
3626 ГРИВЕНЬ – такою була середня заробiтна пла�
та в Українi станом на 1 травня.Це на 40 гривень бiльше,
нiж українцi отримували у березнi.

 КIЛЬКIСТЬ бiженцiв всерединi України як з Кри�
му, так i з схiдних регiонiв країни досягла 10 тисяч
чоловiк.Третина тої кiлькостi – дiти.

ПРЕДСТАВНИЦЯ  Закарпатського угорського
iнституту iм.Ференца Ракоцi  Андреа Бочкор  обрана в
Угорщинi депутатом Європарламенту.

МЕКСИКАНЕЦЬ Мануель Урiбе, визнаний  Книгою
рекордiв Гiннесса найтовстiшою людиною з вагою в
400 кiлограмiв на планетi помер у вiцi 48 рокiв.

ФАХIВЦI НАСА створили пiдручник "Археологiя,
антропологiя та мiжзоряна комунiкацiя",з огляду на те,
що з його допомогою можна буде спiлкуватися з
iнопланетянами.

ОДНА з американських  iнтернет�компанiй повiдо�
мила про те, що приступає до масового виробництва
двохмiсних автомобiлiв з  електронною  системою
самоуправлiння.

У ПОЛЬЩI на 91�му роцi помер  останнiй
комунiстичний лiдер країни Войцех Ярузельський.

ВЛАДА  столицi Австрiї вирiшила карати  штрафом
(36 євро) всiх, хто  спробує годувати  голубiв. Це пояс�
нюється тим, що залишки  корму на вулицях  Вiдня
служать пiдкормкою для  гризунiв, якi останнiм часом
дуже розплодилися.

ПОБIЛЬШАЛО  мiльйонерiв на Закарпаттi. За
пiдсумками декларування доходiв за 2013�й рiк понад
мiльйона  гривень заробили 29 жителiв Закарпаття,
тодi як у 2012�му роцi таких було лише 11.
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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.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓ
приміщення 100 кв. метрів

під магазин, офіс, кафе, перукарню або інший вид
діяльності по вул. Миру, 46/7 та приміщення під

офіси по вул. Миру, 60.
Тел.: 066 29 62 326; 067 77 17 542

ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ

9 червня 2014 р. о 8:30 за київським часом ВиG
сокопреосвященнішим Феодором архієпископом
Мукачівським і Ужгородським буде освячено преG
стол і новодобудований храм церкви Різдва ПреG
святої Богородиці (настоятель протоієрей Даниіл)
у м. Мукачево по вул. Бейли Бартока, 31. ЗапроG
шуємо всіх бажаючих вірників.

За довідками звертатися за тел.:
099 257 65 78, 050 519 86 78.

Закінчення школи –
подія і радісна, і сумна.
Тому свято останнього
дзвоника в навчальних
закладах міста, а відтак і
недільний Бал випуск�
ників на центральній
площі пройшли під до�
щем. Втім, таке протягом
останніх років трапляло�
ся часто, що однак не за�
вадило урочистостям.

Лінійки останнього
дзвоника запам’ятають�
ся випускникам сумом
розлучення з рідною шко�
лою, класними виховате�
лями і однокласниками та
щасливим усвідомлен�
ням самостійності у ви�
борі життєвого шляху.

Суботнього вечора на
центральну площу Мука�
чева вийшли статечні
хлопці й чарівні дівчатка
в прекрасних сукнях, за�
галом чотириста трид�
цять три випускники. Се�
ред них п’ятдесят ме�
далістів – тридцять дев’�
ять золотих і одинадцять
срібних. Варто назвати і
стипендіатів премії Мука�
чівської міської ради за
особливі заслуги в на�
вчанні Ребекку габовду
(ЗОШ № 2 ім. Т.Г.Шевчен�
ка), Беату Зубака та Євге�
нію Ковбас (НВК «Гармо�
нія», Ірину Соловей та
Сергія Каруніка (ЗОШ №

11), Олесю Пастущіну
(ліцей), Михайла Гуняді
(СЗОШ № 16), Анастасію
Феєр (ЗОШ № 1). Були
названі також імена пе�
реможців IV етапу Всеук�
раїнських учнівських олі�
мпіад, третього (облас�
ного) етапу Всеукраїнсь�
ких предметних олімпі�
ад, обласного та Всеук�
раїнського рівнів конкур�
су�захисту науково�досл�
ідницьких робіт Малої
Академії Наук, а також
пісенних фестивалів та
конкурсів, обласних та
Всеукраїнських змагань з
різних видів спорту.

Випускників, їх вчителів
і батьків, усіх мукачівців з
цією знаменною подією
тепло вітали міський го�
лова Мукачева Золтан

ÏÐÈÐÎÄÀ ÏËÀÊÀËÀ ÐÀÇÎÌ Ç ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÀÌÈ

Лендєл, начальник управ�
ління освіти міськвикон�
кому Михайло Мотильчак,
мама випускниці Лариса
Тонкошкурова. Вихованці
міського Будинку шко�
лярів подарували іменин�

никам свята пісні і танці. А
потім була незабутня хви�
лина вручення золотих та
срібних медалей, пода�
рунків.

“Мукачівська Ратуша”

Рясний   і теплий дощ в передостанній
день травня  ніяким  чином не  зіпсував
свята Останнього дзвоника  в ЗОШ
№11. Поздоровити   52� х випускників
(6 з них – золоті медалісти) із закін�
ченням середньої школи  у піднесено�
му настрої прийшли  вчителі, батьки,
друзі. На урочистій лінійці з вітальни�
ми промовами до винуватців торже�

З СВЯТКОВИМ НАСТРОЄМ – ДО НОВИХ ЗНАНЬ!
ства звернулися директор школи  Н.В.
Попович, начальник  управління освіти
міськвиконкому М.А. Мотильчак, зав�
кафедрою Мукачівського держунівер�
ситету М.В.Ігнатишин, від імені батьків
тато  випускниці з 11�б класу О.Б.Соло�
вей.    Кращих вчителів і відмінників
навчання  відзначено грамотами, дип�
ломами, пам’ятними подарунками.

 Як і в попередні роки, родина Двор�
ниченків вручила  іменні премії  імені
колишнього директора школи  Г.Ф.
Дворниченко кращому вчителеві т а уч�
неві за підсумками навчального року.
Цього разу  таку відзнаку отримала
вчителька  української  мови і літера�
тури М.М.Хіміч  і учениця 9�а класу
Сільвія  Симинець.



Òî, ÷òî íåëüçÿ èñïðàâèòü, íå ñëåäóåò è îïëàêèâàòü. (Ñ. Äæîíñîí).Òî, ÷òî íåëüçÿ èñïðàâèòü, íå ñëåäóåò è îïëàêèâàòü. (Ñ. Äæîíñîí).Òî, ÷òî íåëüçÿ èñïðàâèòü, íå ñëåäóåò è îïëàêèâàòü. (Ñ. Äæîíñîí).Òî, ÷òî íåëüçÿ èñïðàâèòü, íå ñëåäóåò è îïëàêèâàòü. (Ñ. Äæîíñîí).Òî, ÷òî íåëüçÿ èñïðàâèòü, íå ñëåäóåò è îïëàêèâàòü. (Ñ. Äæîíñîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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...Йдучи в ці перші дні
червня вулицею Інсти�
тутською, дивлячись на
вкриті листям дерева під
лагідним червневим сон�
цем, віри не ймеш, що ось
тут, на цьому місці, гину�
ли найкращі та найвід�
важніші.

Але досить перевести по�
гляд із зелених крон на сто�
вбури цих дерев і бачиш
свідчення лютневих подій:
дірки від куль, портрети
хлопців, які під цими дерева�
ми гинули, вінки, свічки, ме�
моріальні дошки.

Ось тут смерть спіткала
Едуар�да Гриневича, тут —
Романа То�чина, тут Володю
Жеребного, на цьому місці
снайпер застрелив Анатолія
Корнєєва, тут — Олега Ушне�
вича, тут — Сашу Плехано�ва,
тут Богдана Вайду...

Хтось на дереві поряд із
діркою від кулі прикріпив за�
писку: “Просимо не знищува�
ти, зберегти для розслідуван�
ня”.

Біля барикади чергують два
са�мооборонівці — Руслан та
Іван із Закарпаття.

“Чому стоїть Майдан? — ди�
вується Руслан. — А що, Май�
дан домігся своєї мети? Так,
Януковича скинули, але чи
влада змінилася? Ні, всі вони
ще сидять в Раді. Потрібна
люстрація, слід покарати тих,
хто вбивав тут хлопців,
потрібні перевибори парла�
менту. Це все треба зробити!
Тому ми досі і стоїмо!”

“Я тут від грудня, — розпов�
ідає Іван. — Мама навіть не
знає, що я на Майдані. Кажу,
що просто живу і працюю в
Києві. Майдан стоїть, бо
справжніх змін ще не відбуло�
ся. Так, Президента обрали. А
Рада, а влада на місцях, а
міліція, суди, прокуратура?”

“Розумієш, Майдан — це як
серце, — додає Руслан. — І
коли якийсь час він не збирав
віче, то було так, ніби серце
не качає кров”.

... Колони Жовтневого пала�
цу в дірках від куль. Поряд на�
пис: “Воля або смерть”. Ба
обгорілому корпусі автобуса
написано: “Під час обстрілу
цей бік вулиці небезпечний”.

Тут чергує Олександр: “Я,
уродженець України,  але при�
їхав сюди свого часу за по�
кликом серця з Франції і за�
лишився, — каже чоловік. —
Люди стоять, бо їхні вимоги
не задоволені. Не відбулося
повного перезавантаження
влади”.

ÍÀÑÒÐ²É ÌÀÉÄÀÍÓ
“Нам кажуть: “Розходьтеся, влада змінилася”. А що змінилось?”

Дівчат, які взимку розноси�
ли в натовпі бутерброди та
чай всім охочим, вже не по�
бачиш. Кухні, звичайно, пра�
цюють, але того запасу їжі там
уже немає.

“Нам допомагають і кияни, і
з дому, — кажуть активісти. —
Нема вже таких великих по�
жертв, але допомагають”.

Справді, у скриньках для по�
жертв вже немає стільки гро�
шей, як раніше. Молодий
хлопчина просить: “Чи не при�
гостите цигаркою? У сотні
цигарки закінчилися”.

...На вулиці Грушевеького
вже й не скажеш, що тут у січні
було масштабне протистоян�
ня. Барикад нема. Ось той
відрізок завдовжки кількаде�
сятків метрів, за який обидві
сторони боролися і який то
одні, то інші проходили з
боєм.

Пам’ятник Лобановському
із синьо�жовтим шаликом.
Попри те, що барикади при�
брали, на місці загибелі Жиз�
невського, якраз посеред ву�
лиці, — фото героя, обкладе�
не бруківкою, з квітами, пра�
пором незалежної Білорусі.
На місці загибелі Романа Се�
ника — хрест з бруківки і та�
кож його фото. Трохи нижче
вулицею вшанували Сергія
Нігояна — поставили плиту з
його іменем і написом: “Сину
мій! Молюсь і плачу. Вдячна
Україна”.

Біля пам’ятника Лобановсь�
кому тепер фотографуються
діти. Вчитель пояснює: “От

звідти стріляли “беркутівці”,
там стояли майданівці”.  Малі
щосили горлають: “Слава Ук�
раїні! Героям слава!”

