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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-

íèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.
     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ

äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.
     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

У ВЕРХОВНІЙ Раді зареєстровано законопро�
ект, який дозволяє громадянам України змiнювати
на власний розсуд  свої прiзвища та по�батьковi.

НА ФЕСТИВАЛI пасхальних писанок  у
Нацiональному  заповiднику "Софiя Київська" ви�
ставлено для огляду колекцiю в 30 тисяч писа�
нок.

АМЕРИКАНСЬКИМ  вченим  вдалося "вирости�
ти"  у лабораторних умовах людські легені.

ПАПА Римський Франциск звернувся до пастви
з пробаченням за католицьку церкву за сексуальнi
насилля над дiтьми, якi чиняться служителями
католицької церкви.

МЕРЕЖА магазинiв меблiв у Нiмеччинi змуше�
на публiчно вибачитися  за продаж парцелянових
чашок  iз зображенням Адольфа Гiтлера i фашис�
тської свастики.

У США Нацiнститут стандартiв i технологiй
офiцiйно запустив  атомний годинник, який  ста�
не новим стандартом  для цивiльних цiлей.

В ХОДI нових дослiджень  вченi  установили,
что вiк Мiсяця становить 4,47 мiльярдiв рокiв.

В УГАНДI пiймали  крокодила�людоїда вагою в
тонну, який  з’їв мiнiмум чотирьох рибалок.

Ïîãîäà â Ìóêà÷åâî íà
âèõ³äí³
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ШАНОВНІ  КРАЯНИ!
Просимо небайдужих людей про допомогу. Артемчик пройшов нелегкий

шлях. У грудні 2012 році поставили страшний діагноз – рак мозку (медулоб�
ластома). Зробили операцію по видаленню пухлини розміром 5 см. Прой�
шов опромінення, вісім блоків хіміотерапії. Все витримав мужньо, він силь�
ний хлопчик. Всього лікувався 15 місяців у Ізраїлі, завдяки Вам, наші дорогі.
Артемчик був щасливий, що їде додому, але на жаль, 30 березня 2014 року
нас повідомили про ранній рецидив – хвороба, на жаль, повернулася. Було
дуже страшно почути такі слова.

 ПОТРІБНА ТЕРМІНОВА ДОПОМОГА!
 Немає ніяких слів, лише слова прохання і молитви про зцілення нашого

синочка! Рідні наші, дорогі наші помічники, нам мають запропонувати по�
дальше наше лікування – мають викласти новий рахунок!!! Але потрібно буде
знову відкривати збір! Слова лікаря були невтішними: “Якщо не буде коштів,
– нас відпускають додому!” Але ми не збираємося складати руки – ми віри�
мо і будемо боротися ДО КІНЦЯ! Нам дуже важко знову просити Вас про
допомогу, але без Вас ми не зможемо! Ми розуміємо, що дуже багато людей
нам вже допомогли, і ми дуже всім Вам вдячні, але... без грошей не буде
лікування! Реквізити залишаються ті самі. Будь ласка, допоможіть нам, не
залишайте нас самих з цією бідою. Нехай Господь Бог Вас благословить!

Дай Бог Вам здоров’я! Дякуємо Всім за допомогу!
 Телефони в Ізраїлі: мама Тетяна +972502815901, папа Денис +972523693633
АТ “КОМІНВЕСТБАНК”
Реквізити поточного рахунку фізичної особи в  національній валюті.
Отримувач: ТРАНЗИТНИЙ РАХ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК
Рахунок отримувача:  № 29245077000002
Банк отримувача: АТ “КомІнвестБанк”,
МФО 312248  КОД ОКПО 19355562
Деталі платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна Іванівна № рах. 26254054751001
(на лікування дитини).
ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
Рахунок отримувача: 29244825509100
ОКПО отримувача: 14360570
Призначення платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна Іванівна № рах. 5168757241880667

Інтерв’ю  із  засновником і керівником  Київсько�
го Театру сучасного танцю Василем Козарем  чи�
тайте на 5�й сторінці  цього номера “Мукачева”

Т А Р И Ф
ПЕРЕДВИБОРНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

МАТЕРІАЛИ передвиборної  тематики в
період передвиборної кампанії по вибо�
рах президента  України  25 травня 2014
року  друкуються за тарифом: від 2�х до
4�х гривень за 1 кв. сантиметр залежно
від сторінки і оперативності друку.
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ГЕНЕРАЛІСИМУСУ КОЗАЦТВА
ВІКТОРУ ГОГОЛЮ – 82!

25 квітня виповнюється 82 роки відомому активісту
профспілкового і козацького Рухів в Україні і Закар�

патті – Віктору Петровичу ГОГОЛЮ, Генераліси�
мусу Козацтва, п’ять раз Герою Козацтв, Гетьману ГО
«Всеукраїнське Гвардії Гетьманське Козацтво», Голові
Федерації Солідарних профспілок України, доктору
права, професору, адвокату, академіку 3�х міжнарод�
них академій, віце�президенту Міжнародної Академії
Козацтва, високоосвіченій, доброзичливій, толе�
рантній, вольовій і дисциплінованій людині з видат�
ними організаторськими здібностями.

Вельмишановний Вікторе Петровичу, сердечно
вітаємо Вас з 82)літтям від дня народження і 25)
літтям з часу Вашої великої особистої перемоги, коли
Ви, успішно, за підтримки ентузіастів заводу, подола�
ли глибоку протидію міської і заводської компартійних
верхівок та були (з 4�х кандидатів) обрані директором
Мукачівського заводу комплектних лабораторій (де 19
років тому були директором). Завод вже більше 5 років
пас задніх, а з Вами, до кінця 1989 року, завод впевнено став у перші лави передо�
виків приладобудування Закарпаття, України і СРСР.

Дай Боже Вам, Вельмишановний Вікторе Петровичу, міцного козацького здо�
ров’я і ще багато�багато плідних років життя на радість сім’ї, друзів, колег і користь
держави – Україны.

З великою повагою до Вас,  Федерація Солідарних профспілок України,
Всеукраїнське Гвардії Гетьманське Козацтво, Міжнародна Академія Козацт)
ва, Соборне Гетьманське Козацтво, Міжнародна академія духовної єдності
Народів Світу, Міжнародна Кадрова Академія, Західний науково)дослідний
інститут МАК, рідні, друзі, побратими і колеги.

НА 19 чоловік скорочено
кількість працівників Мука�
чівського міськвиконкому.
Таке рішення зумовлене
складною фінансово�еконо�
мічною ситуацією як в країні,
так, зокрема, і в Мукачеві.
Відкриваючи 58 позачерго�
ву сесію Мукачівської міської
ради 6 скликання, міський
голова Золтан Ленд’єл по�
інформував депутатів про
фінансову ситуацію, що
склалася в державі. Сьо�
годні, приміром, органи
місцевого самоврядування
виконують багато невласти�
вих їм функцій. І оптиміза�
ція структури виконкому –
це перший етап. Продов�
ження щодо скорочення
буде. Міський голова навів
приклад міст�побратимів
Мукачева в Угорщині, Сло�
ваччині, Польщі, інших дер�
жавах, де в органах влади
працюють по 20�25 уп�
равлінців, що в п’ятеро

ОПТИМІЗАЦІЯ. ВНЕСЕНО ЗМІНИ
В СТРУКТУРУ МІСЬКВИКОНКОМУ

більше, ніж в українських
органах влади. Отож,
ліквідовано відділи економ�
іки, торгівлі, громадського
харчування, побуту та захи�
сту прав споживачів, зовні�
шньоекономічних зв’язків,
інвестицій і туризму, на�
томість створено відділ еко�
номіки та підприємництва,
до якого введено сектори
вищеназваних ліквідованих
відділів. Оптимізація торк�
нулась також відділу у спра�
вах молоді та спорту, архітек�
тури та містобудування,
служби у справах дітей,
відділу державних соціаль�
них допомог, міського цент�
ру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

Як не прикро це визнава�
ти, рішенням сесії про вне�
сення змін до бюджету Му�
качева на 2014 рік зменшено
обсяг доходів, а відтак і ви�
датків загального фонду
міського бюджету на

15 308 600 грн. Буде, зокре�
ма, відчутно зменшено ви�
датки на освіту, медицину,
культуру, спорт. Податкові
надходження як у державні
субвенції та офіційні транс�
ферти   в мінусі. А тим часом
понад 45 мільйонів гривень
коштів міського бюджету
заблоковані Держказначей�
ством. Навіть, якщо їх колись
повернуть Мукачеву, то
інфляція зжерла значну їх
частину.

Сесія ухвалила рішення
про затвердження переліку
об’єктів і замовників будів�
ництва, реконструкції, ре�
монту та утримання вулиць і
доріг комунальної власності
в Мукачеві за рахунок суб�
венцій з державного бюдже�
ту місцевим бюджетам у
2014 році та залишків 2013
року. Плани, зрозуміло, ско�
рочено, але ще невідомо,
коли надійдуть з Києва ці
субвенції.

“Мукачівська Ратуша”

Ñåñ³ÿ

Кафедра готельно�ресторанної справи вдало проведено
просвітницький захід«День ресторатора»

Захід відвідали гості: власник кондитерського дому «Бон�
даренко» Ігор Бондаренко, а також в.о. ректора МДУ д. пси�
хол. наук, професор Щербан Т.Д.; проректор з науково�пе�
дагогічної роботи та розвитку університету Гоблик В.В.;
декан факультету ТіГРБ доцент, кандидат географічних наук
Лужанська Т.Ю.; завідувач кафедрою готельно�ресторанної
справи д.е.н., професор Мілашовська О.І., відповідальний
за виховну роботу ст. викладач Мороз Ф.В.

Гості ознайомились з матеріальною базою кафедри на
якій студенти мають можливість на практиці застосовувати
вимоги навчальної програми. Гості були приємно вражені
сучасною матеріально�технічною базою університету, яка є
найкращою в районі з даної спеціальності.

З вітальним словом виступили:
в.о. ректора МДУ д. психол. наук, професор Щербан Т.Д.;
гість� власник кондитерського дому «Бондаренко» Ігор

Бондаренко.
На святі також була передача професійного досвіду про�

відних фахівців кондитерського дому «Бондаренко», шоко�
ладьє Ігорем Зарицьким та колишнім випускником МДУ,
яки й сьогодні є успішним підприємцем.

