
В РОСIЇ готуються провести референдум, через
який кiнцево вирiшити перейменовувати Волгоград
знову на Сталiнград, чи нi.

ЄВРОКОМIСIЯ рекомендує радi мiнiстрiв Євро�
союзу i Литовському уряду ввести у Литвi євро з
1 сiчня 2015 р. Вiдтак Литва  стане дев’ятнадцятим
членом єврозони.

ПЕРЕМОГУ  у фiналi  конкурсу "Мiс Україна�
Всесвiт", який вiдбувся у Києвi, здобула 20�рiчна
модель зi Львова Анне Андрес, вона представляти�
ме нашу країну на мiжнародному конкурсi  красунь
"Мiс Всесвiт", який вiдбудеться  у вереснi у Еквадорi.

IЗРАЇЛЬСЬКI  вченi  розробили перший у свiтi  пор�
тативний  молекулярний сканер, здатний миттєво
визначати  хiмiчний склад будь�якого об’єкта. Вага
пристрою всього 20 грамiв, а за розмiрами вiн на�
гадує звичайну флешку. Нинi такий прилад про�
дається по 199 доларiв за штуку.

МОНАХИНЯ  Кристина Скуччiя з Сицiлiї зайняла
перше мiсце на конкурсi спiвочих талантiв "Голос
Iталiї".

АВСТРIЙСЬКА прокуратура  розпочала слiдство
стосовно сина колишнього  прем’єр�мiнiстра Ук�
раїни  Миколи Азарова Олексiя Азарова, з пiдозрою
у вiдмиваннi ним великих грошей.

У ТЯЧЕВI з’явиться 50 нових вулиць, які ще нiяк
не назвали. Недавно мiсцева влада  затвердила
плани територiй кварталiв iндивiдуальної жилої за�
будови i запропонувала жителям самим придума�
ти бажанi назви для своїх вулиць.

МОСКОВСЬКИЙ вiйськовий суд  винiс вирок
колишнiм працiвникам  спецслужби, якi викрали з
МГУ дорогостоячу книгу – Бiблiю  Iоанна Гутенбер�
га – i намагалися продати її за 1 млн. доларiв.

ГУБЕРНАТОР  Днiпропетровської областi  Iгор Ко�
ломийський  пропонує вiдгородитися вiд Росiї ме�
талевою огорожею з колючим дротом i береться оп�
латити всi на це витрати.
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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.

Залишайтеся з нами i надалi. Адже ваша передплата
— найвагомiша частка  фiнансо�вого виживання нашої
з вами газети. Пiдписатися на газету “Мукачево” мож�
на у будь�якому поштовому вiддiленнi мiста i району
або безпосередньо у редакцiї.

Вартiсть передплати – 8 грн. на мiсяць. Вiдповiдно
на  3 мiсяцi —  24 грн.; на пiвроку — 48 грн.; на рiк —
96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети “Мукачево”
В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ  ІНДЕКС  61826

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
на газету “Мукачево”  на  друге півріччя 2014Eй рік

Ïîãîäà
â Ìóêà÷åâî
íà âèõ³äí³

21.06.2014 (субота) початок 12.00 год.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ
на  1Eй Міжнародний конкурсE

фестиваль
Я, ТИ, ВІН, ВОНА –УКРАЇНА В НАС ОДНА!

м. Мукачево, площа Миру, 18
(двір  художньої школи)

 У ці чудові червневі дні у нашій
державі вшановують людей у білих
халатах, людей найгуманнішої і
найблагороднішої професії.
Звідусіль у ці дні в Мукачівську
ЦРЛ, очолювану заслуженим ліка�
рем України В.В. Васютою і облас�
ну дитячу лікарню, очолювану зас�
луженим лікарем України Є. І.
Біров, линуть вітання колективам
і окремим медичним працівникам
слова глибокої шани і безмежної
вдячності. Ці щирі слова звучать з
вуст вдячних пацієнтів, їх родичів,

ÍÎÂÈÕ ÂÀÌ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÕ ÂÅÐØÈÍ!
яким ви, шановні медики, подару�
вали радість буття, повернули
найцінніше –  здоров’я. Ви,  прий�
маючи слова щирої вдячності,  не
сприймаєте свою нелегку, само�
віддану, наполегливу роботу под�
вигом. Більшість з вас вважає, що
лікуючи хворих, ви лише виконує�
те свою громадянську відпові�
дальність перед нашим суспіль�
ством.