Двері приміщення НАНУ, де
був медпункт, замінили, і все�
редині все геть інше. Нема
закривавленого стола, куди
клали важких, нема крісел, де
сиділи легші поранені. Нема
шаф з медикаментами. Вах�
тер запитує: “Бачу, що і ви тут
бували? Хех, тут багато хто
побував. Безвісти зниклими,
заданими активістів, залиша�
ються 90 осіб”. їх пошук —
одна з вимог Майдану до те�
перішньої влади.

...На Майдані біля намету з
написом: ‘’Донецьк, Маріу�
поль, Краматорськ” жваво об�
говорю-ють нещодавні події
— знесення барикад на Гру�
шевського.

НАЙБІЛЬШЕ АКТИВІСТІВ
ОБУРЮЄ, ЩО ВЖЕ НОВА
ВЛАДА ПОЧАЛА ВДАВАТИ�
СЯ ДО ДИСКРЕДИТАЦІЇ
МАЙДАНУ, СТВЕРДЖУЮ�
ЧИ, ЩО ТУТ ЗІБРАЛИСЯ
ЛИШЕНЬ БОМЖІ ТА ПИЯКИ.

“Ха, Кличко сказав, що вла�
да змінилася, — обурюються
май�данівці. — Його обрали,
і йому більш нічого не треба.
Якщо політики гадають, що
ми сюди виходили заради
того, щоби вони теплі місця
посіли, то вони дуже помиля�
ються”.

“Ви ж подивіться, що у нас
на сході коїться, — каже один
із са�мооборонівців. — Украї�

нських активістів просто вби�
вають. У мене мама йшла в
колоні з українськими прапо�
рами в Маріуполі, то приїха�
ли мікроавтобуси, вийшли
молодики з битами і почали
всіх бити. Я маму мусив ви�
везти з міста, щоби життя їй
вберегти”.

“Розумієте, людей заляку�
ють, пудрять їм мізки, розпо�
відали про бандерівців, —
гірко сміється інший активіст.
— Я, росіянин, вдома в До�
нецьку став бандерівцем.
Приїхав додому, і мене ледь
не вбили”.

“Ага, ти ж додумався туди
поїхати з оселедцем і у
формі”, — сміється його то�
вариш.

Тим часом починається
віче. З усіх політиків на Май�
дан наважується прийти ли�
шень Кличко. Йому то кричать
“молодець”, то скандують
“ганьба”.

Кличко запевняє, що ніколи
не казав, що Майдан свою
функцію виконав і повинен
розходитися, та запевнив, що
не буде чіпати його після всту�
пу на посаду. Також пообіцяв
присягнути народу на Май�
дані.

Найбільше активістів обу�
рює, що вже нова влада поча�
ла вдаватися до дискреди�
тації Майдану, стверджуючи,
що тут зібралися лишень
бомжі та пияки. Тож Само�
оборона оголошує про сухий
закон. Кожен намет щовечо�
ра і щоранку перевірятимуть.

Тих активістів, яких виявлять
нетверезими, виженуть без
права на повернення. А якщо
такі випадки повторяться
тричі в одному підрозділі, та
ж доля чекає і його команди�
ра. Звіт нового Кабміну за сто
днів своєї діяльності май�
данівці хочуть почути вже цьо�
го тижня. А ще вимагають пе�
реобрання Верховної Ради,
повної люстрації, виборності
суддів народом.

“На закиди про те, що тре�
ба їхати на АТО, а не тут сто�
яти, відповім, що багато на�
ших хлопців там, ми чергує�
мося, — каже один із сотників.
— Але, якщо підемо з Майда�
ну зовсім, ми залишимо на�
ших хлопців на сході без
підтримки — тут і їх швидко
забудуть”.

...До невеликих саморобних
вівтарів далі приходять люди.
Жінки кладуть квіти, молять�
ся, запалюють свічки. Одна,
проходячи Інститутською,
промовляє: “Боже, так це ж тут
було, мабуть, гірше, ніж  у
Бабиному Яру”.

Так, Майдан змінився. Це
вже не студентська юрба, як
було в листопаді, не суворе
очікування справжнього бою,
як було в грудні, і не відчай�
душна боротьба та самопо�
жертва, як було в січнілютому.
Але Майдан стоїть, і Майдан
вимагає. Вимагає рішучих дій
від нової влади, яка стала
владою якраз завдяки Майда�
ну.

А на питання, коли розій�
деться Майдан, люди відпов�
ідають просто: “Не влада нас
сюди зібрала, і не влада нас
звідси вижене”. А якщо нові
владці не почують вимог, їм
обіцяють: “Наступний Май�
дан буде набагато швидшим,
жорсткішим і дієвішим”.

Віктор ДУДАР
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На виконання пункту 1.5 Наказу Генераль�

ного прокурора України за №14гн від
14.05.2012 «Про організацію роботи із за�
безпечення доступу до публічної інформації
в органах прокуратури України», прошу Вас
оприлюднити наступну інформацію:

30 травня 2014 року Мукачівський
міськрайонний суд закінчив розгляд крим�
інального провадження відносно громадя�
нина С., який обвинувачувався у тому, що 06
червня 2013 року під час проведення прац�
івниками Мукачівського міськвідділу міліції
оперативної закупки, неподалік залізно до�
рожнього вокзалу в м. Мукачево збув гро�
мадянину під вигаданим прізвищем Ш. пси�
хотропну речовину – «метамфетамін».

Крім того, С. обвинувачувався у тому, що
він, працюючи на посаді водія Мукачівсь�
кого товариства з обмеженою відповідаль�
ністю «Закарпатська продовольча група» та
будучи матеріально відповідальною осо�
бою, на початку 2013 року привласнив та

розтратив у власних цілях майно підприєм�
ства на загальну суму 2198 гривень.

У ході судового розгляду обвинувачений
С. свою вину у частині привласнення та роз�
трати чужого майна визнав повністю та
відшкодував завдану підприємству шкоду, а
причетність до збуту психотропної речови�
ни заперечив, посилаючись на відсутність
обізнаності щодо передачі громадянину Ш.
заборонених речовин.

Однак, суд критично оцінив показання об�
винуваченого та взявши до  уваги наявність
беззаперечних доказів його винуватості,
тяжкість та підвищену суспільну небез�
печність вчинених злочинів, засудив С. до
реального позбавлення волі строком на 6
років і 1 місяць. Відбувати покарання С. поч�
не з моменту набрання вироком законної
сили.

  Р. Галецький,
Старший прокурор

прокуратури м. Мукачево

На виконання пункту 1.5
Наказу Генерального про�
курора України за №14гн
від 14.05.2012 «Про
організацію роботи із за�
безпечення доступу до
публічної інформації в
органах прокуратури Ук�
раїни», прошу Вас опри�
люднити наступну інфор�
мацію:

04.06.2014 рішенням
Мукачівського міськрай�
онного суду позбавлено
батьківських прав, батьків
Л. та Г. по відношенню до
неповнолітнього  Д.

Матеріалами справи
встановлено, що у листо�
паді 2013 під час прове�
дення спільного рейду
«Діти вулиці» неповноліт�

нього Д. були виявлено
біля смітників в мікрорай�
оні Росвигово. Зі слів ма�
тері та дитини, останні
місяці вони там прожива�
ють,  оскільки іншого «жит�
ла» не мають. Після влаш�
тування дитини до притул�
ку, батьки жодного разу не
навідували дитину та не
виявили бажання забра�
ти.

Слід відмітити, що у
2012 році вироком Мукач�
івського міськрайонного
суду мати дитини було за�
суджено за втягнення ос�
таннього у зайняття жеб�
рацтвом (ч.2 ст. 304 КК
України).

В судовому засіданні
прокуратура міста під�

тримала позовні вимоги та
просила позбавити бать�
ківських прав відповідачів,
які не тільки неналежно
утримуються та вихову�
ють свого неповнолітньо�
го сина, а й подальше пе�
ребування дитини з бать�
ками створює загрозу
його життю та здоров’ю.

Упродовж поточного
року за участю прокурату�
ри міста Мукачівським
міськрайонним судом
прийнято рішення по 12
цивільним справам про
позбавлення батьківських
прав.

О.БРИНЧАК,
прокурор

прокуратури міста
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 Дорогі колеги�журналісти!
Шановні дописувачі

до міськрайонки!

Прийміть найщиріші, найтепліші сло�
ва вітання з нагоди Дня журналіста!
Завдяки вашій наполегливій, творчій
праці із номера в номер жителі Мука�
чева й району довідуються про бага�
тогранне життя міста над Латорицею,
селищ і сіл Мукачівщини. Це тому, що
ви спостерігаєте життя, описуєте його,
висловлюєте власну думку. У кожного з
вас є власне авторське «я», бачення
подій, аналіз фактів, оригінальне мис�
лення, манера викладу… Більшість з
вас, професійних журналістів,  бачить
в героях своїх нарисів, зарисовок те,

ÍÅÕÀÉ  ÁÓÄÅ  ÙÅÄÐÎÞ  ÍÀ  ÓÆÈÍÎÊ
ÂÀØÀ  ÆÓÐÍÀË²ÑÒÑÜÊÀ  ÍÈÂÀ!

чого вони самі в собі не помічають. А
побачивши,  у вас пробуджуються твор�
че натхнення, свіжість викладу, бар�
вистість мови. Ваш талант любові до
людини, про яку розповідаєте, заглиб�
лення у її внутрішній світ, народжує у
вашім серці переживання за долю сво�
го героя, як за свою.

Для вас, журналістів зі стажем, важ�
ливо помітити  у своїх героях щось ве�
личне у їх поставах, погляді, у праць�
овитих руках, коли їх обличчя натх�
ненно розшарілися, освітилися
внутрішнім сяйвом, новими думками,
стали немов би тоншими, інтелекту�
альнішими… Журналіст – це письмен�
ник, художник, скульптор, який опи�
сує, малює, ліпить свого героя з яко�

го беруть приклад читачі нашої
міськрайонки. Пишіть, творіть, при�
носьте свої матеріали в редакції «Му�
качева». На спокій вам право не дано.
Будьте й надалі на бистрині життя, у
вирі подій. Своєю сумлінною, відпо�
відальною роботою, без жодної
краплі фальші, всебічно сприяйте
розвитку рідного Мукачева, району,
Закарпаття, України.

Бажаємо вам міцного здоров’я, ща�
стя, добробуту, нових творчих успіхів у
вашій роботі й справах, лише хороших
новин, злагоди у ваших родинах. З
Днем журналіста, дорогі друзі!

Редакція міськрайонної газети
«МУКАЧЕВО».

„Забуттю не підля�
гає...”, під такою назвою
у Мукачівській міській
центральній бібліотеці
ім. О. Духновича 21
травня пройшов урок
мужності з учнями Мука�
чівського військового
ліцею�інтернату. Ведучі
просвітницького захо�
ду, бібліотекарі відділу
обслуговування –
Світлана Ковач, Марія
Мікла та Тетяна Туряни�
ця наводили у розповіді
жахливі статистичні дані
про мільйони закатова�
них, вбитих і понівечених
роками страшного те�
рору, зачитували спога�
ди колишніх в’язнів кон�
центраційних таборів,
декламували поезії реп�
ресованих закарпатсь�
ких поетів: Софії Мали�
льо, Юрія Чорі, Василя
Скрипки, Ярослава Ту�
лайдана, творчість яких
довгий час була заборо�
нена та запросили при�
сутніх хвилиною мовчан�
ня вшанувати пам’ять
закатованих тоталітар�
ним режимом.