Свято розпочалось із гри�вікторини де дві команди з
різних курсів, від першого по п’ятий, презентували назви.
Під час гри вони відповідали на запитання ведучої свята
к.е.н., доц. Гоблик�Маркович Н.М.

В другому конкурсі студенти змагались за найкраще скла�
дання серветок.

Наступний конкурс передбачав визначення із закритими
очима на смак продуктів які їм запропонували організатори
свята.

Завершальним завданням було командне сервірування
тематичного столу до свята «Великодень.»

Жюрі підбили підсумки свята, переглянувши стінгазети,
випущені до свята, визначило переможців в різних номіна�
ціях та відзначили їх грамотами та подарунками. Свято вда�
лося на славу, закінчилось дегустацією кондитерських ви�
робів (трюфеля, макаруни) запропонованих студентам фа�
культету від кондитерського дому «Бондаренко».

Учасники і гості отримали багато позитивних емоцій і
приємні враження від дружньої атмосфери свята «Дня ре�
сторатора».

Ф.В. МОРОЗ,
відповідальний за виховну роботу на факультеті

туризму і готельно)ресторанного бізнесу.

Ôàêóëüòåòîì Òóðèçìó ³ ãîòåëüíî –
ðåñòîðàííîãî á³çíåñó çàïî÷àòêîâàíî

«Äåíü ðåñòîðàòîðà»

З метою недопущення корупцій�
них проявів дотримуйтесь наступ�
них правил поведінки:

� одразу   відхиляйте   спроби ко�
рупційного впливу і невідкладно
інформуйте відповідальну особу за
бо-ротьбу з корупцією та вашого ке�
рівника. При зовнішніх контактах,
наприклад при виконанні конт�
рольної діяльності, ви маєте з са�
мого початку встановити чіткі сто�
сунки і відхиляти будь�які спроби
корупції. Не повинно виникати вра�
ження, що ви прийматимете “не�
значні подарунки”. Не соромтеся
відмовитися від подарунку або
відіслати його назад. Попросіть з
розумінням поставитися до діючих
відносно вас правил;

� якщо ви працюєте в галузі уп�
равління, пов’язаній з наданням
державних замовлень, ви маєте
бути особливо чутливі до намагань
сторонніх вплинути на ваші рішен�
ня. В цих галузях зустрічається
найбільше випадків корупції.

�  якщо сторонні попросили вас
про  сумнівну послугу,  одразу ж
проінформуйте про це вашого кер�
івника та відповідального за бо�
ротьбу з корупцією. Це допомагає,
по�перше, самому уникнути підоз�
ри в корупції, а по�друге, вжити пра�
вових заходів проти відповідної осо�
би. Якщо ви самі відмовитесь від
сумнівної пропозиці, але не повідо�
мите про це, то ваш опонент спро�
бує звернутися до вашого колеги.
Захистіть також і ваших колег від
намагань сторонніх осіб корумпу�
вати їх. Якщо вам здається, що хтось

ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЩОДО
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ

хоче попросити вас про незаконну
послугу, візьміть з собою колегу в
якості свідка. Інколи вам доводить�
ся проводити бесіду, під час якої
ви відчуваєте, що вам можуть зро�
бити сумнівну пропозицію, від якої
вам нелегко буде відмовитися, в
таких випадках часто не допома�
гає і чітка відмова. Тоді вам слід не
залишатися наодинці із співбесід�
ником, а попросити когось із колег
бути свідком розмови. Поговоріть
з ним і попросіть, щоб і він своєю
поведінкою чітко давав зрозуміти
неприйняття спроб корупційного
впливу;

�  стиль роботи має бути прозо�
рим та зрозумілим для кожного.
Оскільки ви, як правило, колись за�
лишите це місце (будете переве�
дені на нове місце роботи) або бу�
дете тимчасово відсутні (через хво�
робу або відпустку), Ваша робота
має бути настільки прозорою, щоб
ваш наступник або заступник у
будь�який час міг теж продовжити
вашу роботу;

�  чітке розмежування службових
обов’язків та приватного життя.
Пе-ревірте, чи не призводять ваші
приватні інтереси до конфлікту з
вашими службовими обов’язками.
Спроби корупції часто розпочина�
ються з того, що сторонні намага�
ються розширити службові контак�
ти на приватну сферу. Як відомо,
дуже важко відмовити у „послузі”,
якщо у приватній сфері чудово ро�
зумієшся з людиною, а також сам
отримуєш певні послуги та перева�
ги. Тому при приватних стосунках

ви маєте з самого початку чітко виз�
начити, що повинні розмежовувати
службу та приватне життя, щоб на
вас не впала підозра користування
неприпустимими послугами. Уни�
кайте кожного небажаного вражен�
ня щодо вашої упередженості. По�
турбуйтеся про те, щоб ні у кого не
виникало сумнівів щодо вас;

�  якщо ви бачите, що виконання
якогось конкретного завдання сти�
кається з вашими приватними інте�
ресами або інтересами сторонніх
осіб, відносно яких ви відчуваєте
себе зобов’язаним, одразу ж по�
відомте про це свого керівника, щоб
він міг відповідно відреагувати, на�
приклад звільнити вас від виконан�
ня якогось конкретного завдання.
Незалежно від того, рано чи пізно
це зашкодить вашому авторитету та
авторитету державної служби, якщо
у конфліктному випадку ви віддає�
те перевагу приватним інтересам.
Особливо якщо ви займаєте впли�
вову посаду;

Корупції можна запобігти, якщо
кожен відчуватиме відповідальність
за свою організацію і всі прагнути�
муть до вільного від корупції органу
управління, як до спільної мети. Це
означає, що кожен в рамках своїх
можливостей піклується про те,
щоб сторонні не могли впливати на
прийняття рішень, – обов’язок кож�
ного — зробити свій внесок щодо
викриття злочинів і захистити влас�
ну організацію від корупційних діянь.

Провідний спеціаліст Мукачів�
ського міськрайонного управління
юстиції, Олеся Попович

Ïàì’ÿòêà

К водителям, которые
позволяют себе парко�
вать машины под углом к
проезжей части, будут
применяться жесткие на�
казания, заявил руково�
дитель ДГАИ МВД Анато�
лий Сиренко. По словам

ЗА ПАРКОВКУ ЁЛОЧКОЙ” БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ
чиновника, соблюдение
правил дорожного движе�
ния для улучшения его
организации, прежде все�
го в крупных городах, яв�
ляется неотъемлемой со�
ставляющей правового
государства.

“Поэтому ГАИ усилила
контроль над соблюде-ни�
ем правил остановки и
стоянки. Нарушителей
будут наказывать. Напри�
мер, штраф за неправиль�
ную парковку составляет
около 300 гривен”,  —

рассказал Сиренко.
Также работникам Го�

савтоинспекции дано
указание останавливать
нарушителей на доро�
гах, невзирая на “кру�
тизну” номеров автомо�
билей.
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 Наступної суботи
минає 28 років відколи на
нашу долю упала гірка
Зірка Полин:  на Чорно�
бильській атомній станції
сталася аварія, котру на�
звали техногенною ката�
строфою. Її гіркі наслідки
пізнали й пізнають сотні
тисяч людей, матері мо�
лять Бога, щоб чорне кри�
ло Чорнобиля не зачепи�
ло прийдешніх поколінь,
бо  й сьогодні згубні на�
слідки аварії на Чорно�
бильській АЕС не ліквідо�
вані. Про згубну дію  атом�
ного лиха, яке спіткало
нашу державу розповіда�
ють мовчазні експонати
Національного музею
"Чорнобиль", засновни�
ком якого став генерал�
полковник, тодішній
міністр МВС України Іван
Гладуш. Є в тому музеї,  й
недавно відкритому в За�
лужанській середній школі
музеї Василя Дурдинця
однакова фотографія: на
ній зображено групу
міліціонерів, які першими
прибули в Чорнобиль для
організації евакуації насе�
лення із зони лиха. У
центрі знімка � В.В. Дур�
динець.  Тоді, 28 років
тому, коли ми ще не зна�
ли, не усвідомлювали, яке
страшне лихо підкинув
нам "мирний" атом,   кер�
івником оперативного
штабу  МВС України було
призначено генерал�лей�
тенанта  Василя Василь�
овича Дурдинця. Керова�
ний ним штаб, усі праців�
ники міліції забезпечува�
ли надійний  громадський
порядок в зоні аварії. За
цю, за нинішніми виміра�
ми героїчну роботу він був
нагороджений орденом
"За особисту мужність" і
йому  присвоїли звання
генерал�полковник…

    Кожна людина знахо�
дить у прожитому такі хви�
лини й години, а в них мит�
тєвості, в яких сконцент�
рувалось життя: минуле й
теперішнє, мрії і надії, роз�
думи про пережите, баче�
не, учасником подій, яких
ти був, одне слово, усе
чим гордишся, що живить
пам'ять, надихає на нові
дії… І то нічого, що роки
трішечки застеляють па�
м'ять… Але зустрічі з чи не
найвідомішим із моїх кра�
ян, у Києві, Закарпатті ге�
нералом армії, колишнім
заступником міністра
внутрішніх справ України,
депутатом Верховної
Ради України, диплома�
том В.В.Дурдинцем, яко�
го бачив у непростих
ділах, його рішучість,
упевненість  у тому, що
все завершиться добром,
перемогою людини над
стихією, воскресають у
моїй пам'яті приємні й не�
забутні сторінки. Про Ва�
силя Васильовича напи�
сані книги, про нього роз�
повідають журнали, пре�
стижні газети, є докумен�
тальні кінофільми, та й
сам написав книгу спо�
гадів про прожите й пере�
жите… І все ж фотографії,
експонати музею у се�
редній школі в Залужжі не
раз повертали мене до
хвилюючих спогадів.

   Народився Василь
Дурдинець 27 вересня
1937 року в селі Ромоче�
виця Мукачівського райо�
ну в сім'ї, де вже було чет�
веро дітей. Прийшов у цей
світ в пору стиглих яблук,
груш, дозрілого виногра�
ду. Ще й шести не минуло
як у 1943 році  помер бать�
ко. І тому дитячі спомини
більше пов'язані з мате�
ринською турботою про
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дітей, яка  докладала усіх
зусиль, щоб вони   не були
голодними, були вдягне�
ними, щоб не цуралися
ніякої роботи, шанували
старших, не зобижали мо�
лодших, поважали Творця
неба і Землі, були чуйни�
ми до чужого горя…  Ота
материнська настанова, її

розповіді про  повчання
Господнє, натхнення до
творення добра,  скон�
центрувалася у малому
Василькові в одному слові:
праця. Наполеглива, са�
мовіддана, творча… А ще
змалечку став поборни�
ком справедливості. Фа�
шизм зненавидів, коли
його старшого брата Івана
забрали в угорську армію
і відправили на фронт.
Важко було матері з чотир�
ма маленькими дітками.

