
îáëàñíî¿ ðàä, íàäçâè÷àéíî òàëàíîâèòèé â÷åíèé, ëþäèíà
òâîð÷à, âèñîêîîáäàðîâàíà, áëàãîðîäíà é ùåäðà íà äîáðî

Þð³é Â³êåíò³éîâè÷ ÌÈÃÀËÈÍÀ.
Íåõàé Âîñêðåñëèé Ñïàñèòåëü ñâ³òó äàðóº âàì ì³öíå

çäîðîâ’ÿ, ñâ³òëó ðàä³ñòü, ùàñòÿ, äîáðîáóò, ñ³ìåéíó çëà-
ãîäó, ðîäèíí³ ãàðàçäè, ïîâàãó òà ï³äòðèìêó äðóç³â ³ êî-
ëåã. Íåõàé ëþäñüêà øàíà äî âàñ, äîðîã³ ³ìåíèííèêè,  ³
âäÿ÷í³ñòü çà âñå äîáðî çðîáëåíå ëþäÿì, äîäàþòü ñèë ³
ñíàãè, îïòèì³çìó é íàòõíåííÿ íà ïîäàëüø³ æèòòºâ³ ðîêè.
Íåõàé âàø âåëåòåíñüêèé äîñâ³ä, óì³ííÿ ïðàöþâàòè ³ äî-
ñÿãàòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè áóäóòü âç³ðöåì äëÿ ìîëîäîãî
ïîêîë³ííÿ ìóêà÷³âö³â!

   Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –
ªâãåí ÔÅÄ²Â, ãîëîâà ðàäè
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀØ² ÙÈÐ²
Â²ÒÀÍÍß!

 Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåºì
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè “Ìóêà-
÷åâî”, ùèðîãî äðóãà íàøî¿ Ìàëî¿
æóðíàë³ñòñüêî¿ Àêàäåì³¿ (ÌÀË²Æ)

Â³êòîðà Âàñèëüîâè÷à
ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÀ.

Âè ó íàñ, þâ³ëÿðå,  ÷àñòî áóâàºòå,
Ëþáîâ³  äî ð³äíîãî

ñëîâà íàâ÷àºòå,
Ó òâîð÷îñò³ íàø³é
                       ìóäðî  äîïîìàãàºòå
² òâîð÷³  ðîáîòè íàø³ â ãàçåòó  âì³ùàºòå.
Ç ðîçïîâ³äåé íàøèõ íàñòàâíèê³â
Ïðî Âàñ áàãàòî çíàºìî
² ïîðàäè Âàø³ ðàäî ñïðèéìàºìî.
Äàé, Áîæå,  Âàì äîâãî æèòè
² ëþäÿì äîáðî ðîáèòè.
Ìè Âàñ ùèðî ç þâ³ëåºì â³òàºìî,
Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî Âàì áàæàºìî,
Ðîäèííîãî ùàñòÿ  ³ óñï³õ³â
Â òâîð÷îñò³ ìàéòå,
² ïðî íàñ, Ìàë³æàí, íå çàáóâàéòå!

À. ÐÈÏÊÎÂÈ×, ó÷åíèöÿ 9 êëàñó ÇÎØ ¹6
òà Âàø³ äðóç³ Ã. ÃÎËÎÂÊÎ-ÏËÀÕÎÒÍÈÊ,

Ì.ÊÀÁÀÖ², Ì.ÔÅÍÖÈÊ

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
 Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àþòü ñâî¿ þâ³ëåéí³ Äí³ íàðîäæåííÿ
íàø³ êîëåãè, ÷àð³âí³ æ³íêè, ÿñêðàâ³, òâîð÷³ îñîáèñòîñò³ –

ÏÎËÓÄÀ Ñâ³òëàíà Íåñòåð³âíà –
 ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ïðîåêòóâàííÿ âçóòòÿ,òà

ÃÀÑÍÞÊ Âåðîí³êà Âàñèë³âíà –
äîöåíò êàôåäðè ñï³âó, äèðèãóâàííÿ
òà ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í.