Гостем бібліотеки цьо�
го дня був Михайло Фе�
дорович Славуник, яко�
го у 1949 році було за�
суджено на 25 років поз�
бавлення волі у виправ�
но�трудових таборах та
п’ять років позбавлення
громадянських прав.
Важкі роки випробувань
дали про себе знати. Та
незважаючи на не надто
міцне здоров’я, пере�
нісши інсульт, Михайло
Федорович активно до�
лучається до культурно�
громадського життя
міста. Тому й цього дня
прийшов до бібліотеки
розповісти про страшні
роки випробувань, які
випали на долю украї�
нського народу та закар�
патців зокрема. Його
історія дуже схожа на
історії всіх, хто виявив�
ся „неблагонадійним”,
„ворогом народу”. Тра�
гічна доля випала на цілу
сім’ю Славуників: у 1949
році його разом з бать�

Забуттю не підлягає!
Щороку у третю неділю травня ми вшановуємо

пам’ять жертв політичних репресій.

ком, рідним та двоюрід�
ним братами було заа�
рештовано. Михайлу
Федоровичу пред’явили
звинувачення як учасни�
ку організації українсь�
ких націоналістів, який
провадив активну анти�
радянську діяльність. У
таборах Тайшета і
Братська валив ліс, ре�
монтував військові ма�
шини, був сантехніком,
будівельником. Після
смерті Сталіна справа
Михайла Славуника була
переглянута і 1956 року
його було достроково
звільнено. За кілька
місяців після нього по�
вернувся із Мордовсь�
ких таборів батько,
рідний брат загинув у
Карагандинських табо�
рах, а про двоюрідного
не знайшлося ніяких
відомостей. Повернув�
шись на Закарпаття,
Михайло Федорович
зазнав усього прини�
ження, яким радянська
система „винагороджу�
вала” навіть тих, хто ви�
жив наперекір усім
бідам. „Було дуже важко.
Без прописки не брали
на роботу, батьківське
майно було знищене до�
щенту. Та оптимізм, віра
і добрі люди допомогли
вижити і стояти тут по�
руч з вами”,  – розпові�
дав пан Михайло.

Із словами вдячності
до гостя та власними
спогадами про рідних,
які також зазнали гонінь
з боку тогочасної тотал�

ітарної системи, висту�
пив начальник роти
військового ліцею,
підполковник Ігор Бори�
сович Ободовський. Він
акцентував увагу
ліцеїстів на героїзмі та
мужності духу українсь�
ких патріотів, які пере�
буваючи в тюрмах,
страждаючи від непо�
сильної праці та фізич�
них мук були сповнені
безмежної любові до
своєї Вітчизни. Щирі
слова подяки за
співпрацю та значну ро�
боту із збереження істо�
ричної пам’яті українсь�
кого народу він висло�
вив працівникам бібліо�
теки.

Під час бібліографіч�
ного огляду документів,
представлених на книж�
ково�ілюстративній вис�
тавці „Репресії, жертви,
розтоптана мрія...”,
бібліотекарі звернули
увагу учасників зустрічі
на книги, які розповіда�
ють про наших краян, які
пройшли крізь пекло гу�

лагівських концтаборів.
Спілкування з паном

Михайлом продовжило�
ся навіть по закінченні
просвітницького захо�
ду. Ліцеїстів цікавило
багато питань: як жили
в’язні в таборах, якою
їжею кормили ув’язне�
них, чи були закарпатці
разом з ним у таборі
тощо. Вони переглядали
газету „Старий Замок
Паланок”, у якій була

вміщена стаття про ро�
дину Славуників, а також
мали можливість потри�
мати в руках пам’ятну
медаль з нагоди відзна�
чення 75�річчя проголо�
шення незалежності
Карпатської України, яку
Михайлу Федоровичу
вручили на урочистому
відзначенні подій на
Красному полі.

Стоячи, віддавали
майбутні захисники
честь колишньому „не�
благонадійному”, а нині
голові міськрайонного
товариства політв’язнів
та репресованих. Схви�
льований такою увагою,
Михайло Федорович
щиро дякував всім та
зичив молодим юнакам
міцного здоров’я, вит�
римки, мужності і віри у
краще майбутнє.

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
провідний бібліотекар

відділу обслуговування
Мукачівської міської
центральної бібліотеки
ім. О. Духновича

Комплекс профілактичних заходів із забезпечення безпеки
дорожнього руху на пасажирському автомобільному транспорті
під умовною назвою «Автобус» вже дає перші результати. За один
день роботи правоохоронці Управління ДАІ в м.Мукачеві та рай�
оні виявили  27 порушень.

Як розповідає начальник відділення ДАІ (з обслуговування
м.Мукачева та Мукачівського району) Томаш Дулов, мета щоріч�
них заходів – профілактика аварійності на пасажирському авто�
мобільному транспорті, попередження порушень Правил дорож�
нього руху водіями автобусів, особливо тих, що надають послуги
з перевезення пасажирів, перевірка їх технічного стану.

Літо – сезон відпусток та екскурсій. Саме у літній період об’єм
пасажирських перевезень значно зростає. Щоб дорога до відпо�
чинку була безпечною, співробітники ДАІ під час операції особли�
ву увагу звертають на організацію проведення передрейсового
медичного огляду водіїв і технічного огляду автотранспорту.

Відтак, під час проведення профілактичних заходів інспектори
технічного нагляду Управління ДАІ Закарпатської області вияви�
ли 27 порушень,  серед них 4 технічно несправні автобуси, які
перевозили пасажирів. Двох посадових осіб, які відповідають за
організацію пасажирських перевезень притягнуто до відповідаль�
ності за «Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан
яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних до�
кументів». Окрім того,  правоохоронці ДАІ виявили порушення
щодо правил перевезень пасажирів, керування автобусами без
схеми руху, порушення правил зупинки та стоянки автобусів та ін.

Триватимуть заходи до 20 червня. Протягом цього часу робота
водіїв автобусів буде під посиленим контролем інспекторів ДАІ.

Наталія МАШІКО, Мукачівський МВ УМВС

Â Ìóêà÷åâ³ ïðàâîîõîðîíö³
ïåðåâ³ðÿþòü ñïðàâí³ñòü àâòîáóñ³â
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Ïîèñòèíå âåëèê òîò, êòî îáëàäàåò âåëèêèì ìèëîñåðäèåì. (Ôîìà Êåìïèéñêèé).

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè òåïëèìè ë³òí³ìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâîº

45-ð³÷÷ÿ ãîëîâíèé áóõãàëòåð
ÏÏ «Êëóá Áóõãàëòåð³â»!

ÂÀÙÈÍÍÈÊÎÂÀ  Îëüãà  Ëåîí³ä³âíà
Äîðîãà ³ìåíèííèöå, ïðèéì³òü ùèðîñåðäå÷í³ ïîáà-

æàííÿ â öåé ÷óäîâèé äåíü: ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìîëî-
äîñò³ íà áàãàòî âåñåí, äîáðà, ãàðìîí³¿, êðàñè, ðàäîñò³ ³
ëþáîâ³, ùîá äëÿ Âàñ çàâæäè ñâ³òèëî ñîíå÷êî, áóëî áåç-
õìàðíèì íåáî, â³ðíèõ äðóç³â, òâîð÷î¿ íàñíàãè, ñ³ìåé-
íîãî çàòèøêó, Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ òè ìèðó.

Çà ðîêîì ð³ê æèòòÿ íåâïèííî ëèíå,
Äàðóº âåñåí âåñåëêîâèé ÷àñ.
Ó öþ ïðåêðàñíó þâ³ëåéíó äíèíó
Â³òàííÿ ùèð³ Òè ïðèéìè â³ä íàñ.
Õàé äîëÿ Òîá³ øëå äîáðî ³ ùàñòÿ,
Ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ìîðå áëàã çåìíèõ,
À ùåäð³ äí³, ìîâ ðóøíèêè êâ³ò÷àñò³,
Íåõàé ùå äîâãî ñòåëÿòüñÿ äî í³ã.
Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ

Êîëåêòèâè ô³ðì ÏÏ «Àóäèò»
òà ÏÏ «Êëóá Áóõãàëòåð³â»

Öèìè äíÿìè â³äñâÿòêóâàëà ñâ³é þâ³-
ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ ÷óäîâà ëþäè-
íà, ïðåêðàñíà æ³íêà, âèñîêîêëàñíèé ïå-
äàãîã ³ ÷óéíèé êåð³âíèê –
Â³ðà Âàñèë³âíà Ö²ËÜÎ.

Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ
ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Â³ä óñüîãî ñåð-
öÿ áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà
æèòòºâî¿ íàñíàãè, ïðîôåñ³éíèõ
óñï³õ³â òà îñîáèñòèõ òâîð÷èõ äîñÿã-
íåíü, ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, çëàãîäè òà
äîáðîáóòó ó Âàø³é îñåë³! Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ óñ³ çàïîâ³òí³
ìð³¿, à áóäü-ÿê³ ïîâîðîòè äîë³ çàâæäè â³äêðèâàþòü ëèøå
íîâ³ îáð³¿ ìàéáóòí³õ ïåðñïåêòèâ! Ùàñòÿ Âàì, ðàäîñò³,
äîáðà ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ!

Õàé ïîñòiéíèé óñïiõ, ðàäiñòü i äîñòàòîê
Ñèïëþòüñÿ äî Âàñ, íåìîâ âèøíåâèé öâiò.
Õàé æèòòåâèé äîñâiä òâîðèòü ç áóäíiâ ñâÿòà,
À Ãîñïîäü äàðóº äîâãèõ-äîâãèõ ëiò.

Ç ïîâàãîþ, êîëåêòèâ ÄÍÇ ¹ 7

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!



Ìóäðîñòü: ìûñëèòü ñ ïåññèìèçìîì, äåéñòâîâàòü ñ îïòèìèçìîì. (Ã. Ãåññå).Ìóäðîñòü: ìûñëèòü ñ ïåññèìèçìîì, äåéñòâîâàòü ñ îïòèìèçìîì. (Ã. Ãåññå).Ìóäðîñòü: ìûñëèòü ñ ïåññèìèçìîì, äåéñòâîâàòü ñ îïòèìèçìîì. (Ã. Ãåññå).Ìóäðîñòü: ìûñëèòü ñ ïåññèìèçìîì, äåéñòâîâàòü ñ îïòèìèçìîì. (Ã. Ãåññå).Ìóäðîñòü: ìûñëèòü ñ ïåññèìèçìîì, äåéñòâîâàòü ñ îïòèìèçìîì. (Ã. Ãåññå). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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22 травня у день коли
святкується літній Мико�
лай,  і цей день є днем
замку Сент�Міклош в Чи�
надієві, відбулося відкрит�
тя виставки творчих робіт
студентів Закарпатського
Художнього Інституту, яка
за традицією  відбуваєть�
ся тут втретє. Студента�
ми було представлено 58
робіт різних жанрів – від
графічних, камерних  до
пленерних.

11 молодих митців – Керечанин Петро , Шкрюба
Юрій, Ченько Андрій, Лакатош Сергій, Михайлов Во�
лодимир,  Вок Іванна, Голод Світлана, Артюхіна Ва�
лентина, Маурскі Крістіна, Базьо Наталія, Шарко Анна
представили до уваги глядачів та гостей замку сту�
дентські напрацювання з живопису, графіки, фото та
обробки дерева для ознайомлення з творчістю закар�
патської молоді. Молоді художники представили
різножанрові роботи – сміливі у манері виконання ,
кольоровій гамі. Чистота душі,  світоспоглядання,
відкритість та відвертість у вираженні – ось головні
риси їхньої творчості. Колорит  переливається у тему
та композицію і видає гармонію твору. Подальша ро�
бота над собою розставить пріоритети у темах,
чіткішому виробленню свого стилю і самого себе як
художника.