   Шкільні роки, як згаду�
ють його вчителі, його од�
нокласники, для Василя
Дурдинця були сповненні
жадоби до знань. Вчився
відмінно. Та ще й викрою�
вав час на позакласну,
піонерську, а відтак і ком�
сомольську роботу. Брав
активну участь у шкільних,
районних, обласних пред�
метних олімпіадах, був
активістом художньої са�
модіяльності, виступав на
спортивних змаганнях. Як
активіст ботанічного гур�
тка, юннат Василь Дурди�
нець був учасником  Все�
союзної виставки досяг�
нень народного господар�
ства в Москві, де його та
товаришів по шкільній
сільськогосподарській
ланці нагородили малою
медаллю виставкового
комітету.

    Одержавши  разом із
атестатом зрілості срібну
медаль за відмінне на�
вчання Василь Дурдинець
відніс документи у прий�
мальну комісію Львівсько�
го державного університе�
ту імені І.Франка,  здав  їх
на юридичний факультет.
Для медальників була
співбесіда з членами
приймальної комісії. І ту
співбесіду селянський син
витримав з честю.

   Саме на юридичному
факультеті В.В.Дурдинець
одержав так потрібні в по�
дальшому його житті, ба�
гатогранній діяльності
широкий спектр знань з
усіх галузей правознав�
ства, історії, економіки,
філософії… Вони були
підкріплені активною ком�
сомольською роботою.
Йому спілчани довірили
очолити комітет комсо�

мольської організації уні�
верситету. Тоді ж органі�
зував студентський
спортивний табір "Карпа�
ти" на стику Свалявсько�
го й Мукачівського рай�
онів, поблизу найвідомі�
шого на весь світ санато�
рію "Карпати". У 1958 році
очолив студентський загін

університету, який допо�
магав у збиранні врожаю
на цілинних землях.  На
четвертому курсі Василя
Дурдинця на міській ком�
сомольській конференції
обрали другим секрета�
рем Львівського міськко�
му ЛКСМ України. Відтак
став першим секретарем
спілчан. І був  на факуль�
теті таким же старанним
студентом, не пропускав
занять, здавав,  як усі,  за�
ліки й контрольні, відвіду�
вав колоквіуми, екзаме�
нувався  разом з своєю
групою. Перший життєвий
злет не відірвав його від
товаришів, від факультету.
Просто довелося труди�
тися з подвійною, потроє�
ною енергію.

    Одержавши в 1960
році  диплом з відзнакою,
ставши юристом вищого
гатунку підкорився долі,
чотири роки трудився у
Москві в ЦК ВЛКСМ.
Звідси повернувся в …
Львівський обком КПУ.
Відтак переїхав на роботу
в Київ, у ЦК КП України. У
1978 році В.В.Дурдинця
було призначено заступ�
ником, а  через п'ять років
� першим заступником
міністра внутрішніх справ
України. На цій посаді
пропрацював до лютого
1991 року.

    Кажуть доля � це по�
кликання. Але вона не
стелила йому пухнастих
килимів до ніг. Я бачив Ва�
силя Дурдинця на
міністерських навчаннях
підрозділів внутрішніх
військ, під час зустрічей
високих зарубіжних гос�
тей… А  в квітні 1986 року
на його долю випало очо�
лити оперативний  штаб
МВС України по ліквідації
згубних наслідків катаст�
рофи на Чорнобильській
АЕС. Тоді   він, разом з
іншими керівниками, вче�
ними�атомниками  орган�
ізовували роботу по бо�
ротьбі із небаченою і не�
звіданою атомною сти�
хією днювали й ночували,
забезпечували прибор�
кання атомного монстра,
що вирвався з�під контро�

лю людини. І перемогли,
загнавши невидиму
смерть у саркофаг.  Двічі �
восени 1998 і весною 2001
року він, Міністр з Надзви�
чайних Ситуацій організо�
вував допомогу закарпат�
цям, які потрапили в шал
невиданих доти повеней.
Відтак докладав великих

зусиль, щоб відновити
дамби, спорудити потер�
пілим житло…

   Двічі, у 1990 й 1994
році трудящі Бобринець�
кого виборчого округу
Кіровоградської області
довіряли В.В.Дурдинцю
відстоювати їх інтереси і у
Верховній Раді України. А
1990 рік для нього видав�
ся вельми важким. Тоді
померла його перша дру�
жина  � Надія Михайлівна.
Уже після проголошення
України  незалежною дер�
жавою В.В.Дурдинця об�
рали членом Президії, го�
ловою Комісії Верховної
Ради з питань оборони і
державної безпеки. А 22
січня 1992 року його об�
рали першим заступни�
ком Голови Верховної
Ради. У липні 1995 року
Василь Васильович увій�
шов до складу Кабінету
Міністрів України, як  віце�
прем'єр�міністр з питань
державної безпеки та над�
звичайних ситуацій. Він
же став Головою Коорди�
наційного комітету по бо�
ротьбі з корупцією й
організованою злочинні�
стю при Президентові Ук�
раїни. А 30 липня 1997
року В.В.Дурдинця  при�
значили директором На�
ціонального бюро розслі�
дувань.

   З 22 березня 1999 по
2 грудня 2002 року
В.В.Дурдинець обіймав
посаду Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту  насе�
лення від наслідків Чорно�
бильської катастрофи. До
речі, спостерігаючи,  як
забуваються обіцянки
щодо поліпшення турботи
про потерпілих від аварії,
ще в 1996 році Василь Ва�
сильович виступив ініціа�
тором створення такої
структури, яка б по�
справжньому прийшла на
допомогу людям, які враз
втратили житло, сімейний
скарб, опинилися далеко
від рідних домівок, потре�
бували оздоровлення,
турботи держави… І який
би пост не посідав Василь
Дурдинець, яку би не ви�

конував роботу, він спря�
мовує, координує та кон�
тролює діяльність
міністерств вугільної  про�
мисловості, зв'язку,
транспорту, юстиції,
відповідально працює в
усіх питаннях надзвичай�
них ситуацій, охороні на�
вколишнього природного

середовища, ядерної без�
пеки, в його віданні пере�
бувала робота кількох
державних комітетів,
інших органів державної
влади, він очолював цілий
ряд урядових міжвідомчих
комісій і рад. Всюди зали�
шає добрий слід, вдячну
пам'ять в оточуючих.

    І при цій надзвичайній
зайнятості ні на мить не
забував Василь Васильо�
вич про рідне Закарпаття.
Коли виникли ускладнен�
ня з відкриттям у Чинадієві
школи мистецтва, саме
він допоміг розв'язати пи�
тання, посприяв осна�
щенню дитячого мистець�
кого закладу усім необхі�
дним.

   Указом Президента
України від 2 грудня 2002
року В.В.Дурдинця при�
значили Надзвичайним і
Повноважним Послом Ук�
раїни в Угорській Рес�
публіці.

   У міліцію В.В.Дурди�
нець прийшов ще у
брежнєвські часи. Особи�
сто був знайомий із
Міністром внутрішніх
справ СРСР Миколою
Щолоковим. Підтримував
тісні ділові зв'язки з
міністрами внутрішніх
справ України А.Васили�
шиним, І.Гладушем,  по�
кійним Ю.Кравченком,
В.Захарченком. Допома�
гав їм налагодити право�
охоронну роботу в нашій
державі. Досі згадує доб�
рим словом В.Щербиць�
кого, М.Підгорного, П.Ше�
леста, Голову Верховної
Ради УРСР В.Шевченко,
славетного земляка з Му�
качівщини, командира
партизанського з'єднан�
ня В.Русина. Особисто
знався з О.Гончаром,
М.Рильським, П.Тичиною
й сотнями інших кращих
людей України. Йому тис�
ли руку Генеральний сек�
ретар ООН Кофі Анен,
Президент Росії Борис
Єльцин і десятки інших
світових лідерів.

 Та не зазнався, не
відірвався від свого народ�
ного кореня. При най�
меншій нагоді приїздив у
рідні краї, щоб тут,  у колі
родичів відсвяткувати
Різдво Христове, скушту�
вати  спечену  у се�
лянській печі й освячену
Пасху Господню, а голов�
не,  відпочити  душею, щоб
повернувшись у столицю
України взятися до нової
роботи. А складнощів ви�
стачало завжди. При�
міром, серпневі події 1991
року зустрів на посаді
першого заступника Голо�
ви Верховної Ради неза�
лежної, суверенної Украї�
ни. Брав найактивнішу
участь у становленні ви�
щого законотворчого

органу молодої держави,
у формуванні його комі�
тетів, апарату. Разом з
іншими депутатами шукав
злагоду й взаємопорозум�
іння, не відмовлявся очо�
лювати різні узгоджувальні
комісії з найгостріших пи�
тань, що приймалися пар�
ламентом України.

   На запитання, як йому
вдається справлятися з
такими непростими,
відповідальними завдан�
нями, Василь Васильович
на мить задумується, а
потім відповідає, що є у
нього безвідмовний ре�
сурс, ім'я якому � праця.
Праця і ще раз праця. До
сьомого поту, правда, по�
множена на солідний ба�
гаж знань, практику й
професіоналізм. А ще
ніколи не забував мате�
ринського наказу: шану�
вав батьків своїх, любить
над усе рідну Батьківщи�
ну, обожнював і досі лю�
бить  будь�яку працю,
навіть найважчу, прагне
завжди бути чесним, спра�
ведливим і не оминає, не
цурається  людей, яким
потрібна його допомога. І
ще. Ніколи,  навіть у дум�
ках не прагнув бути вищим
од людей.

   Його життя, посади,
які обіймав дали  В.В.Дур�
динцю можливість побу�
вати в багатьох регіонах
світу, відвідувати ряд
країн. Та де б не був,  не
забував, що він закарпа�
тець. Йому є, і, впевнений,
що  найріднішим буде
край де народився, де
виріс, де одержав путівку
у велике життя… Оцими
роздумами й живе наш
славетний земляк.