Äîðîã³ ³ìåíèííèö³!
Áàæàºìî âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó,

íåâè÷åðïíèõ ñèë òà åíåðã³¿, ðåàë³çàö³¿ âñ³õ çàäóì³â! Íåõàé
ùàñòÿì ³ ëþáîâ’þ íàïîâíþºòüñÿ êîæåí âàø äåíü, à óëþá-
ëåíà ñïðàâà ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ ³ ðàä³ñòü.

Äîñòàòêó âàì ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, íîâèõ òâîð÷èõ óñï³õ³â ³
çâåðøåíü!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,  êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Â²ÒÀªÌÎ ÊÎËÅÊÒÈÂ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ç ÂÅËÈÊÎÄÍÅÌ!
Âèñëîâëþºìî íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè
ñâ³òëîãî ñâÿòà Âåëèêîäíÿ!
Íåõàé öå âåëè÷íå ñâÿòî íàïîâíþº ñåðöå ñâ³òëèìè ïî-

÷óòòÿìè íàä³¿ ³ ëþáîâ³, ïðèíîñèòü ìèð òà ñïîê³é ó âàøå
æèòòÿ.

Áàæàºìî âàì òà âàøèì ðîäèíàì ðàäîñò³, çäîðîâ’ÿ, ãàð-
íîãî íàñòðîþ, äîáðîáóòó òà áëàãîïîëó÷÷ÿ!

Íåõàé Âåëèêîäí³ ñâÿòà íàïîâíÿòü ãàðìîí³ºþ òà çëàãî-
äîþ âàøó äóøó, íàäèõíóòü íà äîáð³ ñïðàâè òà ñòàíóòü
äëÿ êîæíîãî ïî÷àòêîì íîâîãî æèòòÿ.

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑ!
Ðåêòîðàò òà ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò

Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Â²ÒÀÞ  ÄÀÍÊÀÍÈ×À
ÌÈÕÀÉËÀ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×À
Ç  ÄÍÅÌ  ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

Ëþäèíà ùèðà Âè ³ äîáðà,
À ñåðöå Âàøå, àæ ãîðèòü.
Áî â íüîìó á’ºòüñÿ ðàä³ñòü, ëàñêà,
² õàé  ùàñòèòü Âàì êîæíó ìèòü.

Íåäàâíî çîâñ³ì ìè çíàéîì³,
Ùå ìàëî çîâñ³ì çíàþ Âàñ,
Òà ùèðî âäÿ÷íèé ñâî¿é äîë³,
Çà ïîäàðóíîê â äîáðèé ÷àñ.
Âè äðóãèì áàòüêîì ìåí³ ñòàëè,
Òà â³ðíèì äðóãîì âîäíî÷àñ.
² ñê³ëüêè á äðóç³â Âè íå ìàëè,
ß çàâæäè â³ðèòèìó â Âàñ.
Ñüîãîäí³ õî÷ó Âàñ â³òàòè,
Ùîá â äîáðîò³ Âè âñå æèëè.
² ùàñòÿ õî÷ó ïîáàæàòè,
Õàé Áîã õðàíèòü Âàñ íàçàâæäè.
Ùîá ä³òè Âàø³ ³ îíóêè,
Ïèøàëèñü Âàìè âñå æèòòÿ.
² ùîá íå çíàëè Âè ðîçëóêè,
À ò³ëüêè ùàñòÿ â³ä÷óòòÿ.

                       Ç ïîâàãîþ  äðóã  Áîãäàí.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß! Ç ÷óäîâèì þâ³ëåºì!
16 êâ³òíÿ ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåé

çóñòð³÷àº

ÂÎËÎÙÓÊ
Ìàðòà Ãíàò³âíà,

Ãîëîâè ðàäè ÒÂ ÂÃÎ «Àñîö³-
àö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿-
íè», ãîëîâà ðàäè îñåðåäêó ÂÃÎ
«Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â ÄÏÑ Óê-
ðà¿íè» â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³

Âåëüìèøàíîâíà
Ìàðòî Ãíàò³âíî!