   Щиро вітаємо вас із профес�
ійним святом – Днем медичного
працівника! Особлива наша

вдячність звернена до лікаря�не�
вропатолога М.В.Попович, гаст�
роентеролога Г.В.Болдижар, рай�
онного терапевта І.Б.Михайлюк,
до лікаря Обласної дитячої лікарні
Ю.Ю.Роспопи та багатьох інших
самовідданих, сповнених почуття
милосердя медиків.

   Бажаємо вам, дорогії, невичер�
пної енергії, усіляких гараздів,
здійснення найзаповітніших мрій,
оптимізму і Божої благодаті!

    Людмила БОЛДИЖАР, Іван
ГАНЬКОВИЧ, жителі Мукачева

ÏÐÎÑÈÌÎ Â²ÄÃÓÊÍÓÒÈÑßÏÐÎÑÈÌÎ Â²ÄÃÓÊÍÓÒÈÑßÏÐÎÑÈÌÎ Â²ÄÃÓÊÍÓÒÈÑßÏÐÎÑÈÌÎ Â²ÄÃÓÊÍÓÒÈÑßÏÐÎÑÈÌÎ Â²ÄÃÓÊÍÓÒÈÑß
ÒÈÕ ÌÓÊÀ×²ÂÖ²Â, ßÊ² ÌÀÞÒÜ

ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ ÇÄÀÒÈ Â ÎÐÅÍÄÓ ÆÈÒËÎ!
У зв’язку з тим, що

до нашого міста
прибувають грома�
дяни з Луганської,
Донецької облас�
тей та з Автономної

Республіки Крим,
просимо відгукнутися

тих наших земляків, які мають змогу надати жит�
ло для тимчасового проживання сімей із східних
та південних регіонів нашої країни.

За довідками просимо звертатися в управлін�
ня праці та соціального захисту населення Му�
качівського    міськвиконкому    (координатор:
Шуманська Лариса Валентинівна, каб.16, т.
5�42�91, вул.Валленберга, 31).

Комісія по наданню допомоги громадянам
України, які прибуватимуть в м.Мукачево

з Автономної Республіки  Крим
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В травні ціни на спо�
живчі товари, порівняно з
квітнем поточного року
значно зросли. Спостері�
гались зміни у цінах на
хлібобулочні вироби.

Любителі солодощів та�
кож  відчули зміни у цінах
на шоколад, мармелад,
зефір,  халву, печиво та
торти.

На молочні продукти
ціна зросла також :

� сметана�3,5%,
� кефір�4,2%,
� молоко пастеризоване

�1,1%

СЕРЕДНІ ЦІНИ НА СПОЖИВЧІ ТОВАРИ
 В  МУКАЧЕВІ  У ТРАВНІ   2014 РОКУ

Важливо відмітити зміну
цін на  такі основні про�
дукти харчування як бо�
рошно, рис, цукор ,мака�
рони. Ціна на борошно у
травні здорожчала на
5,3%,  рис �4,2%, цукор �
3,9 %, макарони�2,1%.

Зросла ціна на овочі та
фрукти. Картопля – на
60,9 відсотка, цибуля�
11,1%, часник – 2,5%, ка�
пуста білокачанна –80,6
відсотка. Тропічні фрукти
лимони, ківі,   подорожча�
ли на  21,3%, 8,7%,  відпо�
відно.

Водіїв також не пораду�
вали  цінова динаміка  на
бензин та дизельне пали�
во, а саме: вартість А�
76,А�80 зросла на 8,6
відсотка, А�92,А�93,�
7,6%; А�95�7,1%; Д/П �
9,3%.

Індекс інфляції  за  тра�
вень 2014  року  по  Україні
склав 103,8%.

В. КЕЛЬМАН,
начальник  управління
статистики  у Мукачівсь&
кому районі

Прокуратурою міста Мукачево у
травні поточного року перевірено дот�
римання органами місцевої влади жит�
лових і майнових прав соціально неза�
хищеної категорії дітей.

Установлено, що продовжує мати
місце неналежне виконання опікунами
та піклувальниками обов’язку по захис�
ту прав підопічних на житло та майно.