   У його арсеналі майже
три сотні нагород: орде�
ни Трудового Червоного
Прапора, два ордени
"Князя Ярослава Мудро�
го", "Знак Пошани", "За
заслуги", "За особисту
мужність", та ще більш як
60 орденів і медалей й
майже два десятки
відзнак  зарубіжних країн.
Дорожить Василь Василь�
ович  Почесною грамотою
Президії Верховної Ради
Української РСР, "Почес�
ною грамотою Кабінету
Міністрів України", "По�
чесною грамотою Верхов�
ної Ради України"… Як
правоохоронець пи�
шається В.В.Дурдинець
відзнаками Міністерства
внутрішніх Справ України:
"Лицар Закону", "Хрест
Слави", "За безпеку наро�
ду" І та ІІ ступенів, "Почес�
ний знак МВС України",
"Народний посол Украї�
ни"…

   Ось такою,  звивистою,
що піднімається вгору ви�
далася життєва стежина
В.В.Дурдинця, державни�
ка  і просто людини. Хай
вона не кінчається. А ще
багато років веде його до
вершин і нових успіхів, на
благо, на щастя рідного
народу.

Михайло ТОВТИН,
краєзнавець
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“... Мы едем в дальние
края, На карте не найти.
Судьба военная моя, Сол�
датские пути.”

(Із популярної пісні).
Десятки років військової

служби в Радянській Армії.
Багаточисленні переїзди,
різні гарнізони, побутові не�
гаразди, радість зустрічей і
сумні проводи, вищі посади
і сяйво зірок на погонах.

Романтика юності зміни�
лась реаліями зрілості. Нові
призначення не завжди
сприймалися дружинами і
дітьми, але ми, вірні при�
сязі, їхали туди, де потрібні
були наші знання і профес�
ійний досвід.

Приходилось служити в
багатьох родах військ, на
різних посадах, в столичних
і далеких гарнізонах, а також
виконувати інтернаціональ�
ну місію на територіях інших
держав.

Отримувати з добросові�
сну службу урядові нагоро�
ди — ордени і медалі, поса�
ди і військові звання.

Роки невблаганні. Прий�
шов час прощатись з Пра�
пором військової частини,
товаришами по службі, і, з

ЗІРКИ СЯЮТЬ ЗНОВУ
почестями, піти у запас, а з
часом і у відставку.

Періодично одягаємо
військову форму, відзначає�
мо свої професійні свята і з
радістю згадуємо щасливі і
сумні, тернисті і простелені
квітами військові дороги,
виступаємо перед молоддю.

А нещодавно відбулася
надзвичайно радісна подія.

Відповідно до Указу Пре�
зидента України від 14 лю�
того 2014 року №77/2014
“Про присвоєння військових
і спеціальних звань учасни�
ками бойових дій на тери�
торіях інших держав, Нака�
зом Міністра Оборони від 07
березня 2014 року   №160
присвоєно   звання   полков�
ника   —   підполковнику   у
відставці Івановчику Миколі
Степановичу і підполковник
— майору у відставці На�
гірному Василю Михайло�
вичу. Під час служби в Аф�
ганістані. Івановчик М.С. був
нагороджений орденом “За
службу Родине в Вооружен�
ных Силах СССР” III ступеня.

Вищеназвіані офіцери
служили і в 60 дорожно�бу�
дівельній бригаді.

Згідно Статуту офіцери

представились мені — на�
чальнику військового відділу
міністерства, який керував
дорожно�будівельною бри�
гадою, з нагоди присвоєння
високих військових звань.

Я з радістю привітав їх,
вручив погони.

За святковим столом, по
традиції, офіцери дістали
із наповнених горілкою бо�
калів зірки, подякували го�
лові Мукачівської міської
Спілки ветеранів Афгані�
стану (воїнів�інтернаціо�
налістів) полковнику у
відставці Семенчуку В.С. за
турботу — своєчасно підго�
товлені і  відправлені в
Міністерство Оборони Ук�
раїни необхідні документи.

Були спогади про різні еп�
ізоди у військовій службі,
трудності у виконанні обо�
в’язків у бойовій обстановці.

Кожен із нас, на якийсь
час повернувсь у свою
військову молодість.

Зустріч пройшла у щирій,
дружній, радісній обста�
новці.

Михайло ШУШКЕВИЧ,
полковник у відставці

1.Райко Іван Павлович – 1949 р.н.
2.Кроо Антал  Гашпарович – 1942 р.н.
3.Зозулич  Василь Миколайович – 1953 р.н.
4.Кость Юрій Іванович – 1944 р.н.
5.Князь Терезія Мартонівна – 1936 р.н.
6.Шеффер  Магдалина Юліївна – 1928 р.н.
7.Матьковський  Павло Павлович – 1960 р.н.
8.Дирр Степан Йожефович – 1962 р.н.
9.Шило Олександр Павлович – 1953 р.н.
10.Чубірка Розалія Андріївна – 1947 р.н.
11.Атяніна Марія Володимирівна – 1924 р.н.
12.Тягур Георгій Миколайович – 1943 р.н.
13.Варга  Гелена  Іжовна – 1932 р.н.
14.Ціптак Іван Васильович – 1947 р.н.
15.Іноземцева Марія Дмитрівна – 1937 р.н.
16.Поп Вільгельм  Вільгельмович – 1968 р.н.
17.Бернарді Маріо – 1945 р.н.
18.Мароші Тіберій Павлович – 1961 р.н.
19.Бичкова Надія Дмитрівна – 1934 р.н.
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з 14.04.2014 р.  по  20.04.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Напередодні «свята з усіх свят, тор�
жества з торжеств…» родини закар�
патських військових привітали своїх чо�
ловіків оригінальними подарунками:
дружини та діти військовослужбовців
підготували їм сюрприз у вигляді листів,
листівок та оригінальних аплікацій, при�
свячених Христовому Воскресінню І у
цьому їхньому прагненні не було б нічо�
го дивного аби останні знаходилися вдо�
ма… Та, як ми вже неодноразово по�
відомляли, нині особовий склад окре�
мої гвардійської Туркестансько�Закар�
патської двічі Червонопрапорної
гірськопіхотної бригади ОК «Північ» ви�
конують поставлені завдання на східних
кордонах.

До акції приєдналися також і вихо�
ванці Мукачівського будинку школярів.
Діти різного віку своїми руками вигото�
вили близько 200 подарунків для
військових. Чимало з них ще й написа�
ли листи�привітання та листи�звернен�
ня до солдатів, у яких щиро їх привітали
зі святом, висловили теплі слова на їх
адресу про довіру, та переконання в
тому, що закарпатці з честю виконають
поставлені завдання й повернуться до�
дому живими і здоровими.

ÐÎÄÈÍÈ ÏÐÈÂ²ÒÀËÈ
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Як зазначив представник з’єднання
майор Валентин С. коли “сюрприз” буде
доставлено до “району призначення” –
він без сумніву додасть особовому скла�
ду додаткової впевненості, сил та натх�
нення. Підійме бойовий дух у виконанні
конституційного обов’язку із захисту те�
риторіальної цілісності та недоторка�
ності нашої Батьківщини.

Підполковник
Віталій ІВАНОВ.

Управління статистики у Мукачі�
вському районі інформує, що відпо�
відно до Закону України «Про бух�
галтерський облік та фінансову
звітність» всі юридичні особи (крім
банків та бюджетних установ) не�
залежно від їх організаційно�право�
вих форм власності повинні скла�
дати й подавати органам статис�
тики фінансову звітність.

 «Фінансовий звіт суб’єкта мало�
го підприємництва» за формами
№1�м,   2�м складається на блан�
ках, затверджених наказом
Міністерства фінансів України №
48 від 8.02.2014 р. «Про затверд�
ження змін до деяких нормативно �

Зміни до фінансової звітності
правових актів Міністерства
фінансів України з бухгалтерсько�
го обліку».

Фінансова звітність за формами
№ 1,2 подається на бланках, зат�
верджених наказом Міністерства
фінансів України від 07.02.2013 р.
№ 73, в тисячах гривень без десят�
кового знаку.

На загальних підставах подають
звіти підприємства, що сплачують
єдиний податок.

Термін подання квартальної
фінансової звітності органам дер�
жавної статистики – не пізніше 25
квітня 2014 року (постанова кабі�
нету Міністрів України від

28.02.2000 р. № 419 зі змінами та
доповненнями).

Нагадуємо, що за неподання
органам державної статистики да�
них для проведення державних
статистичних спостережень або
подання їх недостовірними, не в
повному обсязі чи їз запізненням
передбачено  накладання штрафу
на винних посадових осіб від деся�
ти до п’ятнадцяти неоподаткованих
мінімумів доходів громадян.

В.КЕЛЬМАН,
начальник управління

статистики
 у Мукачівському районі

СЕРЕДНІ ЦІНИ НА СПОЖИВЧІ
ТОВАРИ  В БЕРЕЗНІ  2014 РОКУ

Управління статистики у Мукачівському районі інформує,
що в березні місяці 2014 року ціни на споживчі товари,
порівняно з лютим поточного року значно зросли.

Спостерігались зміни у ціні в м. Мукачеве на хлібобу�
лочні вироби.

Любителів солодощів також  не порадували зміни у цінах
на мармелад, зефір,  халву печиво та торти.

На молочні продукти ціна зросла :
� молоко�4,2%,
� кефір�1,3%,
� сири розсольні�2,0%
 Важливо відмітити зміни в  цінах на  такі основні продук�

ти харчування як яйця, рис, цукор. Ціна на яйця у березні
подорожчала на 1,6 %,  рис �12,3%, цукор подорожчав на
10,7 %.

Значно зросла ціна на овочі та фрукти. Картопля – на
3,7%, цибуля�6,1%, часник – 6,7%, капуста білокачанна –
12,1%. Тропічні фрукти лимони, банани, апельсини  подо�
рожчали на  6,3%, 4,4%, 3,1%,  відповідно.

Індекс інфляції  за  березень 2014  року  по  Україні   склав
102,2%.

В.КЕЛЬМАН, начальник управління
статистики  у Мукачівському районі

Ç ÎÄÐÓÆÅÍÍßÌ!