Ùèðî â³òàºìî Âàñ ç òàêîþ ÷óäî-
âîþ äàòîþ íà Âàøîìó æèòòºâîìó êàëåíäàð³.

Áàæàºìî, ùîá Âàø åíòóç³àçì, ëþäÿí³ñòü òà íàïîëåã-
ëèâ³ñòü äîïîìàãàëè äîëàòè âñ³ æèòòºâ³ òðóäíîù³, à ïðî-
ôåñ³îíàë³çì òà êèïó÷à åíåðã³ÿ äîñÿãàòè íîâèõ çâåðøåíü
â äîïîìîç³ ÿê ïëàòíèêàì ïîäàòê³â òàê ³ âñ³ì ïîòðåáóþ-
÷èì ëþäÿì. Íåõàé íåáåñíèé çàõèñíèê Ãîñïîäü Áîã òà
Ìàò³ð Áîæà ùåäðî âèíàãîðîäæóþòü Âàø³ ñòàðàííÿ âà-
ãîìèìè óñï³õàìè, ïîñèëàþòü ïîïóòíèê³â, óäà÷ó, äàðó-
þòü ì³öíå çäîðîâ’ÿ, â³ðíèõ äðóç³â, ùàñëèâó ðîäèíó òà
áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Äÿêóºìî çà äîáð³ ïîðàäè, ÷åñí³ñòü, ùèð³ñòü, äîáðîòó,
÷óéí³ñòü, ñêðîìí³ñòü, óì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ëþäüìè ³ çàëè-
øàòèñÿ âç³ðöåì â³ääàíîñò³.

Çè÷èìî âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ðîê³â.
Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ, Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ,
Ãîëîâà ÇÒÂ ÂÏÃÎ «Ñï³ëêà àóäèòîð³â Óêðà¿íè» â

Çàêàðïàòñüê³é îáë., ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó
Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè,

Ìàð³ÿ ØÅËÅËÜÎ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåä-
êó «Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè»

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!



     Продається недобудований  2�по�
верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     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  будинок (400
кв.м.) у с.Верх. Коропець (потребує
капремонт) поряд з трасою коло
дендрарiя i 15 сотин землi, є водна
свердловина, газ, електрика.
Т ел.: 050�2371942; 0630791570.

     Продається будинок  (95 кв.м.)
у центральнiй частинi мiста , 3 кiмн.
ванна, туалает окремо, кухня,  госп�
при�мiщення. 5,5 сотин землi.

Т.: 0502371942; 0630791570.

     Продається земельна ділян�
ка  під забудову 0,15 га за адре�
сою – Мукачівський район, с.
Страбичево, вул. Борканюка (12
км. від Мукачева). Ціна за домо�
вленістю.

Тел.: +380688178758 (Ігор).

     Продається  ДЕШЕВО(!) житло�
вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви�
ноградник, фруктовий сад.

 Т.: 050�6714841.
     Продається будинок по вул.

Тимiрязєва. Є лiтня кухня,
господарськi прибудови, парник,
сад, огород та 13,5 сотин землi.
Цiна 60 тис у.о.

Тел: 050�90�90�968.
     Продається земельна дiлянка  (22 соти�

ни) пiд забудову жилтлового будинку  в
Мукачевi на вул. Краснодонськiй 39�а. На
дiлянцi є газ, вода, електрика, фруктовi де�
оева. Вартiсть – 2 тис. у.о. за сотину.

Звертатися: 0660841788 (Олексiй).
     Продається земельна ділянка  пл.