Так, малолітній, який позбавлений
батьківського піклування (батька поз�
бавлено батьківських прав у 2002 році,
мати померла у 2006) після смерті сво�
го дідуся по праву представленя  пови�
нен був успадкувати 1/3 квартири у місті
Мукачево.

Разом з тим, через халатне ставленя

ПРОКУРАТУРА МІСТА ЗАХИЩАЄ ПРАВА
ДИТИНИ&СИРОТИ НА ЖИТЛО

бабусі – піклувальника, яка своєчасно
не звернулася до нотаріуса для оформ�
леня свідоцтва про спадщину дитини, та
недобросовісність тітки, яка одноосіб�
но прийняла спадщину у вигляді кварти�
ри, грубо порушено спадкове право ди�
тини�сироти.

Прокуратурою міста в інтересах дити�
ни�сироти пред’явлено до Мукачівсько�
го міськрайонного суду позовну заяву
про визнання недійсним свідоцтва про
право на спадщину та визнання права
на спадкування частини спадкового
майна за хлопцем.

А. ФЕДОРОВА,
прокурор прокуратури міста

Мукачево юрист третього класу

Минулого тижня депутати
ухвалили зміни до Закону Ук&
раїни “Про соціальний і пра&
вовий захист військовослуж&
бовців та членів їх сіней”. Нин
розширено пільги для залу&
чених до антитерористичної
операції.

— Метою є підвищення соц�
і-альних гарантій військовослуж�
бовцям і членам їх сімей у пері�
од бойових дій, — роз’яснює
Лідія Ткаченко, провід-ний нау�
ковий співробітник Інституту де�
мографії та соціальних дослід�
жень НАН України.

— Що гарантує цей закон?
—  У документі, підготовлено�

му до другого читання, перед�
бачалося, що час проходження
громадянами військової служби
в особливий період зарахо�
вується до їхнього страхового
стажу, стажу роботи, стажу ро�
боти за спеціальністю, а також
державної служби у подвійному
розмірі.

Але в остаточній редакції за�
кону прописали інше формулю�
вання — обіцяють зарахування
стажу “...на пільгових умовах у
порядку, який визначається Ка�
бінетом Міністрів України”. Це
означатиме, що один місяць
стажу зараховуватиметься з
підвищувальним коефіцієнтом,
тобто як за півтора, два чи три
місяці. Але ця норма не матиме
прямої дії. її фактичний зміст
визначатиметься на розсуд Каб�
міну.

— Чому ж чітко не визначи&
ли, як зараховуватимуть
страховий стаж військовос&
лужбовцям в особливий пері&
од?

— Є певні колізії із самим по�
няттям “особливий період”. Цей

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÂÀ ÀÁÎ É ÇÀ ÒÐÈ
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД
ДОЗВОЛИЛИ ЗАРАХОВУВАТИ В СТРАХОВИЙ

СТАЖ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ

термін визначений у Законі “Про
оборону України” і охоплює час
мобілізації, воєнний час і част�
ково відбудовний період після
закінчення військових дій. Ці пе�
ріоди досить різні за ступенем
ризику, тому й стаж зараховува�
тимуть із різним коефіцієнтом.
Конкретизація буде в постанові
Кабміну.

Наразі є постанова Кабміну
“Про порядок обчислення вислу�
ги років, призначення та випла�
ти пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстро�
кової служби та військової служ�
би за контрактом, особам на�
чальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ та чле�
нам їхніх сімей”, прийнята 1992
року. Вона визначає види служ�
би чи операцій, які дають право
на пільгові умови зарахування
стажу. Скоріше за все, саме в цю
постанову буде внесено зміни
після набуття чинності нового
закону, бо наразі там нема пунк�
ту про особливий період. Є
лише пункт про “участь у бойо�
вих діях у воєнний час”, — цей
період зараховується до стажу
в потрійному розмірі.

До речі, прийнятим законом
також гарантовано виплату ро�
дичам грошового забезпечення
військовослужбовців, які беруть
участь у бойових діях та операц�
іях, якщо вони самі не можуть
його отримати. Але порядок
такої “переадресації” виплат
визначатимуть Міноборони та
інші силові відомства. Тому, на
мою думку, ця процедура може
виявитися досить забюрокра�
тизованою.