Відрадно, що студенти обрали сааме замок Сент�
Міклош для  презентації своєї творчості, адже замок
є осередком не тільки туризму, а й мистецько�куль�
турним та історичним осередком нашого краю. Тому
ця студентська виставка не тільки підтримує, а й про�
довжуе  традиції і напрацювання, які   започаткував
тут Йосип Бартош – орендар замку.   Він же і привітав
студентів з виставкою, і побажав подальших творчих
здобутків. Також з привітальним словом  виступили
Ю.Свалявчик (член Нац.спілки худ.України), Ліана Бо�
котей – викладач  художнього інституту та інші гості.

Після відкриття виставки на гостей  чекав сюрприз
від  господарів замку – вони  запросили всіх на слу�
хання  п’єси Ігоря Лисова “Вагнер і Шоу”, яка пройш�
ла під аплодисменти глядачів.

А ми запрошуємо вас відвідати виставку молодих
закарпатських художників, яка проходитиме у замку
Сент�Міклош  до 10 червня 2014 року і  насолодитися
спогляданням чудових полотен.

Ñòóäåíòñüêà âèñòàâêà
ó  Ñåíò-Ì³êëîø³

СОЛОДКА ЯГІДКА
ТА НЕ ДЛЯ ВСІХ

Полуниці не можна
давати дітям до 3
років та хворим на
виразку шлунка

Ох, як же вона
пахне! Хто може
втриматися і не ку#
пити свіжої полу#
нички? Смачна і ко#
рисна, бо на вітамі#
ни багата. От тільки
їсти її треба дуже
обережно.

— Полуниця може викликати алергію, — застерігає Надія
Матчук, головний дієтолог області. — Насамперед у дітей,
схильних до алергії, та в людей, які мають різні шкірні зах�
ворювання. Тому малюкам давайте полуницю не раніш як у
два�три роки. І навіть здоровим дітям не варто з’їдати на
день більш ніж 50 — 70 грамів (це 10 —15 ягід). Дорослим
— до 150 — 200 грамів.

Також не можна багато цих ягід споживати й при вираз�
ковій хворобі шлунка та цукровому діабеті.

— Чим корисна ця ягода?
—  Вона має увесь комплекс вітамінів у помірній кількості.

Найбільше в полуниці є вітамінів В і С. Також є вітаміни А,
О, Е, нікотинова кислота. Ця ягода містить прості вуглево�
ди, які активізують в організмі обмінні процеси, тому її ще
зараховують до засобів омолодження організму. Однією з
переваг полуниці є й те, що вона сприяє зв’язуванню і ви�
веденню з організму токсинів та важких металів, зменшен�
ню проявів дисбактеріозу кишківника. Важливо — добре її
промити і... їсти городню!

Найкорисніша — та ягода, що виросла у відкритому грунті,
вона менш алергійна. Слід добре її промити, просушити й
робити коктейлі, йогурти чи їсти з цукром. Полуниця не
втрачає своїх поживних властивостей і при заморожуванні
на зиму сухим методом. Вона здатна розріджувати кров.

Жінки, котрим за сорок, можуть робити полуничні маски,
бо вони очищають та омолоджують шкіру, роблять її гар�
ною, еластичною, свіжою.

Але ці ягоди мають багато дрібних кісточок, які спричи�
няють подразнення шлунка. А от при закрепах полуниця
корисна — сприяє очищенню кишківника.

Ірина ШЕЛУПЕЦЬ

Ìóêà÷³âñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çàêëèêàþòü
ïîäáàòè ïðî îõîðîíó ñâîãî æèòëà

Із наближенням
відпусток помеш�
кання найчастіше
стають об’єктами
спроб пограбуван�
ня. У зв’язку з цим
р о з п о ч и н а є т ь с я
акція, під час якої
підрозділи ДСО
зможуть узяти
житло під охорону
за половину вар�
тості монтажних
робіт.

Квартира, що перебуває під охороною ДСО, знахо�
диться під цілодобовим наглядом професійного опера�
тора пульту, � розповідають мукачівські правоохоронці.
При будь�якому спрацюванні сигналізації на місце події
негайно прибуде озброєний наряд Держслужби охоро�
ни.

Напередодні літа, коли люди від’їжджають на відпо�
чинок, важливо поставити свою квартиру чи приватний
будинок на охорону, адже це саме той період, коли
здійснюється найбільше квартирних крадіжок. Акція
ДСО «Квартира під охорону», триватиме до 30 травня
2014 року, зі знижкою у 50%.

Нагадаємо, що окрім приватного житла, ДСО в поси�
леному режимі охороняє об’єкти державного значення
та збройні магазини. У зв’язку із ситуацією, яка зараз
склалася в країні, посилилася активність криміналітету, і
тому охорона зброї зараз є одним з пріоритетних на�
прямів роботи служби.

Ми завжди закликаємо населення подбати про власну
безпеку та безпеку майна заздалегідь, адже попереди�
ти злочин легше, аніж потім шукати винних.

Отже, шановні громадяни! Подбайте про охорону влас�
ного житла, встановивши квартиру під охорону ДСО за
акційною ціною. Звертайтесь до кол�центру Держслуж�
би охорони за телефонами 0 800 502 220 або
0 800 211 000.

 Мукачівський МВ УМВС

За предоставленные в мае коммуналь�
ные услуги в платежках, которые мы полу�
чим в начале лета, будет стоять новая цена
на газ. «Остальные коммунальные услуги,
а именно — горячее водоснабжение и ото�
пление, подорожают с 1 июля, потому мы
пока не рассматривали новые тарифы на
них, — говорит начальник управления це#
новой политики Киевской горгосадми#
нистрации Василий Яструбинский.  По
нашим предварительным подсчетам,
кубометр горячей воды по счетчику мо�
жет стоить около 20 гривен. Если сейчас
семья потребляет в месяц четыре кубо�
метра горячей воды и платит за нее до
65 гривен, то с учетом подорожания
(около 15 гривен) придется выложить
уже гривен 80.

Постановлением Национальной комис�
сии регулирования энергетики (НКРЭ) от
апреля 2014 года № 420 новые цены на газ,
используемый, населением с 1 мая 2014�
го, будут следующими. Для многоквартир�
ных жилых домов с плитой и колонкой, где
установлены газовые счетчики, тариф со�
ставит 1,1820 гривни (было 70 копеек) за
один кубометр, — в том случае, если годо�
вой объэм потребления газа не превыша�
ет 2500 кубометров (а это практически все
потребители, проживающие в квартирах,

УЖЕ В ИЮНЕ НАМ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ
ПО НОВЫМ РАСЦЕНКАМ

Подорожает также электроэнергия
а не в частных домах). При годовом по�
треблении газа до 6000 кубов плата за
каждый составит 1,7880 гривни, а за ис�
пользование более 6000 кубов платить
придется 3,6450 гривни.

При отсутствии газовых счетчиков та�
риф в месяц для квартир с газовыми пли�
тами и горячим водоснабжением составит
11,73 гривни на одного человека, а если
есть газовая колонка, но нет счетчика —
12,73 гривни с человека.

Для владельцев квартир, где нет горя�
чего водоснабжения, в наличии только га�
зовая плита, плата составит 21,91 гривни
на человека.

С 1 июня повысят тарифы на электро#
энергию: за потребленные в первый ме�
сяц лета киловатты платить начнем уже с
1 июля, если к тому времени НКРЭ их заре�
гистрирует. Тариф для потребителей, име�
ющих газовые плиты, будет таким: до 150
кВт — 0,3084 гривни за 1 кВт/час, свыше
150 до 800 кВт — 0,4194 гривни. В кварти�
рах с электроплитами при потреблении до
250 кВт в месяц тариф составит 0,237 грив�
ни, от 250 до 800 кВт – 0,3222 гривни.

Как подчеркивает пресс�служба НКРЭ,
повышение предусмотрено в пределах от
10 до 40 про-центов. Люди, потребляющие
в месяц до 50 кВт/час, заплатят больше как

максимум на 1 гривню (в основном полу�
чающие субсидии). При потреблении до
150 кВт/час плата повысится максимум на
4 гривни, до 300 кВт — на 12 гривен.

Больше всех придется выложить тем,
кто использует 1000 кВт/час в месяц — это
дополнительно до 116 гривен.

Сейчас население оплачивает лишь 24
процента фактических затрат на произ�
водство и подачу электроэнергии, а раз�
ница покрывается за счет завышенных та�
рифов для небытовых потребителей. Это
бюджетные организации, сельхозпредп�
риятия, промышленность, электротранс�
порт. Такой перекос — наследие советс�
кой эпохи, он обусловливает рост цен на
товары и услуги, приводит к деформации в
местных бюджетах городов и сел.

Потому принято решение постепенно
снизить суммы дотирования бытовых по�
требителей за счет небытовых, что позво�
лит стабилизировать цены на товары оте�
чественных производителей и привести к
социальной справедливости, значительно
сократив субсидирование обеспеченных
членов общества, — отмечает пресс�
служба НКРЭ.

 Е. НОВОСТВИТНЯЯ,
“ФАКТЫ”

Відсутність табличок з написа�
ми назв вулиць та площ створює
безліч незручностей  не тільки для
чисельних гостей будь�якого
міста, які вирішили навідатися до
нього з метою відпочинку,
відвідин родичів та близьких, або
з якихось інших причин, але й
для самих мешканців. Мало ра�
дості приносять давно застарілі
таблички, з яких важко вичитати
назву чи номер будинку, які стали
такими собі пам’ятками давньо�
го минулого і ніби самі просять�
ся до оновлення.

Тож поява у Мукачеві нових
таблиць з назвами вулиць, радує
не тільки гарною естетикою, але
й зручністю для прочитання. По�
зитивним також є наявність
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транслітерації, адже до міста над
Латорицею приїжджають іно�
земці, які також повинні відчува�
ти зручності у такому важливому
функціональному елементі
міського середовища, як таблиці
з назвами вулиць. За словами на�
чальника управління міського
господарства Мукачівського
міськвиконкому Віталія Гільтай�
чука, поява перших по�новому
естетично оформлених табличок
з написами назв вулиць міста не
одноразова акція, а постійний
процес спрямований  на подаль�

ше створення комфортного
міського середовища, від якого
виграють як мукачівці, так і наші
гості.

Відділ з питань внутрішньої
політики Мукачівського міськ#
виконкому

ДОГОВІР
НА УСПАДКУВАННЯ МАЙНА

Мій дядько після смерті дружини залишився самотнім.
Дітей у нього з дружиною не було. Тепер він немічний і
вимагає догляду. Просить мене, аби я перейшов з сім’єю
жити до нього, доглядав за ним. А за це він обіцяє укласти
зі мною спадковий договір. Я простий робітник, в юридич�
них документах не сильний. Чи можна укладати такі дого�
вори?

Василь СКИТАЛІНСЬКИЙ

Шановний пане Василю! Повідомляю вас, що розпоряджа�
тися майном після смерті його власника можна не тільки за
допомогою заповіту чи договору довічного утримання (догля�
ду), а й спадкового договору. Такий договір має суттєві пере�
ваги, зокрема зберігає право власності спадкодавця до кінця
життя і страхує потенційного власника від кредиторів. Для
оформлення такого договору потрібні паспорт, ідентифікац�
ійний номер і документи на майно.