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

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

30 сотин пiд забудову у Паланку на
вул 50�рiччя Перемоги, 17 з усiма
документами. На дiлянцi: бутовий
камiнь  i щебiнь. Т. 050�665�64�66.
     Продається земельна дiлянка пiд

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

     Продається земельна дiлянка
11 сотин пiд комерцiю на вул.
Кооперативнiй напроти ринку "ГIД".
Зверт. 050�6656466.
     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

Мукачівська кондитерська
фабрика пропонує у довгот�
ривалу оренду офісні, ви�
робничі та допоміжні при�
міщення і територію підпри�
ємства. Конт.тел.        5�49�
68 0503264871

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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  Ïðîäàæ

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)

  Êîìåðö³ÿ
     Продається у центрi Мукачева на

вул. Духновича  квартира  у чеськiй бу�
дові – 110 кв. м. з усiма комунальними
зручностями. Є мiсце для авто. Цiна
договiрна. Дзвонити: 0959194093.
     Продаєтся 1�кімнатна квартира

(38,9 кв. м.) в чеському напівособняку
з високими стелями по вул. Червоно�
армійській, біля МДУ. Є сад і 4 сотки
землі. Тел. 093 243 68 32 (після 17.00)
     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�кiмнатна квартира в

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

     Разменяю 3�х комнатную квар�
тиру в 9�єтажном доме на 6�м
єтаже в районе “Пентагон” на Крім,
Симферополь  с. Чистенькое.

Тел.: 066 537 59 18.

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

Т. 095�4604332, 0954751346.

     Продається 2�кiмнатна квартира в
Ужгородi на проспектi Свободи пло�
щею 44 кв.м. на першому поверсi. З
усiма комунальними зручностями  , є
пiдвал. Або розмiнюється  на 2�кiмн.
квартиру в Мукачевi в районi Росвиго�
ва з доплатою. Цiна за домовленiстю.
Зверт.: 0507454577.

     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 будинок в Мукачеві  на

вул. Люби Шевцової. Пл.75 кв.м, га�
раж, літня кухня, усі комунікації, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5 со�
тин.тел.0993094492
     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.

  Îðåíäà

     продається металевий волгі�
вський гараж в центрі міста. Ціна
договірна. тел.: 5�47�86, 066 591 23
83.
     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.

     Продаються  кiмнатнi квiти
(великi)  по 50 грн за штуку.

Зверт. 3�54�96.

     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

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.

ТЕРМІНОВО:
набираємо зварювальників,
токарів, працівників на заводи,
швачок, столярів, поварів,опіку�
нок, робітників на м’ясокомбі�
нати, теплиці та на сезонні с/х
роботи.
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  в тривалий строк 2�кiмн квар�
тира на вул.Окружнiй, умебльована. Можли�
вий  послiдуючий викуп. Зверт. 0505418572;
     ТЕРМІНОВО візьму на проживання одну

особу або сімейну пару в окрему кімнату (в
кімнаті є телевізор і холодильник) оплата
договірна. Тел. 098 578 5440, 098 958 2867.

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

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умебльо�
вану  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 перлита
в особняках и квартирах этаж�
ных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

     холодильник б/у SAMSUNG,
цвет стальной в отличном состоя�
нии. Цена 2200 грн. Мебель ужго�
родская  б/у 1500 грн. Тел. 099 053
8814.

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.

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

Тел.: 050 211 65 66

     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 74 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

  Àâòî

Продається ВАЗ�2115, 2009 р.в.
ухорошому станi (перший власник),
оригінальний пробiг 93 000 км. До�
дається комплект літньої і зимової
“гуми”. Цiна 5700 у.о. Можливий
торг.

 Зверт. 0506278545.

ПРОДАЄТЬСЯ FIAT�DOBLO  2008
р.в. (1.3 multijet, T/D, 156 тис. ориг�
інального пробігу, AIRBAG, ABS,
ШТАТНА МАГНІТОЛА), НЕ БИТИЙ, НЕ
КРАШЕНИЙ, З ЄВРОПИ.

Тел. 050 016 00 20

88888
ñò.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     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

     Продається нова сiялка.
Зверт. 0953260426.