Леся ЯСИНЧУК

ÎÍÎÂËÅÍÎ ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÁË²ÊÓ ÏËÀÒÍÈÊ²Â
ÏÎÄÀÒÊ²Â ² ÇÁÎÐ²Â
16.06.2014 – Ìóêà÷³âñüêà ÎÄÏ²

Ç 6 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó íàáóâ ÷èííîñò³ íàêàç
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ¹462 «Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í äî Ïîðÿäêó îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³
çáîð³â».

Ì³íô³í îíîâèâ òàê³ ôîðìè ðåºñòðàö³éíèõ äîêó-
ìåíò³â:

- Äîâ³äêà ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòê³â
(ôîðìà ¹4-ÎÏÏ);

- Äîâ³äêà ïðî çíÿòòÿ ç îáë³êó ïëàòíèêà ïîäàòê³â
(ôîðìà ¹12-ÎÏÏ);

- Çàÿâà äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ¿õ â³äîêðåìëåíèõ
ï³äðîçä³ë³â (ôîðìà ¹1-ÎÏÏ);

- Çàÿâà ïðî ðåºñòðàö³þ ïîñò³éíîãî ïðåäñòàâíèöò-
âà íåðåçèäåíòà â Óêðà¿í³ ÿê ïëàòíèêà ïîäàòêó íà
ïðèáóòîê (ôîðìà ¹1-ÐÏÏ);

- Ðåºñòðàö³éíà çàÿâà äëÿ ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á (ôîð-
ìà ¹5-ÎÏÏ);

- Çàÿâà ïðî ë³êâ³äàö³þ àáî ðåîðãàí³çàö³þ ïëàòíè-
êà ïîäàòêó (ôîðìà ¹8-ÎÏÏ);

- Äîâ³äêà ïðî â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ ç ïî-
äàòê³â ³ çáîð³â (ôîðìà ¹22-ÎÏÏ).

Çàïðîâàäæåíî ñïðîùåíó ïðîöåäóðó ïåðåðåºñòðàö³¿
êðèìñüêèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, à ñàìå:

1) ïðèéîì çàÿâ òà äîêóìåíò³â â³ä êðèìñüêèõ ïëàò-
íèê³â ïîäàòê³â, à òàêîæ ïîñòàíîâêà ¿õ íà îáë³ê
çä³éñíþþòüñÿ íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ
ç äíÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî
ðåºñòðó àáî çàÿâ â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â;

2) ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ çì³íèëè ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ/ì³ñöå ïðîæèâàííÿ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàç-
íà÷åíîãî íàêàçó ³ íå áóëè âçÿò³ íà îáë³ê çà íîâèì
ì³ñöåçíàõîäæåííÿì, â³äïîâ³äí³ êîíòðîëþþ÷³ îðãà-
íè ñòàâëÿòü íà îáë³ê ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ï³ñëÿ íà-
áðàííÿ íàêàçîì ÷èííîñò³.

²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèé ñåêòîð
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÎÄÏ² Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Ì³íäîõîä³â ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³

Минулого року у травні
набув чинності  закон,
яким вводиться кримі�
нальна відповідальність
за обіцянку або пропо�
зицію неправомірної
вигоди, тобто хабара.
Державтоінспееція з об�
слуговування м.Мукаче�
ва та Мукачівського рай�
ону наголошує про кри�
мінальну відповідаль�
ність за дачу хабара.

Cьогодні представни�
ки суспільно�політичних
та громадських органі�

ÄÀ² Ì.Ìóêà÷åâà çàñòåð³ãàº: íå äàâàéòå õàáàðà!
зацій активно залуча�
ються до спільних за�
ходів та контролю для
налагодження взаємодії
між усіма учасниками
дорожнього руху.