26 êâ³òíÿ íà ðóøíè÷êó ùàñòÿ ñâî¿ äîë³ ïîºäíàº ãàð-
íà, ìèëà, ðîìàíòè÷íà ³ ùèðî ëþáëÿ÷à ïàðà

ªâãåí³é Ãîðÿ÷êóí òà
Þë³ÿ Âàùèííèêîâà

Ñåðäå÷íî â³òàºìî âàñ, ìîëîäÿòà, ç ðàä³ñíîþ ³ ùàñ-
ëèâîþ ïîä³ºþ – âñòóïîì  ó ïîäðóæíº æèòòÿ. Òîæ íå-
õàé êîæíèé ïðîæèòèé âàìè ñï³ëüíî äåíü áóäå ðàä³ñ-
íèì, ñâ³òëèì, ñïîâíåíèì ëþáîâ³ é âçàºìîðîçóì³ííÿ.
Áàæàþòü îáîì âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ëåáåäèíî¿
â³ðíîñò³, ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè, â³÷íîãî êîõàííÿ.

Íåõàé âàøà ëþáîâ áóäå í³æíà, ÿê ñêðèïêà; äçâ³íêà,
ÿê êðèøòàëü; ÷èñòà, ÿê ñëüîçà, ³ ùèðà, ÿê ïåðøèé óñì³õ
äèòèíè!

Õàé äîëÿ äàñòü âàì áåçë³÷ ë³ò ùàñëèâèõ
íà çëàãîäó, äîñòàòîê ³ ëþáîâ.
Õàé àíãåëà ÷àð³âí³ á³ë³ êðèëà
âàñ çàõèñòÿòü â³ä ëèõà ³ îáìîâ.
Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ êîëåêòèâè ÏÏ «Àóäèò»

òà  ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â»



ÏÈÒÀÍÍß-Â²ÄÏÎÂ²Ä²

1. Як оподатковувати доходи від діяльності,
якої немає в реєстрі єдинників?

Відповідь: Доходи від такої діяльності в 3 та 5
групах єдинники обкладають за обраною ставкою
єдиного податку. А от єдинники 1 та 5 груп доходи
від відсутніх у Реєстрі єдинників видів діяльності
оподатковують за ставкою 15% та мають шанс із
наступного кварталу стати загальносистемника�
ми. Уникнути таких наслідків вони зможуть лише в
разі своєчасного внесення  до Реєстру нових видів
діяльності.

2. Чи можна звіт із єдиного внеску здавати
поштою?

Відповідь: Ні, так робити не можна. Звіти з єди�
ного внеску можна подавати на паперових носіях
особисто або через свого уповноваженого пред�
ставника та засобами електронного зв’язку, якщо
Звіт оформлено в електронній формі за наявності
в підприємця цифрового підпису. Звіт із єдиного
внеску на папері, переданий міндоходівцям по�
штою, поданим не вважають.

3. У який строк підприємця реєструють єдин"
ником?

Відповідь:  За відсутності підстав для відмови
протягом 2 робочих днів від дня одержання Заяви
про перехід на спрощену систему  оподаткування
територіальний орган Мін доходів зобов’язаний
зареєструвати підприємця платником єдиного
податку. За наявності підстав для відмови впро�
довж цього самого строку він має надати підприє�
мцеві письмову мотивовану відмову, яка може бути
оскаржена в порядку, установленому законодав�
ством.

Екологічний податок:
збільшено ставки

Зміни зачепили розміри ставок екологічного податку,
окрім податку на утилізацію знятих з експлуатації
транспортних засобів. Майже всі ставки збільшено на
8,3%. Лише за розміщення малонебезпечних нетоксичних
відходів гірничодобувної промисловості плату підвищили
на 6,9% (з 0,29 грн до 0,31 грн за тону).

Нові ставки потрібно застосовувати з ІІ кварталу
2014 року, а от за І квартал звітуємо та сплачуємо ще за
старими ставками. А саме: згідно ПКУ, починаючи з 1 січня
2014 року ставки екологічного податку становлять 100
відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 і
246 Кодексу.

Зміни в ст.ст. 243–248 ПКУ.
Підстава: п.п. 17–22 р. І Закону № 1166.
Набрання чинності: 01.04.2014 р.

Водний збір: ставки підвищено
Ставки збору за спеціальне використання поверхневих

вод (п. 325.1) та підземних вод (п. 325.2), за використання
води для потреб гідроенергетики (п. 325.3), водного
транспорту (п. 325.4), рибництва (п. 325.5) та за спеціальне
використання води, яка входить лише до складу напоїв
(п. 325.6), шахтної, кар’єрної та дренажної води (п. 325.7)
збільшили приблизно на 8,6%.

Їх застосовують із 01.04.2014 р. За перший квартал
слід звітувати й розраховувати збір за попередніми
ставками, а це 34,48 грн. за 100 куб. метрів води. Утім
пам’ятати про старі ставки доведеться до кінця 2014 року —
адже декларації з водного збору (їх форми затверджено
наказом Мінфіну України від 21.12.2012 р. № 1403)
заповнюють наростаючим підсумком за півріччя, 9 місяців,
рік. Тому під час заповнення рядка «нарахована сума збору
з початку року» декларації потрібно буде наводити
підсумкові дані виходячи з дії як «першоквартальних», так
і нових, підвищених ставок.

Зміни до ст. 325 ПКУ.
Підстава: п. 34 р. І Закону № 1166.
Набрання чинності: 01.04.2014 р

Нові ставки земельного податку та
мінімальний рівень орендної плати
1. Законодавці змінили ставки земельного податку за

земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не
проведено. Cтавки податку зросли на 7–9%. У зв’язку
із цим відкритими лишаються питання, пов’язані з
переходом на нові ставки посеред року.

По'перше, не зрозуміло, за якими ставками
сплачуватимуть податок фізособи — власники земельних
ділянок, нормативну грошову оцінку котрих не проведено?
Адже суму податку для них обчислюють контролери, які
видають до 1 липня поточного року податкове
повідомлення�рішення про внесення податку (п. 286.5 ПКУ).
Імовірно, суму податку обчислюватимуть пропорційно часу
дії старих і нових ставок. Утім дочекаймося офіційних
роз’яснень стосовно цього.

По'друге, що робити юрособам, які вже подали річну
декларацію з плати за землю? Звісно, вони розраховували
податок, виходячи зі ставок, котрі діяли до внесення
згаданих вище змін. Керуючись п. 286.2 ПКУ, у котрому
зазначено, що платники плати за землю (окрім фізичних
осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом
на 1січня, висновується, що жодного перерахунку
податкових зобов’язань за 2014 рік їм не доведеться робити.
Проте не виключаємо, що юросіб змусять перераховувати
податок, подавши уточнюючу декларацію та починаючи із
квітня 2014 року сплачувати податок за уточненими
податковими зобов’язаннями. Знову ж таки чекатимемо на
офіційні роз’яснення.

2. Відтепер розмір орендної плати за землі державної
та комунальної власності не може бути меншим за 3%
нормативної грошової оцінки таких земель. Раніше
згідно з п. 288.5.1 ПКУ, мінімальна величина орендної плати
визначалася на рівні:

� для земель сільськогосподарського призначення —
розміру земельного податку, що встановлюється розділом

XIII ПКУ. Нагадаємо: для ріллі, сіножатей та пасовищ ставка
податку за 1 гектар угідь становить 0,1% нормативної
грошової оцінки, а для багаторічних насаджень — 0,03%
нормативної грошової оцінки (п. 272.1 ПКУ). Тож у разі
оренди таких земельних ділянок мінімально дозволений
розмір орендної плати збільшився в десятки разів;

� для інших категорій земель — трикратного розміру
земельного податку (ст. 274 ПКУ).

Зміни в п. 275.1 і пп. 288.5.1 ПКУ.
Підстава: п.п. 26, 27 р. І Закону № 1166.

Набрали чинності: 01.04.2014 р.

Збільшено ставки збору за першу
реєстрацію транспортного засобу
Загалом ставки збору змінились абсолютно для всіх

видів транспортних засобів: мотоциклів, легкових

автомобілів, автобусів, тракторів, вантажних і вантажно�

пасажирських автомобілів, суден, літаків та вертольотів.

Усі ставки збору за першу реєстрацію

транспортних засобів підвищили приблизно з

однаковою пропорційністю, у середньому на 8,3%.
Зміни до: ст. 234 ПКУ.

Підстава: п. 16 р. І Закону № 1166.
Набирають чинності: 01.04.2014 р.

Податок на нерухомість:
сплачуватимемо із загальної площі

нерухомості
Податок на нерухомість сплачуватимемо із

загальної площі житлових приміщень. Причиною тому
є новоспечений Закон № 1166. Керуючись його нормами,
з 01.04.2014 р. базою для визначення податку на
нерухомість є саме загальна площа житлової нерухомості,
а не її житлова частина, як було до цього. Такі зміни
поширюються як на фізичних осіб, так і на юридичних осіб,
у власності котрих перебуває житлова нерухомість.

Як наслідок, під час визначення розміру податку — 1%
чи 2,7% від мінімальної зарплати (залежно від площі
об’єкта нерухомості) — також потрібно буде
відштовхуватися від загальної площі об’єктів нерухомості.
Звичайно, це суттєво збільшить кількість платників податку
на нерухомість і суму податку для всіх власників житлової
нерухомості.

На щастя, пільги для фізичних осіб, які передбачають
зменшення площі з якої сплачується податок, законодавці
не скасували. Тож при обчисленні податку на нерухомість
загальну площу житлової нерухомості, як і раніше, потрібно
зменшити (пп. 265.4.1. ПКУ):

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на
120 кв.м;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості — на 250 кв.м;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, у тому
числі їх часток (за умови одночасного перебування у
власності платника податку квартири/квартир і житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 370 кв.м.

Водночас перехідні положення не врегульовані. Наразі
залишаються відкритими питання: як контролери
рахуватимуть податок на нерухомість для фізосіб та чи не
доведеться юрособам самостійно перераховувати податок,
подавати уточнюючі декларації тощо?

Стосовно фізосіб : вони сплачують податок на
нерухомість у поточному році за попередній рік, тобто у
2014 році за звітний, 2013 рік (п. 265.7.2 ПКУ). Тож нові
правила для них застосовуватимуться аж у 2015 році при
розрахунку суми податку за 2014 рік.

При цьому тим юрособам чи фізособам, які
придбавають житлову нерухомість після 1 квітня 2014 року,
вочевидь доведеться сплатити податок за неї вже за
новими правилам. Сподіваємося, незабаром контролери
роз’яснять цю ситуацію.