Договір оформляється письмово, відтак посвідчується но�
таріально та вноситься до Спадкового реєстру. У разі укла�
дання спадкового договору, про який говорив вам ваш дядько,
право власності переходить до набувача лише після смерті
відчужувача. Такий договір можуть укладати як близькі родичі,
так і не пов’язані родинними зв’язками особи. Спадковий до�
говір можна укласти і з юридичною особою – фірмою чи
підприємством.

Звертаю вашу увагу на те, що особа, яка передає майно,
не має права передавати його ще й за заповітом – він буде
вважатися недійсним. Для укладення спадкового договору
одним із подружжя щодо майна, яке є спільною сумісною влас�
ністю (набуте за час шлюбу), обов’язкова згода другого под�
ружжя.

Ванда ОЛЕГАШ, нотаріус



 Усі ми на схилі прожи�
тих літ маримо поверну�
тися у босоноге дитин�
ство. Напевно тому, що ця
пора року —  найщасливі�
ша на нашому віку. Ми
пасли крів, грали зшитою
з ганчіря лаптою, сприн�
терували наперегінки, а
вдома за сприятливих
умов  бешкетували... Не�
повторно цікава, безтур�
ботлива пора. Гейби так
було нескінчено. Та час
невгомінний суддя. Саме
він перед кожним з нас
поставив вимогу: якщо ви
любите життя, тоді не
марнуйте часу, саме тому
що це матеріал, з якого
виткане життя. Не випад�
ково ми часом замислює�
мося, чому дні такі довгі,
а роки такі короткі?..

Я досить часто зустріча�
юся з своїм добрим знай�
омим Олександром Олек�
сандровичем Фозеко�
шем. На його віку 77 крас�
но прожитих років.
Сімнадцять років про�
майнуло з того часу як
він міг піти на заслуже�
ний відпочинок. Та час не
підвладний його літам:
Олександр Олександро�
вич завжди кудись ква�
питься, поспішає. Люди�
на він невисокого зросту,
але цупкої статури і силь�
ної волі. За що візьметь�
ся, все горить в його ру�
ках. Наполегливість з ди�
тячо�юних літ прищепив
йому батько, який все
життя був механіком.
Працював в Мукачівсько�
му депо, на місцевому
хлібозаводі і десять років
відпрацював у якості кон�
сультанта з механічної
практики на підприєм�
ствах Німеччини. Тут на�
вчився високій життєвій
пунктуальності – бути у
всьому точним і успіш�
ним. Цю велику науку і
передав батько своєму
сину Олександрові.

Народився Сашко Фо�
зекош у Мукачеві. Він, як
звично кажемо, корінний
житель міста над Латори�
цею. Тут закінчив з відзна�
кою угорську семирічку.
Тепер тут, по вул. Недецеї,
розмістився угорськомов�
ний ліцей імені св. Іштва�
на. А у 1951�му році Олек�
сандр Фозекош – студент
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місцевого педу�
чилища за проф�
ілем вчителя по�
чаткових класів.
З�поміж інших
предметів, які
були найближчи�
ми до душі, були
уроки музики.
За улюблений
інструмент об�
рав скрипку. Са�
ме тому, що
вона в його руках
уміла і плакати,
і веселитися,
розважати й су�
мувати. І коли
прийшов час
в ч и т е л ю в а т и ,

батько розпорядився по�
несподівано суворому:

– Педучилище – це доб�
ре. Але закарбуй собі го�
ловну мету в житті, яка ви�
магає від кожного юнака:
обов’язково здобути чоло�
вічу професію.

Так з батькового благо�
словення Олександр
одягнув робочу спецівку і
став учнем токаря на
Фрідєшівському верста�
тобудівному заводі  в
Кольчині. Йому дуже пота�
ланило на вчителя, непе�
ревершеного майстра,
токаря найвищого шосто�
го кваліфікаційного роз�
ряду  Івана Гопка. В екс�
периментальному цеху,
де Сашко проходив курс
навчання, було все нове.
Тут народжвалися нові ве�
стати, які згодом експор�
тувалися в десятки зару�
біжних країн світу. Токар�
універсал передавав свій
досвід своєму допотливо�
му учневі, неприховуючи
таємниць, яки у винахід�
ника було чимало. Так за
півроку здібний учень
Олександр Фрзекош став
справжнім токарем. Ця
професія дуже прислужи�
лася юнакові протягом
уього творчого життя.

Та яке б цікаве життя не
вирувало поряд, Сашка
все ж таки тягло до музи�
ки. І тут як на замовлен�
ня, при ужгородському
музучилищі відкрилися
річні курси хормейстерів,
на яких готували вчителів
співів. Без всіляких вагань
поспішив туди і закінчив
навчання на відмінно. По�
правді кажучи, доля для
мене була завжди схиль�
ною. Ось і цього разу мене
в місті випадково зустрів
тодішній директор двад�
цятої школи, мій колишній
учитель у пудучилищі Ва�
лентин Васильович Кос�
тинський. Він і запропо�
нував роботу вчителя
праці і співів. Я з безмеж�
ною радістю прийняв цю
пропозицію.Це сталося
ще зовсім теплого верес�
ня 1962�го року.

— Коли я молодим учи�
телем трудового навчан�
ня і співів прийшов у пре�
стижну в Мукачеві загаль�
ноосвітню школу № 20,
там працювало багато

відомих на всю Україну
вчителів. Це заслужені
вчителі України Рима Во�
лодимирівна Хащинська і
Олена Василівна Локкер,
на уроки яких діточки при�
ходили із своїми цікавими
пропозиціями щодо пол�
іпшення навчального про�
цесу. До речі, чоловік
Олени Василівни Микола
Локкер відкрив у той час
перший в Мукачеві шахо�
вий клуб, який став куз�
нею відомих по всій Ук�
раїні шахістів. А самого ке�
рівника тоді титулували
шаховим композитором.
Для матеріального забез�
печення школи багато
зробив тодішній директор
Михайло Іванович Дер�

бай. Він підтримував тісні
зв’язки  з директором
лижної фабрики Іваном
Васильовичем Машикою,
де під час літніх канікул
діти двадцятої школи про�
ходили виробничу практи�
ку і заробляли для учбо�
вого закладу необхідні для
ремонту гроші.

Великим щастям для
мене було,  вважає   Олек�
сандр  Олександрович,
що   за багаторічну вчи�
тельську біографію  мені
випало працювати  під ке�
рівництвом  знаних метрів
педагогічної  справи, та�
ких як В.В. Косинський,
М.Ф. Шияновський, М.І.
Дербай, О.М. Сірко, Ю.Й.
Тайпс, які  свого часу були
директорами школи,  а
також  за порадами дос�
відчених фахівців місько�
го відділу освіти  Д.М.
Щербана, І.П. Продана,
І.М.Пуги...

Наші учні безмежно лю�
били і шанували свою
рідну школу. Яскравим
свідченням того є той
принцип, що багато з них
після закінчення вузів по�
вернулися в рідні стіни
вчителями. В їх числі –
відмінник народної осві�
ти, математик Мар’яна
Василівна Яров, яка ви�
росла до завуча школи,
вчительки хімії, зарубіж�
ної літератури й фізвихо�
вання  – Світлана Панахи�
да, Наталія Сабов і Вален�
тина Вешелені. Заступни�
ком директора з виховної
роботи працює колишній
учень Олександра Фозе�

коша  в міській спецшколі
для слабозорих дітей
Юрій Іванович Несух.
Особливе слово вдячності
треба мовити на адресу
вчительки іноземної мови
Магдалини  Федорівни
Прохватило, яка органі�
зовувала в школі  міжна�
родні зустрічі з учнями
Німеччини, Угорщини й
Словаччини.

Нашу розмову продов�
жує О.О.Фозекош:

— Найбільше серед
моїх вихованців, як ви вже
здогадалися, вчителів.
Але не поменшало в тому
спискові лікарів, музи�
кантів, приватних під�
приємців. Є керівники ви�
соких рангів, військові і

навіть  священослужи�
телі. Колишній мій учень,
який хвацько працював на
уроці труда за токарним
верстатом, тепер успіш�
но трудиться на високій
посаді заступника місь�
кого голови нашого Мука�
чева. Це Михайло Михай�
лович Лабош. Інша моя
учениця – Єлизавета Іва�
нівна Біров очолює бага�
точисельний колектив
медпрацівників обласної
дитячої лікарні. Вона удо�
стоєна високого звання
Заслуженого лікаря Ук�
раїни  й нагороджена ви�
сокою урядовою відзна�
кою – орденом « За зас�
луги» Угорської Народної
Республіки. Високу поса�
ду   першого заступника
головного лікаря ЦРЛ
займає лікар ортопед�
травматолог Мирослав
Гаврилович Гавришко. У
шкільні роки мав добрий
хист до музики. Доскона�
ло володіючи нотною гра�
мотоб, йому вдалося
створити шкільний во�
к а л ь н о � і н с т р у м е н т а л ь
ний ансамбль «Клас»,
який користувався у місті
неабиякою популярністю.

Живуть і працюють у
Києві брати Олег та Іван
Повчі. Обидва – хірурги. А
Олег ще й доцент кафед�
ри хірургії одного з сто�
личних вузів. У Му�
качівській ЦРЛ завідувача�
ми відділенями працюють
Ігор Чулей та Мар’ян
Барчій. Стали вправними
стоматологами Василь
Лендєл та Олег Бабич.

За 45 років вчителюван�
ня у двадцятій  загально�
освітній школі я виховав
цілу плеяду знатних музи�
кантів. Серед них Роман
Меденці, який нині пра�
цює викладачем Буда�
пештської музакадемії
імені Ференца  Ліста.
Відомий в Угорщині і за
кордоном співак  дає
сольні концерти, пише
музику. Соліст обласної
філармонії Олександр
Садварі здобув високе
звання  Заслуженого ар�
тиста України. Олена Гор�
нічар, Анжела Копик, На�
талія Крайзман  та Маг�
далина Козуб – викладачі
музики в Мукачівських
музшколах. Концертмей�

страми київської консер�
ваторії працює Мар’яна
Екшмідт, а Оксана та Хри�
стина  Волонтирі – у му�
качівській хоровій школі,
якою керує їхній батько,
заслужений працівник
культури України Володи�
мир  Волонтир. Живуть і
працюють у Москві випус�
кники двадцятої школи
гітаристи�віртуози брати
Віктор і Олександр Вігули.

Аби не образилися,
мушу назвати прізвища
вдалих підприємців братів
Олександра і Сергія
Немйо, Ореста Коваля,
Віктора Маденяка Петра
Когута, Надію Корчинську,
Сергія Мартинюка, Едуар�
да Дебеля, Станіслава
Шуха, а також підполков�
ника Ігора Вайди та про�
фесора теології, виклада�
ча Ужгородської духовної
семінарії Василя Сад�
варі.

Працюючи в двадцятій
школі з 1962�го по 2007�й
рік, на скромній посаді
вчителя праці і співів,
крізь моє серце пройшли
понад 4,5 тисячі вихо�
ванців. І усім їм я прище�
пив любов до праці, мате�
ринської пісні і до неньки�
України...

А я не можу на додаток
не згадати, що О.О.Фозе�
кош 38 років співав у На�
родній хоровій капелі вчи�
телів міста. З концертни�
ми програмами довелося
побувати в Угорщині і Сло�
ваччині. А в Москві му�
качівські хористи мали
нагоду познайомитися з

творчістю і зустритися з
всесвітньо відомим ком�
позитором Свешніковим.