     Продається кольоровий телевізор
LG Electronics/пс, екран 70 см по діаго�
налі. Ціна договірна.  Тел. 5�71�75

Комплексний ремонт квартир
та офісів за доступними цінами
(шпаклівка, фарбування, гіпсо�
картон, плитка). тел.0955771283

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

ВIКНА металопластиковi WDS,
KBE та РОЗСУВНI АЛЮМIНIЄВI
СИСТЕМИ для балконiв.

Знижки  до 45% Натяжнi стелi
(Нiмеччина, Францiя). Вул. Духно�
вича, 27, оф.5.

Звертатися 095�6140068

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО�
ПРОФIЛЬ (Нiмеччина, Україна);
ЦЕМЕНТ, ШИФЕР 8�хв., БЛОКИЗ
РАКУШНИКА КРИМСЬКОГО.

Звет. 095�6140068;
098�4956333.

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

роботи по євроремонту квартир,
офiсiв пiд “ключ”. Будiвництво
котеджiв з “нуля”, даховi та фасаднi
роботи. Зверт,: 095�6140068,
0984956333

ПРОДАЄТЬСЯ ЧЕРВОНЕ
ВИНО (річне)

Тел.: 050 901 57 15

      Продається автобус «ПАЗ»—
3205�07 у доброму стані і «Мерсе�
дес» пасажирський (19 місць).

Тел.: 050 67 28 067.
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1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 44000 у.од. тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища,cт ціна 23000 ум.од. тел.
0661543416

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

4) Терміново продається однокімнатна квартира, по вул..�
Грушевського, пл..20м.кв, є автономне опалення,всі комуніка�
ціі.ст.ціна 12000ум.од. можливий  торг.

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0509425800 можливий торг.

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

7) Продається земельна ділянка 17 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. 25 м.кв., або 45 м.кв. 0509425800

11)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

12)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот землі,
що потребує ремонту в  с. Ключарки  при центральній дорозі,
ст. ціна    8500 у.од. тел. 0661543416

13)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

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

15)Продаються дві земельні ділянки, в Лісарні, біля річки,в
котеджному містечку, по 8.5 сотки,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домовленості. 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

Відбір претендентів буде здійснено за ре�
зультатами співбесіди на конкурсній ос�

нові, яка пройде у суботу, 12 квітня в Будинку школярів (вул.Маргітича (Мос�
ковська) в кабінеті №10 на другому поверсі.

Основні вимоги до претендентів: стаж роботи офіціантом, комунікабельність,
охайність, любов до професії, вік та стать не є важливими.

Пропонується хороша платня та кар'єрний ріст.

Довідка за телефоном: 0507854695

ÐÎÁÎÒÀ
ÎÔ²Ö²ÀÍÒÎÌ

у провідному закладі
Мукачева

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;
� токарь

�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. 2=15=85,

завод ЗБВіК біля переїзду.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Запасіться енергією
та ентузіазмом, оск�
ільки необхідно буде

закінчити безліч справ як на
робочому місці, так і вдома.
Ви схильні до негайного вир�
ішення виникаючих про�
блем.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Тиждень не з лег�
ких. Будьте готові
відступити, піти в тінь:

настав час "сірих карди�
налів", діяти відкрито можна
лише з величезною обереж�
ністю.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Нерівний, а
отже малоприємний
тиждень. Ваші позиції

дуже хиткі, раз у раз дово�
диться оборонятися від кон�
курентів, готових потіснити
вас.

РАК  (22.06�23.07).
Надмірна самовпев�
неність та легко�
важність наразі вкрай

недоречна. Будьте допит�
ливі і скрупульозні, вивчайте
ситуацію до найдрібніших
деталей.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Досить успішний пе�
ріод для тих, хто
прийме відкритий

стиль спілкування та буде
готовий зробити перший
крок.