Адже нерідко трапля�
ються випадки, коли не�
свідомі громадяни, які
допустили порушення
правил дорожнього
руху,  намагаючись  уник�
нути відповідальності, а
найчастіше – це немалі
штрафи, провокують
працівника ДАІ на вчи�

нення  корупційного
правопорушення. За не
складання адміністра�
тивного протоколу,
водії�порушники пропо�
нують гроші. При цьому
водії навіть не замислю�
ються, що  вчиняють
злочин,  за який перед�
бачена кримінальна
відповідальність. Зокре�
ма, за вчинення таких
дій за част.1 ст.369 Кри�
мінального кодексу Ук�
раїни передбачено
штраф від 500 до 750

неоподаткованих міні�
мумів доходів грома�
дян,  а це від 8,500 до
12,750 тис. грн. або об�
меження волі на строк до
4 років,  або позбавлен�
ня волі на той самий
строк зі спеціальною
конфіскацією. інспектор
з профілактичної робо�
ти відділення

М. КРАСІВОВ,
ДАІ (з обслуговуван&

ня м.Мукачева та Му&
качівського району)

ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÎÁËÀÑÒ²ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÎÁËÀÑÒ²ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÎÁËÀÑÒ²ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÎÁËÀÑÒ²ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÎÁËÀÑÒ²
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Висока температура повітря в літній період при�

водить до значного нагрівання асфальто-бетонно�
го покриття, через що воно м’якшає, а отже, наба�
гато швидше піддається руйнації.  Задля збережен�
ня автомобільних доріг загального користування від
руйнувань, у період підвищеної температури повітря
більш ніж 28°С, на території Закарпатської області
введене тимчасове обмеження руху транспортних
засобів загальною вагою понад 24 тонни і наванта�
женням на вісь більш ніж  7 тонн із 10�ї до 22�ї годи�
ни включно.

З огляду на це, управління Державтоінспекції об�
ласті нагадує водіям про обов’язковість додержан�
ня вимог дорожніх знаків та інформаційних щитів.

ÄÎÃÎÂ²Ð ÍÀ
ÓÑÏÀÄÊÓÂÀÍÍß

ÌÀÉÍÀ
Мій дядько після смерті дружини за�

лишився 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 юридичних доку�
ментах не сильний. Чи можна укла�
дати такі договори?

Василь Скиталінський

Шановний пане Василю! Повідом�
ляю вас, що розпоряджатися майном
після смерті його власника можна не
тільки  за допомогою заповіту чи до�
говору довічного утримання (догля�
ду), а й спадкового договору. Такий
договір має суттєві переваги, зокре�
ма зберігає право власності спадко�
давця до кінця життя і страхує потен�
ційного власника від кредиторів. Для
оформлення такого договору потрібні
паспорт, ідентифікаційний  номер і
документи на майно.

Договір оформляється письмово,
відтак посвідчується нотаріально та
вноситься до Спадкового реєстру. У
разі укладання спадкового договору,
про який говорив вам ваш дядько,
право власності переходить до набу�
вача лише після смерті відчужувача.
Такий договір можуть укладати як
близькі родичі, так і не пов’язані ро�
динними зв’язками особи.  Спадко�
вий договір можна укласти і з юридич�
ною особою – фірмою чи підприєм�
ством.

Звертаю вашу увагу на те, що осо�
ба, яка передає майно, не має права
передавати його ще й за заповітом –
він буде вважатися недійсним. Для
укладення спадкового договору од�
ним із подружжя щодо майна, яке є
спільною сумісною власністю (набу�
те за час шлюбу), обов’язкова згода
другого подружжя.

Ванда ОЛЕГАШ, нотаріус

Íàø³ êîíñóëüòàö³¿
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Дванадцятого червня відбув�
ся випускний бал дошкільного
навчального закладу №1, у се�
лищі Чинадієво, по вулиці
Партизанській, який очолює
молода, енергійна, життєраді�
сна виконуюча обов’язки заві�
дуючої Оксана Василівна МА�
ДЯР.  Не зважаючи на літню чер�
вневу спеку, тут навіть яблукові
не було місця впасти. Зал був
переповнений випускниками,
колективом дитсадка, батька�
ми, бабусями  та дідусями, зап�
рошеними почесними гостя�
ми... Цей випуск подарував ба�
гато приємних хвилювань, ра�
дощів, пісень, танців, розваг, по�
дарунків як для всієї дітвори так
і їх батьків. Адже – це перша по�
долана сходинка, яка веде у
подальшому у юнацьке життя.