Як згадує О.О.Фозекош,
за його бутність  у школі
добре працювали шкільні
й батьківські  комітети.
Учні проходили виробничу
практику на місцевих
підприємствах так і зали�
шившись там працювати.
Учні заробляли гроші,
працюючи в колгоспах і
радгоспах в селах Бист�
риця, Грабівниця, Рако�
шино, Великі Лучки. Про�
водилися зустрічі з Геро�
ями Соціалістичної Праці
Ганною Ладані, Олексан�
дром Ткаличем.

А шкільні хори і ан�
самблі займали призові
місця на місцевих і облас�
них олімпіадах. У двад�
цятій школі навчалися діти
відомих керівників міста
Миколи Роглєва, Михайла
Костура, Володимира
Данчевського  та інших.У
цьому престижному на�
вчальному закладі навча�
лися чемпіон світу з пау�
ерліфтингу Олександр
Лейвой та чемпіон Європи
з греко�римської боротьби
Володимир Логойда.

Виходить не дарма про�
летіли у повсякденній
праці 45 років свідомого
життя. Та Олександр
Олександрович і по�сьо�
годні при ділі. Останні
щість років на власному
ентузіазмі керує церков�
ним хором при реформа�
торській церкві в Мука�
чеві. Диригентську палоч�
ку через хворобу довіри�
ла Олександру Фозекошу
дружина єпископа Емма
Гулачі. У хорі пенсіонерів,
якому дали назву «ЖИТ�
ТЯ – РОКАМ», співає 20
вірників похилого віку.
Відвідання хору для них –
щаслива нагода  для
спілкування і розрада для
душі.

... Якщо ви раптома по�
мітите, що центральною
вулицею міста квапливо
кудись поспішає невисо�
кого зросту, але міцної
статури  худорлява, з при�
пудреним сріблом волос�
сям на голові  людина,
пригляньтеся уважніше:
це може бути ваш добрий
знайомий Олександр
Одександрович Фозекош.
До нього з якоюсь щирою
приязню вітаються і літні
знані мукачівці, і поважні
вчителі, і учнівська мо�
лодь, і священнослужи�
телі... Таку мирську славу
потрібно заслужити. І Він
її заслужив вихованням
майбутніх поколінь. Бо
його учні народжувати�
муть своїх дітей, а їхні
діточки виховуватимуть
своє чадо. І так з поколін�
ня до вічного українсько�
го родоводу.

ІВАН  КОПЧА,
Член Національної
спілки журналістів

України.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555555 ÷åðâíÿ 2014 ð.

¹ 22 (1024)¹ 22 (1024)¹ 22 (1024)¹ 22 (1024)¹ 22 (1024)

ñò.

Ëåã÷å ïðèâûêàþò ê íàñèëèþ, ÷åì ê íåñïðàâåäëèâîñòè. (Ô. Âîëüòåð).



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777775 ÷åðâíÿ 2014 ð.

¹ 22 (1024)¹ 22 (1024)¹ 22 (1024)¹ 22 (1024)¹ 22 (1024)

ñò.

Íàñòîÿùèé êîðîëü òîò, êòî ñàì ñåáÿ èì ñäåëàë. (Â. øâåáåëü).

ÙÀÑÒß ² ÄÎÁÐÀ!
 Öèìè äíÿìè  ìîëîäèé þâ³ëåé – 25-ð³÷÷ÿ
ç äíÿ íàðîäæåííÿ  â³äçíà÷èâ  íà÷àëüíèê

â³ää³ëó  ÒçÎÂ “Àð³àäíà”
Ìèðîí Ìèðîíîâè÷ ÄÓÁÀÍÈ×.

Â³òàºìî Òåáå ó äåíü þâ³ëåþ,
Áàæàºìî  äîâãîë³òòÿ ç ñ³ì’ºþ,
Õàé Ãîñïîäü  äàðóº  íàä³þ é  òåïëî,
Ùèðó ëþáîâ, ùàñòÿ é âåëèêå äîáðî!

Ð³äí³, áëèçüê³, äðóç³.

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Öèìè äíÿìè  55-ð³÷÷ÿ  ç äíÿ íàðîäæåííÿ  ó

ðîçêâ³ò³  ô³çè÷íèõ ñèë â³äçíà÷èâ  çàñòóïíèê  äè-
ðåêòîðà  ÒçÎÂ “Àð³àäíà”

Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷
ÊÎ×ÌÀÐ×ÓÊ.

Áàæàºìî øàíîâíîìó ³ìåíèííèêó òâîð÷îãî
äîâãîë³òòÿ, ìèðó, ðàäîñò³, çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíî¿ çëà-
ãîäè ³ äîñòàòêó íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà.

Ç ïîâàãîþ — äèðåêòîð ÒçÎÂ Àð³àäíà”
Ì. ÄÓÁÀÍÈ×

Кримінально�виконавча інспекція м.Мукачева відділу ДПтС
України в Закарпатській області здійснює контроль за виконан�
ням покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, і виконує з за�
судженими роботу, спрямовану на формування у них правослух�
няної поведінки і стимулювання до становлення на життєву пози�
цію, що відповідає суспільним нормам і інтересам.

У сьогоднішньому виступі більш детальніше розкрию порядок
здійснення контролю кримінально�виконавчою інспекцією за по�
ведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуван�
ням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років (ст. 75�79, 83, 104 КК України).
Отже, – звільнення від відбування покарання з випробуванням по�
лягає у звільненні засудженого від основного покарання за умо�
ви, що він протягом визначеного судом іспитового строку не вчи�
нить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки згідно
ст.76 КК України).

Іспитовий строк – це певний проміжок часу, протягом якого
здійснюється контроль за засудженим і останній під загрозою
реального відбування призначеного покарання зобов’язаний ви�
конувати покладені на нього обов’язки та інші умови випробуван�
ня. Іспитовий строк містить у собі погрозу реального виконання
покарання, якщо засуджений не буде виконувати умови випробу�

РОБОТА КРИМІНАЛЬНО�ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ м.МУКАЧЕВА ВІДДІЛУ
ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вання, і можливість остаточного звільнення від відбування пока�
рання і погашення судимості, якщо особа виконає покладені на
неї обов’язки. Значення іспитового строку полягає і в тому, що
тільки протягом цього строку особа визнається судимою і за нею
здійснюється контроль з боку працівників кримінально�виконав�
чої інспекції. Далі, іспитовий строк дисциплінує засудженого, при�
вчає його до додержання законів, нагадує йому, що він не виправ�
даний, а проходить випробування, від результату якого залежить
його подальша доля, – звільнення від відбування призначеної ос�
новної міри покарання або реальне її відбування. Тривалість іспи�
тового строку встановлена ч. 3 ст. 75 КК у межах від одного року до
трьох років. Критерієм його тривалості в кожному випадку має бути
час, необхідний для того, щоб засуджений довів своє виправлен�
ня без реального відбування основного покарання. Перебіг іспи�
тового строку починається з моменту оголошення вироку, і він не
підлягає скороченню в заохочувальному порядку.

Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випро�
буванням (ст. 78 КК) визначаються поведінкою засудженого про�
тягом іспитового строку. Ці наслідки можуть бути як сприятливи�
ми, так і несприятливими. Сприятливі: 1) звільнення за рішенням
суду від відбування призначеного винному покарання і 2) пога�
шення у зв’язку з цим судимості; несприятливі: 1) направлення

засудженого для реального відбування призначеного покарання
і 2) призначення покарання за сукупністю вироків у разі вчинення
засудженим протягом іспитового строку нового злочину.

Найбільш бажаним для самого засудженого і його близьких є
сприятливий наслідок, тобто звільнення від відбування призначе�
ного покарання. Таке звільнення здійснюється судом після вста�
новлення, що іспитовий строк пройшов благополучно, засудже�
ний виконав покладені на нього обов’язки, не вчинив протиправ�
них діянь. Несприятливі наслідки настають для засудженого в
двох випадках. Перший – коли засуджений направляється судом
для реального відбування призначеної міри покарання через те,
що він не виконав покладених на нього обов’язків або система�
тично вчиняв правопорушення, що потягли за собою адміністра�
тивні стягнення. При невиконанні покладених на засудженого
обов’язків суд у кожному випадку повинен з’ясувати причини їх
невиконання. Другим несприятливим наслідком є вчинення за�
судженим протягом іспитового строку нового злочину. Відповідно
до ч.3 ст. 78 КК суд призначає покарання за новий злочин, а потім
приєднує до нього повністю або частково покарання, раніше при�
значене при звільненні з випробуванням.

 Підготував:  М. СІДОР,  ст.інспектор КВІ м.Мукачева,
майор внутрішньої служби

   Наступної неділі, у
День Святої Трійці, світлий
ювілей жіночої мудрості й
зрілості відзначатиме
знана в Мукачеві кількома
поколіннями вихованців
дитячих садків,  талано�
вита організаторка, твор�
чий  педагог і наставниця,
жінка високих помислів й
поетичної душі,  добра і
вимоглива завідуюча ко�
лективами дитячих садків,
інспектор відділу освіти
міськвиконкому, спец�
іаліст по дошкільному ви�
хованню Марія Михайлів�
на Катрич. Вона зуміла
зберегти щирість,
відкритість до нового,
чесність, душевну чисто�
ту, в усі часи підтримува�
ла вихователів, нянечок
тих дошкільних закладів,
які очолювала. Педагогіч�
на біографія ювілярки
складалася достойно ма�
буть тому, що після закін�
чення дошкільного відділу
Мукачівського педучили�
ща, починаючи з роботи в
Клиновецькому, відтак
Ракошинському дитсад�
ках, а після закінчення
Рівненського педінститу�
ту, де здобула спец�
іальність фахівця дошк�
ільної педагогіки й психо�

ÙÈÐÅ ÑÅÐÖÅ Â²ÄÄÀª Ä²ÒßÌÙÈÐÅ ÑÅÐÖÅ Â²ÄÄÀª Ä²ÒßÌÙÈÐÅ ÑÅÐÖÅ Â²ÄÄÀª Ä²ÒßÌÙÈÐÅ ÑÅÐÖÅ Â²ÄÄÀª Ä²ÒßÌÙÈÐÅ ÑÅÐÖÅ Â²ÄÄÀª Ä²ÒßÌ
логії вищої кваліфікації,
очолювала шостий, оди�
надцятий, двадцятий, а
перед виходом на заслу�
жений відпочинок, п’ятий
дитсадок, завжди зали�
шалася Вчителем, не ра�
нила і не ображала жод�
ної педагогічної душі
підлеглих.

Марія Михайлівна вміє
знаходити спільну мову з
дітьми. Так само, як і з ко�
легами по роботі. Оригі�
нальні дитячі ранки, цікаві
концерти, першість на ог�
лядах художньої само�
діяльності, творчих здо�
бутків дошкільнят, конкур�
си, неповторні по жва�
вості змагання… Вона
завжди перебувала у по�
шуку. У неї палке бажання
змінити світ на краще. Ось
чому до неї й сьогодні
прагнуть звернутися яко�
мога більше мукачівців. З
нею радяться з усіх пи�
тань, бо наперед знають,
що отримають від неї
слушну пораду. Уже саме
спілкування з цією ціка�
вою жінкою дає поштовх і
самому докласти рук до
якоїсь визначеної справи.
Колегині з кількох дитячих
садків у Мукачеві завжди
з нетерпінням чекали її
виступу на семінарах,
охоче переймалися її не�
стримною енергією, здат�
ністю на все нові й нові
творчі пошуки і щоразу
знаходити вихід навіть із
най непередбачуваних
життєвих колізій.