ДІВА (24.08�23.09).
Головна небезпека,
яка підстерігатиме
вас, – це виникнення
конфліктної ситуації

на підприємстві. Якщо такий
конфлікт вже існує, поста�
райтеся врегулювати його
якнайшвидше, інакше дове�
деться зализувати рани.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Ви зможете
досягти значних
успіхів у кар'єрі, якщо

не станете ризикувати і ма�
тимете справу винятково з
перевіреними партнерами.
Контролюйте власні емоції
та висловлювання у процесі
обговорення суперечливих
питань.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). На вас чекає
напружений тиж�
день. Вам доведеться

зіштовхнутися з досить
складною проблемою в
діловій сфері, яка потребува�
тиме чимало енергії для сво�
го вирішення.

СТРІЛЕЦЬ  (23.11�
21.12). Ви опинитеся
у самісінькій гущавині
подій та в центрі ува�
ги. Тиждень обіцяє

ідеальний момент, щоб про�
явити свої найкращі якості �
далекоглядність і прагма�
тизм. Наразі ви сповнені ве�
ликою кількістю нових про�
ектів і думок.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Цього тижня ви
можете відзначитися
ексцентричною пове�

дінкою та неординарними
вчинками, наслідки яких
обернуться не на вашу ко�
ристь.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Не піддавай�
теся апатії та розпа�
чу. Слід якнайшвидше

відігнати від себе всі не�
гативні думки, бо вони здатні
зіпсувати ваш настрій та са�
мопочуття. Варто навчитись
думати позитивно, бо думки
мають властивість матеріал�
ізуватись!

РИБИ (20.02�20.03).
Найближчими днями
не зайвим буде под�
бати про власне здо�

ров'я. Саме тому важливо і
корисно певний час дотри�
муватися суворої дієти та по�
вністю відмовитися від
хмільних напоїв.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 21.04.14 – 27.04.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàðà;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 20 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– ßíóêîâè÷ – ëåãè-
òèìíûé ïðåçèäåíò?

– Íåñîìíåííî!
– À Ïóòèí – ëåãè-

òèìíûé ïðåçèäåíò?
– Ëèãèòèìíåå íå áû-

âàåò!
– À íàôèãà  âàì â

ñòðàíå äâà ëèãèòèì-
íûõ ïðåçèäåíòà?

– Òû òàê ïîõóäåëà!
Ýòî  íîâàÿ äèåòà?

– Äà, ìîðêîâü, ñâåêëà
è êàðòîôåëü.

– À ÷òî äåëàëà: âàðè-
ëà èëè æàðèëà?

– Êîïàëà!

Òÿæåëî äûøà ïåðåãà-
ðîì, ìèìî çàâó÷à ïðî-
øëà ñòàéêà ïÿòè-
êëàññíèö.

Ôèçðóê õîòåë ïîòàí-
öåâàòü íà øêîëüíîé
äèñêîòåêå, íî, êàê íè
ñòàðàëñÿ, âñå ðàâíî ó
íåãî ïîëó÷àëîñü òîëü-
êî ïðèñåäàíèÿ è îòæè-
ìàíèÿ.

Ðîçà Ìîèñååâíà:
– Ñåìî÷êà, ÷òî ñëó÷è-

ëîñü?
Ñåìà: – Ôèíàíñîâûé

êðèçèñ  ðàçðóøèë  ýêî-
íîìèêó íàøèõ ÷óâñòâ.

Âåçäå îáìàí. Çàøëà â
ñàëîí "Âñå äëÿ ñâàäü-
áû", à æåíèõîâ òàì
íåò.

Îáúÿâëåíèå ïî ãîðîä-
ñêîìó ðàäèî Òåëü-Àâè-
âà:

– Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäà! Èç ãîðîäñêîãî
çîîïàðêà ñáåæàë
åíîò. Âñåì, êòî âèäåë
åíîòà, ñðî÷íî çàïëà-
òèòü â êàññó çîîïàð-
êà 10 øåêåëåé.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Шатающиеся молочные
зубы у детей иногда выпадают
сами по себе, а иногда требу�
ют вмешательства в виде вы�
рывания. Но не идти же с такой
проблемой к профессиональ�
ному стоматологу!