Зміни в ст. 265 ПКУ.
Підстава: п. 25 р. І Закону № 1166.

Набрали чинності: 01.04.2014 р

Допомога при народженні дитини:
як зміниться виплата

З 01.07.2014 р. допомогу при народженні дитини
призначатимуть у фіксованому розмірі — 41280 грн.
Тобто із цієї дати вона не залежатиме від прожиткового
мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день
народження дитини, а отже, і не зростатиме пропорційно.
Понад це, сума такої допомоги не залежатиме від того,
перша дитина народилась у сім’ї, друга чи третя. На кожну
дитину виплачуватимуть лише по 41280 грн.

У такому ж розмірі виплачуватиметься й допомога при
усиновленні дитини.

Як і раніше, одразу всю суму батьки не
отримуватимуть. Виплачуватимуть цю допомогу
одноразово в сумі 10320 грн, а решту суми — упродовж
наступних 36 місяців після народження дитини рівними
частинами в порядку, установленому Урядом.

Зміни в п. 3 ч. 1 ст. 3, ст.ст. 12, 123, р. IV Закону
№ 2811,

п. 13 ч.1 ст. 4 Закону № 2464.
Підстава: п. 7, пп. 1 п. 8 р. ІІ Закону № 1166.

Набирають чинності: 01.07.2014 р.

Прожитковий мінімум та мінімальна
заробітна плата впродовж 2014 року

не зростатимуть
Відповідні норми прописано в Законі України «Про

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2014 рік» від 27.03.2014 р. № 1165�VІІ. Документ
набирає чинності 03.04.2014 р.

Тож 2014 року:
мінімальна заробітна плата:
�  у місячному розмірі — 1218 гривень;
�  у погодинному розмірі — 7,3 гривні;
прожитковий мінімум:
�  на одну особу в розрахунку на місяць — 1176 гривень;
� для дітей віком до 6 років — 1032 гривні;
� для дітей віком від 6 до 18 років — 1286 гривень;
�  для працездатних осіб — 1218 гривень;
�  для осіб, які втратили працездатність, — 949 гривень.
Нагадаємо: востаннє мінімальну заробітну плату та

прожитковий мінімум підвищували 1 грудня 2013 року.

Êðàñàâèöà áåç óìà, ÷òî êîøåëåê áåç äåíåã. (Ïîñëîâèöà) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 24 êâ³òíÿ 2014 ð.

¹ 16 (1018)¹ 16 (1018)¹ 16 (1018)¹ 16 (1018)¹ 16 (1018)
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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777724  êâ³òíÿ  2014 ð.

¹ 16 (1018)¹ 16 (1018)¹ 16 (1018)¹ 16 (1018)¹ 16 (1018)

ñò.

Ìîëîäîñòü áåç ëþáâè, êàê óòðî áåç ñîëíöà. (Ïîñëîâèöà)

Âèïîâíåííÿ þâ³ëåéíîãî ÷èñëà  ë³ò
ïîäàðóâàëà öüîãîð³÷íà âåñíà íàø³é
îäíîêëàñíèö³ Íàä³¿ ªâãåí³âí³ Ñî-
êóò-Ñ³äîð. Ðîêè áåçñèë³ ïðîòè íå¿.
Êðàñèâà, ç ïðîíèêëèâèì, í³æíèì ³
ðàçîì ç òèì ñòðîãèì ïîãëÿäîì
ñâ³òëî-ñèí³õ î÷åé æ³íêà, ìîëîäà
ñåðöåì, ð³øó÷à, òàêîþ çíàºìî ¿¿ ìè,
øê³ëüí³ äðóç³. Äîëÿ ðîçïîðÿäèëà-
ñÿ òàê, ùî ð³äíå Ìóêà÷åâî, äå íà-
ðîäèëàñÿ, âèðîñëà, çàê³í÷èëà ñå-
ðåäíþ øêîëó ¹ 2, ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ-
÷åíêà, îäåðæàëà àòåñòàò çð³ëîñò³
Íàä³ÿ Ñ³äîð çàëèøèëà ìàéæå îäðà-
çó. Þíàöüêèé ðîìàíòèçì ³ âïåâ-
íåí³ñòü, ùî âîíà ïîòð³áíà íà êîì-
ñîìîëüñüêî-ìîëîä³æí³é áóäîâ³, ïî-
êëèêàâ ¿¿, ïîîá³öÿâøè ùàñëèâå æèò-
òÿ. Òîâàðèñüêà çà âäà÷åþ, ðîçóì-
íà, êì³òëèâà, ÷àð³âíà ä³â÷èíà øâèä-
êî çíàéøëà ñâîº ì³ñöå íà áóäîâ³.
Ïî÷àëà ïðàöþâàòè äèñïåò÷åðîì-îá-
ë³êîâöåì. Íåçàáàðîì êîìñîìîëüö³
îáðàëè ¿¿ ñâî¿ì ñåêðåòàðåì. Ðîáîòà
â íå¿ ëàäèëàñÿ.  Íà÷àëüñòâî òà é ðÿ-
äîâ³ áóä³âåëüíèêè äèâóâàëèñÿ:
ñê³ëüêè åíåðã³¿, çàâçÿòòÿ ó ö³º¿ âðîä-
ëèâî¿ âåñåëóí³-çàêàðïàòêè. ² âñå
çàðàäè ëþäåé, çàðàäè ä³ëà. Ñêð³çü
âîíà âñòèãàëà, ç óñ³ìà çíàõîäèëà
ñï³ëüíó ìîâó. Ìàáóòü òàì, íàä³ëå-
íà ïîâíîâàæåííÿìè êîëåêòèâó, çðî-
áèëà Íàä³ÿ ªâãåí³âíà ºäèíî ïðà-
âèëüíèé âèñíîâîê: ñëóæèòè ëþäÿì
– öå ãîëîâíà ñïðàâà ¿¿ æèòòÿ.

Çàê³í÷èâøè ïëàíîâî-åêîíîì³÷íå
â³ää³ëåííÿ øëÿõîâî-áóä³âåëüíîãî
òåõí³êóìó íå ïîêèíóëà áóä³âåëüíî¿
îðãàí³çàö³¿, ïåðåéøëà ïðàöþâàòè ó
ïëàíîâî-åêîíîì³÷íèé â³ää³ë. Âèé-
øîâøè çàì³æ, íàðîäèâøè äîíüêó,
ÿêó íàðåêëà ªâãåí³ºþ, íå ïîëèøà-
ëà íàâ÷àííÿ ó âóç³.   À ïî çàâåð-
øåíí³ íàâ÷àííÿ ¿é,  ³íæåíåðó-åêî-
íîì³ñòó, çàïðîïîíóâàëè ðîáîòó â
ì³í³ñòåðñòâ³. Ïîãîäèëàñÿ. ² àæ äî
âèõîäó íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê
ñóìë³ííî òðóäèëàñÿ òàì. Íà â³äïî-
â³äàëüíèõ ïîñàäàõ ó ñôåð³ óïðàâë-
³ííÿ åêîíîì³êîþ, ïðàöüîâèò³ñòü,
àíàë³òè÷íèé ðîçóì, ëþäñüêà ïî-
ðÿäí³ñòü ³ âèñîêà ôàõîâà ï³äãîòîâ-
êà çàáåçïå÷èëè Í.ª.Ñîêóò-Ñ³äîð
âèñîêèé àâòîðèòåò ³ ïîâàãó ñåðåä

ÏÐÀÖÜÎÂÈÒÀ ² ÂÅÑÅËÀ, ßÊ ÂÅÑÍÀ

ñïåö³àë³ñò³â.  Çà çâè÷àé, ïåðåâ³ðÿ-
þ÷èõ, ðåâ³çîð³â  íå äóæå øàíóþòü
ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ. À îñü Íàä³þ
ªâãåí³âíó ÷åêàëè. Áî âîíà í³êîëè
íå âèøóêóâàëà «áëîõ» äëÿ ãàëî÷-
êè ó çâ³ò³, à çíàéøîâøè ïîìèëêó â
ðîáîò³ ñïåö³àë³ñòà, ðàçîì ç íèì ðå-
òåëüíî ðîçáèðàëàñÿ äå òðàïèëàñÿ
ïðèêð³ñòü, ÿê óíèêíóòè ¿¿ â ïîäàëü-
øîìó. ßê ðåâ³çîð, âîíà áóëà íà-
ñòàâíèöåþ ìîëîäèõ  ôàõ³âö³â, ³ ò³,
ïîòðàïèâøè ó ñêëàäíó ñèòóàö³þ òå-
ëåôîíóâàëè ¿é, ïðîñèëè ïîðàäè.

Äóõ äðóæáè é çãóðòîâàíîñò³ – íå-
îäì³ííà óìîâà çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè
êîæíîãî êîëåêòèâó ó ÿêîìó âîíà
òðóäèëàñÿ. Ñïðàâåäëèâî, ùî áåðå-
ãèíåþ òîãî äóõó íàçèâàëè Í.ª.Ñî-
êóò-Ñ³äîð, êîëèøíüîãî êîìñî-
ìîëüñüêîãî ñåêðåòàðÿ, àêòèâ³ñòà
ïðîôñï³ëêîâî¿ ðîáîòè. Ñüîãîäí³
ðîáîòà íå ãîíèòü ¿¿ ç äîìó. Òà âîíà
íå çàáóâàº òîâàðèø³â ç ÿêèìè â÷è-
ëàñÿ â ñåðåäí³é øêîë³,  òðóäèëàñÿ.
×àñòî ö³êàâèòüñÿ, ÿê ³äóòü ñïðàâè,
áî æ ³ ¿¿ ÷àñòî÷êà æèòòÿ âêëàäåíà
òóäè. ², ñüîãîäí³, êîëè Íàä³ÿ ªâãå-
í³âíà íà çàñëóæåíîìó â³äïî÷èíêó,
íå îáìèíàþòü ¿¿ îñåë³ ëþäè. Ïðèõî-
äÿòü äî íå¿ ç ñâî¿ìè ðàäîùàìè é
áîëÿìè. Äëÿ êîæíîãî çíàéäå äîá-
ðå ñëîâî. Âîíà, ñüîãîäí³, çáàãà÷å-
íà âåëèêèì æèòòºâèì äîñâ³äîì  é
äîñ³ òàêà, ÿê ó þíîñò³ – óñì³õíåíà,
ìîëîäà, âåñåëà, ÿê âåñíà, çàâæäè
æèòòºðàä³ñíà, æâàâà, ãîòîâà ïîä³ëè-
òèñÿ íàãðîìàäæåíèì. Ãîëîâíèì ó
¿¿ æèòòºâîìó ñêàðá³ º êðåäî: «Çëî
í³÷îãî íå äàº êð³ì çëà, âì³é ïðî-

ùàòè, ÿê ïðîùàº ìàòè, çà äîáðî
ñï³øè äîáðîì âîçäàòè, ìóäð³ñòü
çàâæäè äîáðîþ áóëà». Íà öüîìó é
äîíüêó ªâãåí³þ âèõîâàëà. Ãîðäèòü-
ñÿ íåþ: «Âîíà ó ìåíå åíåðã³éíà, äî
ðîáîòè áåðó÷êà, ç ëþäüìè ëàäèòè
âì³º…».