– Серце боліло, коли
безпідставно в нашій мо�
лодій, незалежній державі
почали закривати дитячі
садки, – пригадує
М.М.Катрич. – Велись
тоді розмови про те, що в
дошкільному вихованні
можна обійтись без дит�

садків. Та помилка нам
дорого обійшлася. Бо не
всі сім’ї були в змозі знай�
ти гувернантку. Батькам,
підхопленим  нестримною
стихією ринкових відно�
син, перевантажених гос�
подарськими клопотами,
часто було не до дітей, та
й не в кожній сім’ї атмос�
фера відповідала вимо�
гам родинного виховання.
І добре, що в Україні сха�
менулися, і почали роз�
ширювати мережу дитя�
чих садків. Прагматичні
американці активно вив�
чають систему нашого
дошкільного виховання,
щоб запозичити з неї най�
краще…

Творчі особистості не
дозволяють собі закрити�
ся в сірості буднів. Марія
Михайлівна – та осо�
бистість, яка в своїх про�
явах зорієнтована на
зовнішній світ, на оточую�
чих. Бо звідси черпає по�
тужну енергію для роботи.
Принципи життя цієї
милої, доброї, чарівної,
глибоко віруючої жінки –
завжди бути з людьми і
жити саме для людей.
Господь щедро наділив цю
красиву особистість, усім
найкращим – душевною
чистотою, нічим не запля�
мованою любов’ю до всьо�
го оточуючого її на Божім
світі, любов’ю до дітей, до
самого життя, в якому вже
так багато зроблено, і до
того, що ще належить зро�
бити.

М.М.Катрич чарує
своєю доброю усмішкою,
приязним, теплим сло�
вом. ЇЇ світлу, високоду�
ховну жінку, ревну христи�
янку, ніколи не понево�
лять матеріальні цінності,
як свого часу не зловили у
свої тенета високі посади

та ранги. Бо всеньке жит�
тя ювілярка дбає, щоб її
розуміли і щоб залишав�
ся її добрий слід на землі,
щоб була лише добра
слава  і повага від людей.
Вона чесно працює все
життя, дарує знання, теп�
лоту свого серця, чуйність
дошкільнятам. Високий
професіоналізм, уважне
ставлення до людей,
принциповість, наполег�
ливість, висока по�
рядність – це далеко не всі
позитивні риси прита�
манні ювілярці. Вона вип�
равдовувала нові методи
виховання, виявляла при
цьому творчу ініціативу й
наполегливість. Про свої
здобутки розповідала з
газетних сторінок, фахо�
вих журналів. Про її успіхи
в роботі свідчать численні
нагороди, подяки, По�
чесні грамоти…

Дружина для вірного чо�
ловіка Миколи Івановича,
мати для сина Івана, донь�
ки Августини, невістки Те�
тяни, зятя Віталія, ніжна,
ласкава бабуся для онуків
Мартина, Августини�Мар�
ійки, Вероніки, Миколи,
Іллі, Анічки, турботливої
сестри для Надії, Кон�
стантини, надійної подру�
ги… Усі, хто спілкується з
Марією Михайлівною
люблять її добру, щиру,
людяну…

Дай Боже, щоб наша
ювілярка, здоровою та ду�
жою, щасливою і життєра�
дісною іще багато�багато
років своїми добрими
звершеннями заповнюва�
ла  золоту анкету свого
достойного життя!

Многая і благая Вам літ,
дорога наша Маріє Ми�
хайлівно!

Михайло БЕЙРЕШ

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
5 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àòèìóòü

ñâî¿ ïðåêðàñí³ þâ³ëå¿
ÊÀÁÀÖ²É Ïåòðî Âàñèëüîâè÷

(70 ðîê³â)
òà éîãî äðóæèíà

ÊÀÁÀÖ²É ²ðèíà ²âàí³âíà
 (65 ðîê³â).

Ùèðî â³òàºìî âàñ, íàø³ äîðîã³, ç ïðå-
êðàñíèìè âàøèìè þâ³ëåÿìè, áàæàº-
ìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ëþáîâ³  â³ä ð³äíèõ òà áëèçüêèõ.

Íåõàé Âñåâèøí³é áëàãîñëîâëÿº âàñ
íà äîáð³ ë³òà, à Ìàòè Áîæà äàðóº âàì
íà âñå æèòòÿ  ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ,
äîáðà é ìèðó.    Ð³äí³

ÁÎÆÎ¯ ÂÀÌ ÁËÀÃÎÄÀÒ²!
Ùèðî, ç òåïëîì ³ ëþáîâ’þ â³òàºìî ÷óäîâó æ³íêó,

ïåäàãîãà, äèðåêòîðà ÇÎØ ¹ 10, äåïóòàòà ì³ñüêî¿ ðàäè
ÆÀÁÊÎ Íàòàë³þ Âàñèë³âíó.

Áàæàºìî ùàñëèâèõ ë³ò, ðàäîñò³ ³ çàäî-
âîëåííÿ â³ä ïëîä³â Âàøî¿ áåçö³ííî¿
ïðàö³, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ìîëî-
äîñò³ ³ çäîðîâ’ÿ. Õàé ë³òí³ì òåïëîì ³
Áîæîþ áëàãîäàòòþ áóäå ç³ãð³òà Âàøà
äóøà íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Ç ïîâàãîþ äðóç³
òà ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî».

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ
ÁÀÁÈÖÊÓÞ Íèíó Ñåðãååâíó,

çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÏÏ «Àóäèò», ìóäðóþ,
äîáðîþ, ïðèâåòëèâóþ, îòçûâ÷óþ íàøó êîëëåãèíþ,

ïðåêðàñíóþ è çàáîòëèâóþ áàáóøêó,
ëþáèìîþ æåíó  è ÷óäåñíóþ ìàìî÷êó.

Äîðîãàÿ Íèíà Ñåðãååâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ

è ïîæåëàíèÿ: êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ, âåðíûõ äðóçåé, ìîðå öâåòîâ è óëûáîê, äó-
øåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ, ìèðà è ãàðìîíèè.

Ïóñòü Ãîñïîäü äàðèò Âàì è Âàøåé ñåìüè Áîæüåé
áëàãîäàòè íà ìíîãèå è áëàãèå ëåòà!

Ïðåêðàñíîãî Âàì íàñòðîåíèÿ è ñ÷àñòëèâûõ ìãíî-
âåíèé â æèçíè!
Õàé ëàäèòüñÿ ñêð³çü: íà ðîáîò³, â ðîäèí³,
Ùîá ðàä³ñíèé íàñòð³é ó ñåðö³ íå çãàñ,
Âñå ñâ³òëå ³ ãàðíå, ùî òðåáà ëþäèí³,
Íåõàé íåîäì³ííî ïðèõîäèòü äî Âàñ!
Õàé ùàñòÿ ïðèõîäèòü ³ ëëºòüñÿ ð³êîþ,
Õàé ãîðå îáõîäèòü çàâæäè ñòîðîíîþ,
Õàé äîëÿ äàðóº Âàì äîâã³ ë³òà,
À â ñåðö³ çàâæäè õàé æèâå äîáðîòà!

Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ
Êîëåêòèâû  ÏÏ «Àóäèò» òà ÏÏ «Êëóá Áóõãàëòåðîâ»



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

     Терміново продається зе�
мельна ділянка під забудову—
54 сотини у смт. Воловець у ту�
ристично�курортній зоні,  по�
ряд хвойний ліс, два гірсько�
лижні підйомники, залізниця,
підведено всі комунальні ко�
мунікації.
Ціна 15 тис у.о. Можливий торг.

Зверт. 0663776845.

     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 (потре�
бує капремонт) поряд з трасою
коло дендрарiя i 15 сотин землi,
є водна свердловина, газ, елек�
трика.               Тел.: 050�2371942;

 0630791570.

     Продається будинок  (95
кв.м.) у центральнiй частинi
мiста , 3 кiмн. ванна, туалает ок�
ремо, кухня,  госппримiщення.
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 сільський буди�
нок  на центральній вулиці с.Нег�
рово в Іршавському районі з у (є
газ, електрика, колодязь), 37 со�
тин присадибної землі. Автобус
до Мукачева 20 км щогодини.

Дзвонити +38 066 087 21 46.
(до 22.00)

     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 ділянка  пл.

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

  Зверт. 095�8610797.
     продається  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
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

     Продается  или разменивается  1,5
комнатная квартира, дворового типа,
огороженна я  мет.оградой  на ул.
Мира, 65. кв. 5.

Обр. 5�47�68
     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 – пар�
кет, кахель, домофон. Ціна 26 тис. у.о.
Дзвонити 099 946 37 90
      Продається 2�кiмнатна квартира в

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

      Продається 2�кiмнатна квар�
тира на 3�му поверсі в р�ні Рос�
вигова. Паркет, металопласти�
кові вікна, дерев’яні двері, плит�
ка, домофон. Ціна договірна.

Тел.: 0501329799.

     Разменяю 3�х комнатную квар�
тиру в 9�єтажном доме на 6�м
єтаже в районе “Пентагон” на Крым,
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 або розмінрюється  бу�

динок на  центральній вулиці села
Кальник загальною площею 148  кв.м.
(земел. ділянка, госп. прибудови,
вода, газ. Тел . 0509660977.
     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 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.

  Îðåíäà

     ТЕРМІНОВО продається мета�
левий волгівський гараж. Ціна до�
говірна. 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

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
     Здається  у найм на тривалий строк

3�кімнатна квартира  на Першотрав�
невій набережній умебльована з побу�
товою технікою. Зверт. 050�4336274.

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

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

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

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

     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 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 “Волга” � 2410 у
хорошому стані. Тел.: 050 10 12 599.
      Продається автобус «ПАЗ»—

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

Тел.: 050 67 28 067.
      Продається автомобіль Ford

Courier 1996 р.в., 1.8 дизель, короб�
ка – механіка, салатового кольору.
На ходу. Ціна 18 000 грн. (торг).

Тел.: 099 197 43 37.

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

Тел.: 095 614 00 68

     продається телевізор LG
Electronics PS новий у робочому
станІ. Екран по діагоналі 70 см. Ціна
договірна. Тел.: 5�71�75

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

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

Тел. 0502650432.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК:

ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДИ

БУДІВНИЦТВО
ГОТЕЛІ

М’ЯСОКОМБІНАТ
ПРАЛЬНЯ

Оплата згідно кваліфікації.
Безкоштовно забезпечуємо

житлом, допомагаємо з оформ�
ленням візи.

Приймаємо з угорським пас�
портом.

Тел: +380984106105
+420723936471

 Скайп: workintense.chust

РОБОТА В ЧЕХІЇ.
Пропонуємо роботу на складі
Безкоштовно забезпечуємо

житлом.
Платимо 70�90 Крон / год.

Початок роботи по домовле�
ності.

Приймаємо з угорським
паспортом.

Тел.+380984106105 или
скайп: workintense.chust

     Продається  бібліотека “Все�
мирной литературы” по договірній
ціні. Зверт. 5�47�68.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

ПОВАР, ПІЦЕРІСТ,
БАРМЕН ОФІЦІАНТ
в заклад на вул. Маргітича

(Московська)

Тел.: 0506609440

     Продается кошеня “Бри�
танець” 3�х місячне. Ціна 1000
грн.  Тел.0506609440

     Продается стальной провод
диметром  2 и 2,5  мм. Цена –11
грн за 1кг.