Помните классику, как те�
тушка выдирала расшатав�
шийся зуб у Тома Сойера: «По�
доспели орудия для удаления
зуба. Тетя Полли сделала пет�
лю на конце нитки, надела ее
на больной зуб и крепко затя�
нула, а другой конец привяза�
ла к столбику кровати; затем

схватила пылающую головню
и ткнула ее чуть не в самую фи�
зиономию мальчика. Миг — и
зуб повис  на нитке, привязан�
ной к столбику».

Современные «эскулапы»

идут более изощренным пу�
тем. В Интернете появилось
видео, создатель которого,
Малькольм Сван из Дублина,
использует для удаления ша�
тающегося зуба у своего сына

Ïîãîäà â Ìóêà÷åâî íà âèõ³äí³Ïîãîäà â Ìóêà÷åâ³ íà âèõ³äí³

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Адама... игрушечный вертолет
на дистанционном управле�
нии.

Папаша привязал длинную
нитку к зубу сына, другой конец
— к геликоптеру. Сынишка
счастливо улыбался и вовсю
кривлялся, пока маленькая
винтокрылая машина не взмы�
ла в воздух. Нитка натянулась
— и зуб вылетел изо рта у маль�
чишки. А размещенное в Сети
видео с этой стоматологичес�
кой операцией собрало десят�
ки тысяч просмотров.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÎÌ ÑÒÀË ÂÅÐÒÎË¨Ò

СЕРДЕЧНА
ПОДЯКА

З  глибокою щирістю
висловлюю сердечну по�
дяку  начмеду Мукачівсь�
коє  ЦРЛ М.Г. Гавришку,
завідуючому  травматоло�
гічним відділенням  І. М.
Білоусу, анестезіологу А.А.
Глаголі за  здійснену   мені
складну операцію.

Щиро дякую всьому  ме�
дичному персоналу  трав�
матологічного відділення
за лікування  та медично�
го нагляду за мною.

Дякую  своєм друзям,
які  у  складний для мене
час   словом і ділом допо�
магають  мені долати
удари долі.

З  сердечною
повагою

Г. ПЛАХОТНИК.

БІЛЬШЕ ЗЕЛЕНОГО НА СТОЛІ
Як стверджують спеціалісти, коричневі продукти

(гречка, чай, кава, какао, шоколад) варто вживати
у разі захворювання очей, вух, носа, а також шкіри
і легенів.

Продукти зеленого кольору приносять спокій,
рівновагу і гармонію в системи нашого організму.
Зелений впливає на серце і артеріальний тиск,
допомагає заспокоїти нерви, позбутися стресів,
емоційної напруги і головних болів та поліпшити
роботу легенів.

Людмила РЕВУЦЬКА.

ПОЗІХАТИ КОРИСНО
Так з’ясували вчені. По�

зіхання знімає втому, роз�
слабляє, допомагає поз�
бутися психологічної пе�
ревтоми. А максимальне
розширення дихальних
шляхів оновлює повітря у
легенях.

Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ
 ÑÅÐÖß Â²ÒÀÞ
âàñ, äîðîã³ êîëåãè –
ïðàö³âíèêè Äåðæàâíî¿
ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè â ì. Ìóêà÷åâ³
òà øàíîâíèõ ìóêà÷³âö³â
ç ðàä³ñíèì ³ ñâ³òëèì
Õðèñòîâèì Âîñêðåñ³í-
íÿì. Íåõàé âåëè÷íèé
ïðàçíèê Ïàñõè Ãîñïîä-
íüî¿ ïðèíåñå ó âàø³
äîì³âêè çäîðîâ’ÿ, ðà-
ä³ñòü, ñïîê³é, ùàñòÿ ³
Áîæó áëàãîäàòü.

². ÏËÅÑÊÀ×, íà÷àëü-
íèê Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÂ
ÓÄÌÑ Óêðà¿íè â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³.