… Òðè ðîêè òîìó íà  ï³ââ³êîâå
ñâÿòî ç íàãîäè çàê³í÷åííÿ øêîëè
ïðè¿õàòè íå çìîãëà. Ðàïòîâî ïîìåð
¿¿ ÷îëîâ³ê. Íà çóñòð³÷ ç øê³ëüíèìè
òîâàðèøàìè ïðè¿õàëà ò³ëüêè ÷åðåç
ð³ê. Ó ïî¿çä³ äóìàëà: ÷è â³äáóäåòü-
ñÿ çóñòð³÷ ç îäíîêëàñíèêàìè?
Õòîñü ïðèõâîðíå, êîãîñü äîìàøí³
êëîïîòè «ïðèâ’ÿæóòü», à êîìóñü
çàõî÷åòüñÿ ïðîâåñòè öåé äåíü â êîë³
ð³äíèõ… Ïîáîþâàííÿ Íàä³¿ ªâãåí-
³âíè áóëè áåçï³äñòàâí³. Íà çóñòð³÷ ç
íåþ ïðèéøëè íå ò³ëüêè îäíîêëàñ-
íèêè, ÿê³ çà «ñöåíàð³ºì» áóëè ãî-
ëîâíèìè ä³þ÷èìè îñîáàìè, à é
çíàéîì³, ùî ïî÷óëè ïðî ¿¿ ïðè¿çä ó
ð³äíå Ìóêà÷åâî. Òà çóñòð³÷ ç îäíî-
êëàñíèêàìè îêðèëèëà ¿¿, íàäèõíó-
ëà íà íîâ³ äîáð³ ä³ëà.

¯¿ öüîãîð³÷íèé þâ³ëåé ñòàâ ñâîº-
ð³äíèì ñâÿòîì äëÿ âñ³õ, õòî ìàº
ðàä³ñòü áóòè çíàéîìèì ç Íàä³ºþ
ªâãåí³âíîþ ÷è ñï³ëêóâàâñÿ ç íåþ.
Â³òàþ÷è íàøó îäíîêëàñíèöþ ç ïî-
âàæíèì þâ³ëåºì,  êàæåìî: Òè, äî-
ðîãà íàøà øê³ëüíà ïîäðóãî òàêà æ
âðîäëèâà, ïðèâ³òíà, ÿê â þíîñò³. Íà
Òâîºìó îáëè÷÷³ òåïëèì ñïîêîºì
äèõàº ÷àð³âíà óñì³øêà. Ïîãëÿä,
õîäà âèêàçóþòü ó Òîá³  æ³íêó ä³ëî-
âó, ìèëó, ðîçóìíó, äóæå ëþäÿíó,
íàä³ëåíó òàëàíòîì òâîðèòè äîáðî
³íøèì. Òîæ áàæàºìî Òîá³ îïòèì³ç-
ìó ³ áàäüîðîñò³, çð³ëî¿ ìîëîäîñò³
äóø³ íà íîâ³ äåñÿòèë³òòÿ. Ì³öíîãî
Òîá³ çäîðîâ’ÿ õàé ùåäðî äàðóº Âîñ-
êðåñëèé Ãîñïîäü íàø – ²ñóñ Õðè-
ñòîñ. Íåõàé Òâîº ñåðöå çàâæäè ïî-
âíèòüñÿ ùàñòÿì, ðàä³ñòþ ³ ëþáîâ’þ.
Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ Òîá³ ë³ò!

Äóæå ïîâàæàþ÷³ Òåáå – òî-
âàðèø³-îäíîêëàñíèêè, âèïóñ-
êíèêè Ìóêà÷³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿
øêîëè ¹ 2 ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åí-
êà 1961 ðîêó, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ ÄÎÐÎÃÓ ÌÀÌÊÓ
ªâãåí³þ Ôåîäîñ³¿âíó
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

Ð³äíåíüêà ìàìî÷êî ìîÿ,
Òåáå ÿ õî÷ó ïðèâ³òàòè.
Ùîá ðàä³ñíî æèòòÿ ïðîéøëà.
² ãîðÿ ùîá Òîá³ íå çíàòè.
Â æèòò³ íå çàâæäè áóâ ïðàâèé,
² äîøêóëÿâ Òîá³ ÷àñòåíüêî.
Òà Òè ïðîáà÷ ìåí³, é ïîâ³ð,
Íå òðàâìóâàòèìó ñåðäåíüêî.
Òâîÿ ñåðäå÷íà äîáðîòà,
² ìàòåðèíñüêå òå òåðï³ííÿ.
Â æèòò³ äàâàëî íàì òåïëà,
Òà Áîæåº áëàãîñëîâ³ííÿ.
Òè ã³äíà ìàòè âñ³õ ÷àñ³â,
Òè äâîõ ñèí³â â æèòò³ çðîñòèëà.
Íèçüêèé çåìíèé Òîá³ óêë³í.
Â æèòò³ Òè ñàìà ùèðà é ìèëà.

Ñèíè Áîãäàí òà Âàëåð³é.

ÍÀ ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!
29 êâ³òíÿ  ñâÿòêóâàòèìå  Äåíü íàðîäæåííÿ  ÷ëåí ïðåçèä³¿

Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè  âåòåðàí³â Óêðà¿íè
Îëüãà  Âàñèë³âíà ÌÎÐÈÍÅÖÜ.

Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â ùèðî Âàñ â³òàº ç ñâÿòîì

óðî÷èñòèì, ³ óêë³í  Âàì øëåìî íèçüêèé äî çåìë³.
Õàé  íàä Âàìè íåáî áóäå çàâæäè ÷èñòèì 6 ðàä³ñíî íà

ñåðö³6 ïîâíî íà ñòîë³.
Â³ä äóø³ Âàì  çè÷èì  øàíè ³ ëþáîâ³, ëàäó ó äîì³âö³, óñï³õ³â

ó æèòò³, ùîá  áóëè Âè çàâæäè ìèë³  òà çäîðîâ³, à
äóøåþ é ñåðöåì  â³÷íî ìîëîä³.

Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü íà Âàøîìó  æèò-
òºâîìó øëÿõó áóäå  ùåäðèì íà óñï³õè ³ âà-
ãîì³ çäîáóòêè, áàãàòèì íà ðàä³ñí³  çâ³ñòêè ³
ïðèºìí³ ïîä³¿  . Õàé  ³ íàäàë³ áóäå ïë³äíîþ
Âàøà ïðàöÿ íà  áëàãî ðàéîííî¿  âåòåðàíñü-
êî¿ îðãàíçàö³.

Áîæî¿ áëàãîäàò³  òà âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â  Âàì ³
Âàø³é ðîäèí³ íà ìíîã³¿ ë³òà!

Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè
 ².ÊÀ×ÓÐ, Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð Ô. Ê²Í×.

ПОРЯДОК ВИДАЧІ
ПОВТОРНИХ СВІДОЦТВ

Повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цив�
ільного стану видаються відділами державної реєстрації
актів цивільного стану, а також дипломатичними представ�
ництвами та консульськими установами України, Свідоцтва
про державну реєстрацію актів цивільного стану видають�
ся у разі втрати або пошкодження виданих раніше на підставі
актового запису цивільного стану за заявами громадян,
щодо яких складено запис. Повторні свідоцтва можуть ви�
даватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.
Повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивіль�
ного стану іноземців, осіб без громадянства та громадян
України, які проживають за кордоном, витребовуються че�
рез дипломатичні представництва та консульські установи
України за кордоном, а також через Міністерство закор�
донних справ України за заявою або анкетою, підписаною
особою, яка витребує свідоцтво.

У заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються:
прізвище, власне ім’я, по батькові та адреса заявника;
прізвище, власне ім’я, по батькові особи, щодо якої запи�
тується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким ор�
ганом державної реєстрації актів цивільного стану складе�
но актовий запис цивільного стану; мета запиту цього
свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника.

Якщо витребовується свідоцтво про народження, то до�
датково зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові
батьків. При витребуванні свідоцтва про шлюб або ро-зір�
вання шлюбу зазначаються прізвища, власні імена, по бать�
кові обох з Подружжя.

Повторні свідоцтва видаються особам, щодо яких скла�
дено актовий запис цивільного стану. Повторні свідоцтва
про народження дітей незалежно від їх віку можуть видава�
тись їх батькам і усиновителям. Повторні свідоцтва про на�
родження дітей, які не досягли 18�ти років, можуть також
видаватись опікунам, піклувальникам і адміністрації дитя�
чих закладів, у яких перебувають діти, а також органам оп�
іки і піклування.У цих випадках свідоцтва представникам
зазначених установ видається за належно оформленою
довіреністю та при пред’явленні документів, що посвідчу�
ють їх особу. Особам, яким виповнилося 16 ро-ків, повторні
свідоцтва можуть видаватися за наявності паспорта або
паспортного документа. Повторні свідоцтва про усиновлен�
ня видаються усиновителям та усиновленим, які досягли
16�ти років. Особі, позбавленій батьківських прав, повторні
свідоцтва про народження дітей не видаються.