Обращ. 099�0037225.
     Продается мягкая часть (ме�

бельный  уголок)  размером 2,50
на 1,9 м. Новый . Тел. 0502450305

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК  ТЕПЛЫХ
ПОЛОВ  на основе вспученого

перлита в особняках и кварти�
рах этажных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.
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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

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. 2615685,

завод ЗБВіК біля переїзду.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачені документи на автомобіль Renault, дер�
жавний реєстраційний номер АО 5315 АМ, причеп  АО
5745 ХХ, Білоруський транзитний дозвіл 4454184 на пе�
реходи в м. Ужгород, проїзд Словакія�Росія, виданий
24.03.2014 р., на ім’я Софілканич Василь Васильович,
вважати недісними.
     Втрачений  студентський квиток  АК 7675248, вида�

ний 01.09.2010 р. Закарпатським Держуніверситетом на
ім’я Лучинець Марія�Габріелла Олександрівна, вважати
недійсним.

Тел.: 050 432 14 41; 050 372 3096

WWW.OLCOM.BIZ

МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ

Н А К А З 
Військового комісара Мукачівського об’єднаного міського військового комісаріату
Про призов громадян на строкову військову службу в травні6липні 2014 року

1. На підставі Закону України
«Про військовий обов’язок і
військову службу» та Указів Пре�
зидента України від 14 жовтня
2013 року № 562/2013 «Про стро�
ки проведення чергових призовів,
чергові призови громадян Украї�
ни на строкову військову службу
до внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України та
звільнення в запас військовослуж�
бовців у 2014 році» та від 01 трав�
ня 2014 року № 447/2014 «Про за�
ходи, щодо підвищення оборо�
ноздатності держави » з 1 травня
по 31 липня 2014 року провести
призов громадян на строкову
військову службу до Збройних Сил
України та інших військових фор�
мувань України.

2. Явці на призовну дільницю м.
Мукачево і Мукачівського району
для призову на строкову військо�
ву службу підлягають усі грома�
дяни чоловічої статі 1996 року на�
родження, яким в період чергово�
го призову виповниться 18 років,
а також громадяни, які народи�
лись в 1989�1995 роках, у яких за�
кінчилась відстрочка від призову,
або які не призвані раніше на стро�
кову військову службу з різних об�
ставин.

3. Усі громадяни, які підлягають
призову на строкову військову
службу, зобов’язані прибути на
призовну дільницю Мукачівсько�
го об’єднаного міського військо�
вого комісаріату за адресою: м.
Мукачево, вул. Духновича 89 у вста�
новлений час з документами, що
зазначені в особистих повістках.
Громадяни, які не отримали осо�
бистих повісток для призову на
строкову військову службу, зобов�
’язані прибути у військовий комі�
саріат до 1 червня 2014 року, маю�

чи при собі документи, які засвід�
чують особу.

4. Усі особи призовного віку, які
підлягають призову на строкову
військову службу і тимчасово пе�
ребувають на території м. Мука�
чево і Мукачівського району, зо�
бов’язані негайно повернутися до
місця постійного проживання та
з’явитися у військовий комісаріат
для проходження призовної
комісії.

5. На підставі Закону України
«Про військовий обов’язок і

військову службу» керівники
підприємств, установ, організацій,
в тому числі навчальних закладів,
незалежно від їх підпорядкування
і форми власності, зобов’язані
відкликати призовників з відряд�
жень для забезпечення своєчас�
ного прибуття їх на призовну
дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від
призову і не з’являються за по�
вісткою до військового коміса�
ріату, несуть відповідальність
згідно з законодавством.

О.О.МОШКОВСЬКИЙ,
військовий комісар Мукачі6

вського об’єднаного міського
військового комісаріату

підполковник.

     Нашедшему  флешку розового  цвета   с цепоч6
кой  в центре  Мукачева, огромнейшая просьба  вер6
нуть  з вознаграждение . Обращ. По тел 09562186
6550 (Саша).
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ви можете бути особ�
ливо мрійливі, але не
забувайте про обе�

режність, адже мрії іноді ре�
алізовуються і до цьому ба�
жано бути готовими. Зосе�
редьтеся на найголовнішо�
му, тоді ви багато  встигнете.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Колеги по роботі
будуть усіляко сприя�
ти здійсненню  ваших

планів. На вас очікують пози�
тивні результати, позв'язані
з улюбленою роботою.
Може з'явитися нове захоп�
лення, що поглине вільний
час.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви можете
відчути якусь не�
стабільність і відчути,

що вами незадоволені,
але причина цього знайдеть�
ся не відразу. Емоційна  на�
пруга незабаром спаде.

РАК  (22.06�23.07).
Ваша зайнятість і емо�
ційна напруженість
буде впадати в  очі,
тому постарайтеся

уникати зайвої суєти. Зосе�
редьтеся на головних  турбо�
тах і проблемах.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ваш оптимізм у спо�
лученні з гнучкістю в
повединці здатний

залучити до вас увагу навко�
лишніх. Постарайтеся не
відмовляти в допомозі  лю�
дям, які до вас звертаються.

ДІВА (24.08�23.09).
Зосередитися на ро�
боті вам буде зава�
жати почуття непев�

ності, але, насправді, у вас
більше сил і знань, чим ви ду�
маєте.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Настройтеся
на серйозні та рішучі
дії, але врахуйте, що

безрозсудний ризик може
погубити на корені всі ваші
починання. Справи  підуть як
по маслу, а оточуючі люди бу�
дуть у всьому підтримувати
вас.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Стан справ на
роботі наочно проде�
монструє ступінь

вашої професійної придат�
ності та перспективи кар'єр�
ного росту. Бажано не пока�
зувати навколишню свою не�
рвозність і дратівливість, не
варто довіряти  новим ідеям і
планам, зараз не кращий час
для їх реалізації.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ділова сфера
буде складатися,
швидше за все, не
дуже вдало, однак на

допомогу вам прийде вірний
друг, що і допоможе знайти
вихід зі скрутного стану.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Постарайтеся
спокійніше постави�
тися до змін, що відбу�
ваються у вашому

житті. Спробуйте не прово�
кувати конфліктних ситуацій
і відкритого протистояння,
вчасно зупиніть себе і не
піддавайтеся ризику,  інакше
ймовірні серйозні втрати.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Наступає до�
сить удалий в емоцій�
ному плані період.
Ніщо не зможе вивес�

ти вас із рівноваги. Чужі пора�
ди краще не приймати.
Більшу частину часу бажано
присвятити завершенню не�
відкладних справ.

РИБИ (20.02�20.03).
Підсумувати прожите
виявиться незайвим,
наступає пора  відкри�

ти для себе нову сторінку. Ця
інформація відповість на
життєво важливі  питання.
Постарайтеся не ділитися
найтаємнішим...

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 09.06.14 – 15.06.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

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

9 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 5 ïàð;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Ïðàâèëüíî ãîâîðÿò,
÷òî æèòü íóæíî ñåãîä-
íÿøíèì äíåì. Ïîòîìó
÷òî ñåãîäíÿ ó ìåíÿ  äâà
äíÿ äî âûõîäà íà ðàáîòó,
à çàâòðà âñåãî îäèí.

– À ó  ìåíÿ òîæå äåñÿò-
êè óñïåøíûõ ïðûæêîâ!

– Ïàðàøþòèñò?
– Íå! Îïûòíûé ëþáîâ-

íèê!

Ó ìåíÿ åñòü ñîáñòâåí-
íîå ìíåíèå, íî ÿ ñ íèì
êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëà-
ñåí.

Ñàìûé ëó÷øèé ñïîñîá
ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì
– ýòî óñíóòü çíàìåíè-
òûì.

Ó ñàìîãî  áëèçîðóêîãî èç
íàøèõ ìèíèñòðîâ çðåíèå
ëó÷øåå, ÷åì  ó ëþáîãî
îáû÷íîãî ãðàæäàíèíà  Óê-
ðàèíû. Òîëüêî îíè  â ñî-
ñòîÿíèè  ðàçëè÷èòü  èç-
ìåíåíèÿ  ê ëó÷øåìó.

– Ìóæ÷èíà, âû òàê ñìîò-
ðèòå,  êàê áóäòî õîòèòå
ìåíÿ ïðèãëàñèòü â ðåñòî-
ðàí.

– Äà-äà, íàì íóæíà ïî-
ñóäîìîéêà!

Ìóæèêà íóæíî ëþáèòü,
êàê êîòà: ëàñêàòü, áàëî-
âàòü è âîîáùå ðàäîâàòü-
ñÿ,  ÷òî äîìîé ïðèøåë.

Çâîíîê â þðèäè÷åñêóþ
êîíñóëüòàöèþ: "Ñêàæè-
òå, ïîæàëóéñòà,  åñëè
ìîé ìóæ óõîäèò  îò ìåíÿ
ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ, äîëæåí ëè îí òðàáà-
òûâàòü äâå íåäåëè?

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ

ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
8 ÷åðâíÿ î 12.00

ñó÷àñíà êàçêà
äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ

 “Ïðàâäà ïðî
êóðî÷êó ðÿáó”

(Í. Øåéêî-Ìåäâåäºâà)
Öüîãî æ äíÿ  î 14.00

ìóçè÷íà êàçêà
 “Âåñåëà êâàìïàí³ÿ”

(Í. Ïîíîìàðåíêî,
ß. Êàìèíñüêà)

Станом на 11 липня 2013 року –
день, який Організації Об’єднаних
Націй оголосила Всесвітнім днем
народонаселення, – на планеті Зем�
ля проживало 7,2 млрд, людей. До
2050 року демографи ООН прогно�
зують збільшення чисельності насе�
лення до 9,6 млрд. Але за останні
роки цей прогноз сильно змінював�
ся. У 2000 році ООН називала інші
цифри – лише 8,9 млрд. людей у
2050 році, тобто на 700 млн. чо�
ловік менше, ніж прогнозують за�
раз.

ÑÊ²ËÜÊÈ ÍÀÑ ÁÓÄÅ Â 2050-ÌÓ?
Прогнози інших організацій щодо

2050 року також різняться. Чому ці
цифри зазнають змін і чому вони не
збігаються? Демографічні прогнози
динамічні. І хоча вони часто відобра�
жають реальний світ, багато фак�
торів, які визначають майбутні лінії
тренду, туманні та мінливі. «Епідемія
ВІЛ/СНІД не була передбачена, і це
суттєво змінило демографію деяких
країн у 1970�х роках», – розповідає
Франсуа Пеллетьє, начальник секції
демографічних оцінок і прогнозів
ООН.

Полотно "Спасение" (Le Sauvetage)
работы П. Пикассо продано на аукцио�
не Sotheby's за 31,525 млн. долларов.
Конечная сумма превысила оценочную
стомость работы почти в 2 раза. Экс�
перты считают "Спасение" одной из
наиболее завершенных и красивых кар�
тин в творчестве живописца периода
1923 года. На холсте, изображающем
сцену спасения утопающей, автор за�
печатлел Марию�Терезу Вальтер.

Помимо работы Пикассо, с молотка

$ 30 миллионов за "Спасение"
ушло полотно "Утренний сеанс" кис�
ти Анри Матисса. За это произведе�
ние отдали 19,205 млн. долларов.
Правда, изначально за картину рас�
считывали выручить 20�30 миллиов
долларов.

А за первую многофигурную скуль�
птуру швейцарского живописца Аль�
берто Джакометти "Площадь" (Place)
организаторы аукциона получили
13,045 млн. долларов, хотя этот лот
оценивался в $12�18 миллионов.

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

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

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ, 15 ЧЕРВНЯ, о 13(й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096(435(37(33; 067(422(
54(74) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4(31(53, 096(435(37(33; 067(422(
54(74)   лiкар�психотерапевт з бiльш  як двад�
цятирiчним стажем, провідний спеціаліст Кримської
асоціації лікарів�психотерапевтів

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

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