Всі присутні в залі відчули
гармонію святкового настрою,
побачили плідну роботу згурто�
ваного колективу дошкільнят.
Хоча насамперед – це дуже важ�
ка та клопітка праця виховати
та навчати дітей. Їм потрібні
щодня материнські руки, ласка,
любов, піклування, і все це по�
винен замінити – «Вихователь».
Саме в дитячому садочку наші
дітки стають самостійними, на�
вчаються доглядати за собою,

Âèïóñêíèé áàë ×èíàä³¿âñüêîãî
äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹1

харчуватись, одяга�
тись, пізнавати з
цікавістю різного
виду заняття, брати
активні участь у му�
зичному занятті,
гратись з різними
повіку дітьми та
слухати і поважати
дорослих. Саме за
це і вдячні батьки ук�
лінно вихователям
та всім тим, хто
докладає макси�
мум зусиль щодня у
вихованні їхніх
дітей. А як приємно коли ще за
таку плідну працю (побачену на
власні очі) оцінять ще і пред�
ставники влади. Запрошенні
почесними гостями свята: се�
лищний голова Чинадієва Іван
Іванович Мошак, отець Олек�
сандр, завуч початкової ланки
І�ІІІ ступенів Чинадіївської за�
гально�освітньої школи Тетяна
Омелянівна Демчук, депутати
Чинадіївської селищної ради.
Не можливо залишити і поза
увагою плідну працю музичного
керівника дитсадка – Вікторію
Іванівну Галюк, яка навчає своїх
вихованців різного виду танців
та пісень. Які саме призначені
прощанню з дитячим садком та

новою зустріччю в Країні Знань
– «ШКОЛОЮ».

Теплі слова привітань та по�
бажань пролунали з уст отця
Олександра, який освятив на�
ших дітей та побажав їм щасли�
вої дороги, Божої ласки та лю�
бові, хай кожен день їхнього
шкільного життя буде осяяний
промінчиком Божого тепла. Та�
кож зі словами привітань та по�
бажань успіхів у доланні граніту
науки висловила в.о. завідуюча
дитсадка Оксана Василівна Ма�
дяр, яка наголосила, що найк�
раща пора дитинства – це ди�
тячий садок, а далі вже почи�
нається «доросле» життя, тож
нехай воно буде для кожного із

Рівно тиждень тому у Му�
качеві відкрився та був ос�
вячений перший і єдиний на
Закарпатті спортивно
роз

важальний комплекс «АД

РЕНАЛІН». Комплекс скла�
дається з двох частин: зак�
ритого просторого при�
міщення, в якому діти та
підлітки можуть поганяти на
дитячих електромобілях та
електроквадроциклах і від�
критої площадки, під дахом
якої вже дорослі можуть
спробувати себе в ролі піло�
та швидкісного карту (маши�
ни для картингу). Створили
комплекс два знані мукачів�
ця Іван Катран та Роберт Іван�
чо. Саме з Робертом Йоси�
повичем нам і пощастило
поспілкуватися з приводу
цієї події.

– Роберте Йосиповичу,
звідки взялася ідея ство

рення  “Адреналіна” та яка
мета, адже окрім звичай

но комерційної складової,
комплекс має виконувати
і якісь виховні фунції для
молоді, адже на трасі,
призначеній для дітей ми
бачимо справжню шляхо

ву розмітку, працюючі
світлофори, «зебру» пішо

хідного переходу навіть
макет інспектора ДАІ?

– Так, ви праві. Створюю�
чи  цей комплекс, ми мали
на меті облаштувати його
так, щоб діти, розважаю�
чись, навчалися правилам
дорожнього руху і взагалі
культурі поведінки на дорозі,
безпеці руху, адже всі ми
знаємо, що це перетворило�
ся на реальну проблему. Ав�
томобілів стає все більше.
Водії часто неуважні, розд�

вас осяяне барвінковим цвітом.
Батьківський комітет дитсад�

ка щиро дякує вам поважні ви�
хователі групи «Сонечко» – Те�
тяні Михайлівні Коструб, Марині
Михайлівні Цанько та помічни�
ку вихователя Тетяні Іллівні Бе�
реш, за невтомну працю з
дітьми, організацію такого каз�
кового, цікавого, непереверше�
не свята. І бажає щиро вам за�
лишатись і надалі при міцнім
здоров’ї та Божій благодаті.
Щоб з року в рік радувати кожну
родину в якій буде «випускник»
таким чудовим, яскравим
дійством.