Повторні свідоцтва про смерть видаються другому з под�
ружжя, а також дітям, утому числі й усиновленим, та їх за�
конним представникам, близьким родичам померлої осо�
би (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька,
так і з боку матері) або особі, яка є спадкоємцем за зако-�
ном або заповітом, якщо родинні стосунки, право на спад�
кування підтверджують документально, про що зазначаєть�
ся в заяві про видачу свідоцтва. Особам, які звернулися до
відділу ДРАЦС особисто, повторні свідоцтва повинні вида�
ватися того ж самого дня при пред’явленні ними паспорта
або паспортного документа. На письмові запити громадян
про видачу повторних свідоцтв відповідь повинна надсила�
тись протягом 15 днів.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання по�
вторні свідоцтва про шлюб не видаються. У таких випадках
на письмове прохання заявників відділ державної реєст�
рації актів цивільного стану видає витяги з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян встановленого
зразка.

Тетяна Сливка, провідний спеціа-ліст
відділу ДРАЦС по Мукачівському району

РС Мукачівського МРУЮ

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ  Â²ÊÓ
Ó ö³ äí³ ñâ³é çîëîòèé þâ³ëåé  â³äçíà÷àº

ðàçîì ç  äðóæíüîþ ðîäèíîþ  â ãóðò³
øàíóþ÷èõ êîëåã ³ ÷èñëåííèõ äðóç³â ïðå-
êðàñíà  ³ ÷óéíà ëþäèíà, ÷àð³âíà æ³íêà ³
òàëàíîâèòèé  âèñîêîïðîôåñ³éíèé êåð³-
âíèê  òðóäîâîãî  êîëåêòèâó äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Öåíòðó çàéíÿ-
òîñò³
Îêñàíà Âàñèë³âíà ÏÅÕÍÜÎ.

 Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî Âàñ,
äîðîãà íàøà þâ³ëÿðêî, ç òàêèì õâèëþþ÷èì ñâÿòîì!

Â ï’ÿòäåñÿò ðîçêâ³òàº æèòòÿ,
² äóøà í³áè ïòàøêà ñï³âàº,
Õàé ó þí³ñòü íåìà âîðîòòÿ,
Òà ó ñåðö³ âîíà îæèâàº.
Âè æ ùå çîâñ³ì ó íàñ ìîëîäà,
Âè ïðèâ³òíà, ñïîê³éíà ³ ìèëà –
Çàëèøàéòåñü òàêèìè çàâæäè.
Ùîá çàâæäè ìè Âàñ âäÿ÷íî ëþáèëè!

Ç ãëèáîêîþ ³ ùèðîþ ïîâàãîþ
êîëåêòèâ  Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Öåíòðó çàéíÿòîñò³

(Äî ÿêîãî ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)



     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.

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÀÌÈ:     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 19 «À», êàá. 2 (ðåêë.â³ää³ë). Òåë./ôàêñ:  2-32-46; âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè).     Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: 5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.

ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  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.
     Ïðîäàºòüñÿ øâåéíà ìàøèíêà

«Ç³íãåð» (ç íîæíèì ïðèâîäîì). Òåë:
093-036-42-28.

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.

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 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.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РО�
БОТУ бригади спеціалістів
(3�5 чоловік) по комплексно�
му євроремонту та будівниц�
тву котеджів.

Тел.: 095 614 00 68

      Продається “Волга” � 2410 у
хорошому стані. Тел.: 050 10 12 599.
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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).
Ви легко зможете ста�
ти лідером і організа�
тором і на вас буде

очікувати успіх. Допущені
вами помилки намагайтеся
виправляти вчасно і не дра�
туйтеся по дрібницях.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Бажано чітко
продумати план дій і
не розкидати свою

дорогоцінну енергію впусту.
Обстановка на роботі може
зненацька загостритися,
тому постарайтеся не плану�
вати яких�небудь важливих
заходів.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Справ буде
предосить, але зупи�
нятися на досягнуто�

му не треба. На роботі мож�
ливі перевантаження.

РАК (22.06�23.07).
Не виключена на�
явність суєти, занепо�
коєнь і складностей в

прийнятті конкретних рі�
шень. Сприятливі вкладення
засобів у довгострокові про�
екти і організаційні заходи,
що мають своєю метою
відновлення справи.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Спробуйте звести
обсяг роботи до ро�
зумного мінімуму і

відпочити. Вам буде необхі�
дно зібрати свою волю в ку�
лак .

ДІВА (24.08�23.09).
Ви можете сміливо
розширювати сферу
свого впливу в  будь�

який цікавій вам області. Зай�
во турбуватися через події,
що відбуваються, не треба,
все повинне скластися що�
найкраще.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Надзвичайно
вдалий період для
втілення в життя ідей

і реалізації планів. Можливо,
що вам доведеться доводи�
ти навколишнім свою не�
замінність, але демонструва�
ти гординю при цьому не
варто.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Вам дове�
деться приймати
відповідальні рішен�

ня, але спочатку необхідно
все подумати. У вас з'явиться
можливість для успішної ре�
алізації задуманого. Можна
спробувати змінити в житті
те, що вас не влаштовує, од�
нак відкритої конфронтації
варто уникати.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Імовірна гар�
монійність у відноси�
нах з начальством. У
вас може з'явитися

бажання бути поперед всіх, і
для цього ви будете мати всі
шанси. Але в деяких ситуаці�
ях бажано проявляти такт і
терпіння.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). У професійній
діяльності може відбу�
тися несподіваний

переворот із приємними на�
слідками. Період може вияви�
тися трохи імпульсивним,
але при певних зусиллях з
вашої сторони усе повинне
скластися досить непогано.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Постарайтеся
поринути в роботу,
щоб розібратися з на�
громадженням справ.

Не провокуйте своїми вис�
ловленнями та діями  невдо�
волення навколишніх.

РИБИ (20.02�20.03).
Якщо ви не будете
впадати в крайнощі,
перед вами  відкри�

ються великі професійні і
творчі перспективи, тому
вам необхідно  розібратися у
своєму емоційному стані та
навчитися контролювати
емоції.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 28.04.14 – 04.05.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

1 ïàðà;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– Òîëüêî âðîäå ëó÷øå
ñòàëî, òîëüêî  æèçíü
âðîäå ñòàëà íàëàæè-
âàòüñÿ è òóò...

– ×òî?
– Æåíà âåðíóëàñü!

Äåíüãè â êàðìàíå –
åùå íå êðûëüÿ, íî ïî-
õîäêó ìåíÿþò.

Îäåññà:
– Ìåíÿ  óêóñèëà âàøà

ñîáàêà! ß òðåáóþ êîì-
ïåíñàöèè!

– Îé, ðàäè áîãà! ß åå
ñåé÷àñ ïîäåðæó, à âû
êóñàéòå!

Â ñëó÷àå íåõâàòêè
äåíåã âû âñåãäà ìîæå-
òå  îäîëæèòü èõ ó  ñâî-
åãî  áîãàòîãî âíóò-
ðåííåãî ìèðà.

Íàäî ðîäèòüñÿ åâðå-
åì â Îäåññå, ÷òîáû çà-
òåì óåõàòü â Èçðàèëü
è ñòàòü  òàì ðóññêèì.

Îáúÿâëåíèå: "Êîëëåê-
òîðñêîå  àãåíòñòâî
âåðíåò ïîä óìåðåííûé
ïðîöåíò ñóïðóæåñêèé
äîëã”.

– Àëëî, ïîëèöèÿ? ß
çàñòóêàëà ìóæà ñ ëþ-
áîâíèöåé...

– À çà÷åì  âû ñþäà
çâîíèòå?

– Íàñìåðòü çàñòóêà-
ëà!

Òîëüêî òîò, êòî
âûíîñèë ñòàðóþ ìå-
áåëü, çíàåò, ÷òî òà-
êîå  "òÿæåëîå íà-
ñëåäñòâî  ñîâåòñêèõ
âðåìåí".

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Недосып смертелен?
Японцы открыли, что проблемы с сердцем

возникают из�за хронического недосыпания.
Сколько нужно спать, чтобы застраховаться от
сердечных недугов?

Отвечает академик Лео БОКЕРИЯ, директор
НЦССХ им. Бакулева:

– Цикл сердечных сокращений имеет две осо�
бенности: он учащается в течение дня и замирает
вечером, когда человек ложится спать. Это дает
сердцу возможность восстановиться. Если пла�
менный мотор регулярно «перерабатывает», ве�
роятность его поломки резко возрастает.

Поэтому для профилактики сердечных заболе�
ваний важно не только регулярно высыпаться (вра�
чи считают, что минимум сна – 7 часов), но и ло�
житься спать в одно и то же время, чтобы не сло�
мать свои биологические часы. Очень важен по�
стоянный режим жизни. Даже если человек рабо�
тает в ночную смену и вынужден спать днем, это�
го режима нужно придерживаться постоянно.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

26.04.2014 года в г.Мукачево
состоится Конференция компании IWowWe.

«Презентация продуктов  и бизнес возможностей
в сфере  видео коммуникаций»

Не упустите возможность узнать
� как зарабатывать на видео общении
� как стать акционером растущей IT компании
� как создать пожизненный пассивный доход
Начало 26.04.2014. в 11:00 в конференц зале отеля «Интурист»,

 ул. Духновича,93
Информация по телефону:  +38 066 4567724 – Наталья Миронова

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ГУБЫ
В МИРЕ ПРИНАДЛЕЖАТ

РОССИЯНКЕ
Самые большие губы в мире принад�

лежат Кристине Рей из Санкт�Петербур�
га. Юная россиянка Кристина Рэй из
Санкт�Петербурга в 15 лет захотела
стать похожей на мультипликационный
персонаж  Джессику Рэббит, поэтому ре�
шилась на многочисленные силиконовые
инъекции.

Последний снимок
Фотографа

Мичио Хошино
Последнее фото Мичио Хоши�

но, известного японского фото�
графа дикой природы, который
был растерзан медведем на про�
сторах Камчатки 8 августа 1996
года. Перед смертью он решил
сделать свой лучший кадр...

ØÀÍÎÂÍ²
ÂÅÒÅÐÀÍÈ!

9 òðàâíÿ – â
Äåíü ñâÿòêóâàí-
íÿ Ïåðåìîãè íàä
ôàøèçìîì â Ìó-
êà÷³âñüêîìó ³ñòî-
ðè÷íîìó ìóçå¿
Çàìîê «Ïàëà-
íîê» äëÿ âàñ, äî-
ðîã³ âåòåðàíè,
ï ð î â î ä è ò ü ñ ÿ
áåçêîøòîâíèé
âõ³ä íà òåðèòî-
ð³þ Çàìêó äî åê-
ñïîçèö³é ìóçåþ.

Áàæàºìî âàì
ïðèºìíîãî
â³äïî÷èíêó.