 А на завершення, кожному ви�
пускникові було вручено диплом

про закінчення дошкільного на�
вчального закладу, медаль та
пам’ятні подарунки та при�
вітання від селищного голови
Івана Івановича Мошака, депу�
тата Мукачівської районної ради
Юрія Васильовича Русина, де�
путата Закарпатської обласної
ради Юрія Юрійовича Садварія
та народного депутата України
Михайла Івановича Ланьо.

Ця визначна подія в житті дош�
кільнят запам’ятається їм на�
завжди, адже це їх перший важ�
ливий і цікавий виступ.

Тож  щасливої вам дороги!
Едіта СОФІЛКАНИЧ

член Національної спілки
Журналістів України

ратовані, багато навіть не
знають елементарних пра�
вил руху, або нехтують ними.
А дорога такого не прощає і
як наслідок стаються дорож�
ньо�транспортні пригоди,
часто з фатальними на�
слідками. І дуже часто
страждають саме діти. Ви ж
чули яку жахливу статистику
наводив під час свого вис�
тупу на відкритті заступник
начальника Управління ДАІ
Закарпаття Юрій Вейкай…
Лише за півроку на території
області сталося 52 ДТП за
участі дітей, і лише в двох з
них винуватцями були самі
діти. І ми дуже раді, що Уп�
равління ДАІ Закарпаття
щиро і з великим ентузіаз�
мом сприйняло нашу ідею
навчання дітей правильній
поведінці на дорозі, адже
діти – то майбутні дорослі, і
вже зовсім скоро пересядуть
з маленьких електромобілів
на справжні авто і поповнять
ряди автомобілістів з усіма
витікаючими з цього на�
слідками. Тому ми плануємо
дуже активно працювати з

державтоінспекцією і спод�
іваємося на плідну співпра�
цю. Вже йде мова про про�
ведення на базі цього
спортивного комплексу на�
вчальних семінарів з макси�
мальним залученням молоді
до цієї справи, навіть відро�
дити дружини юних по�
мічників міліції, які за ра�
дянських часів були у кожній
школі. Ведемо переговори з
М�Студією про створення
телевізійної гри «Тато, мама,
я – дружня сім’я», для залу�
чення сімей в групових зма�
ганнях. Обов’язково розгля�

даємо можливість допома�
гати в цьому багатодітним та
малозабезпеченим сім’ям,
які не можуть собі дозволи�
ти скористатися такою мож�
ливістю.

– Доречі, скільки коштує
задоволення поганяти на
квадроциклі або карті?

– Для дітей на електро�
мобілі – 20 грн. на 10 хви�
лин, на електроквадроциклі
– 30 грн., за 10 хвилин відпо�

відно; для дорослих на
справжні бензинові карти 50
гривень на 5 хвилин і 80 гри�
вень на 10 хвилин.

– А з якого віку дітки мо

жуть у вас сісти за кермо?

– Вже від двох років. Зви�
чайно під дбайливим нагля�
дом наших професійних
інструкторів.

– Думаю, у  батьків ви

никне перше запитання
щодо безпеки своїх ма

люків. Чи можуть батьки
бути спокійними за свою
дитину за кермом?

– Безумовно. Кожна дити�

на екіпірується шоломом, та
захисними накладками на
коліна та лікті, проходить
обов’язково інструктаж і як я
вже казав, наші інструктори
пильно стежать за кожною
дитиною і готові миттєво
прийти на допомогу в разі
потреби. Гарантую, що ніщо
не завадить малюку отрима�
ти повне задоволення від цієї
розваги.

– З тим, що стосується
дітей та підлітків
зрозуміло. Що Ви
пропонуєте дорос

лим?

– Дорослі теж на�
вряд чи тут занудьгу�
ють. Ходімо.

Роберт Йосипович
веде нас на відкриту
площадку, облаштова�
ну для справжніх го�
ночних картів.

– Тут – справжній
адреналін, справжній
драйв. Хто з водіїв, та
і не тільки, не мріяв
поганяти на повній
швидкості, коли тис�
неш на акселератор,

реве двигун… Тільки ти і
швидкість. Погодьтеся, нія�
кими словами не передати
такі відчуття. Треба просто
прийти і самому попробува�
ти.

І з цим важко не погоди�
тися.

Завершити нашу екскур�
сію Роберт Йосипович зап�
ропонував у піцерії, яка зна�
ходиться прямо тут всере�
дині спортивно�розважаль�
ного комплексу.

Просторе, стильне при�
міщення кафе, привітний
персонал і смачний запах у

повітрі.
Піцерія і сама піца заслу�

говує окремої уваги. Піца
теж оригінальна. Так звана
коно�піцца (піца�стаканчик).
Не втрималися, куштуємо.
Дуже смачно і поживно. До
речі, в асортименті 11 видів
піци. На всі смаки – і м’ясна,
і пісна, і солодка, багато
різних напоїв і надзвичайно
смачна кава. Роберт Йоси�
пович відкрив таємницю на�
прочуд смачної ароматної
кави. Каже, що сам ретель�
но перевіряє воду перед зап�
равкою кавоварки, встано�
вив додаткові фільтри, бо
вважає, що клієнт повинен
отримати максимальне за�
доволення від відвідування
цього закладу. І ми дійсно
отримали багато задово�
лення, відвідавши спортив�
но�розважальний комплекс
«Адреналін», хоча за браком
часу проїхати з вітерцем того
дня не вдалося, але ми обо�
в’язково це зробимо найб�
лижчим часом. Чого бажає�
мо і вам. Не гайте часу.
Беріть родину або друзів і ви
чудово проведете свій
вільний час. Піцерія гостин�
но прийме вашу веселу ком�
панію, де ви зможете, сма�
куючи гарячу апетитну піцу,
поділитися пережитими від
картингу враженнями.

Спорткомплекс “АДРЕ

НАЛІН” знаходиться в Му

качеві на вулиці Коопера

тивній, 4. Також по всіх пи

таннях ви можете зателе

фонувати за номером
(03131) 3
74
89.

Матеріал підгоував
С.ДВОРНИЧЕНКО.

Фото І. ДАНИЛЮКА.

Ñïîðòèâíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ “Àäðåíàë³í”:
ëàñêàâî ïðîñèìî!



Ïîçîð óíèæàåò äóøó è îñëàáëÿåò ìóæåñòâî. (Âîëüòåð)Ïîçîð óíèæàåò äóøó è îñëàáëÿåò ìóæåñòâî. (Âîëüòåð)Ïîçîð óíèæàåò äóøó è îñëàáëÿåò ìóæåñòâî. (Âîëüòåð)Ïîçîð óíèæàåò äóøó è îñëàáëÿåò ìóæåñòâî. (Âîëüòåð)Ïîçîð óíèæàåò äóøó è îñëàáëÿåò ìóæåñòâî. (Âîëüòåð) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 19  ÷åðâíÿ 2014 ð.

¹ 24 (1026)¹ 24 (1026)¹ 24 (1026)¹ 24 (1026)¹ 24 (1026)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Про Велику Вітчизняну
війну написано тисячі
книг, наукових праць, до�
кументальних спогадів… І
кожне з цих свідчень до�
повнює героїчний літопис
безпрецедентного подви�
гу здійсненого нашим на�
родом протягом 1418 днів
і ночей. Історія не знала
таких грандіозних битв,
які вела Червона Армія в
1941 – 1945 роках, такого
масового героїзму людей
більше ста національнос�
тей, які проживали на те�
риторії єдиної Вітчизни –
Радянського Союзу – і ок�
рилених єдиною метою –
врятувати свій спільний
дім від фашистського на�
шестя, визволити народи
Європи від коричневої
чуми.

У жовтні цього року Ук�
раїна відзначатиме 70�
річчя свого визволення від
гітлерівського уярмлення.
Природа зарубцювала
свої рани на місцях кро�
вопролитних боїв. Та ят�
ряться  вони й досі у фрон�
товиків, у тих, хто був у
пеклі війни, хто визволив
рідну Вітчизну від фашис�
тських окупантів, врятував
Європу і світ від гітлерівсь�
кого полону. Велика
Вітчизняна війна  стукає у
солдатські серця почина�
ючи з 22 червня 1941 і
кінчаючи 9 Травня 1945
коли на нашу землю прий�
шло найочікуваніше,  най�
пам’ятніше свято із свят
– День Великої Перемоги.
Воїнам фронтовикам,
партизанам і підпільни�
кам, трудівникам тилу  та
війна нагадує навічно за�
карбованими у пам’яті по�
свистами куль, розрива�
ми бомб, мін, снарядів,
немислимими кривавими
атаками, постійними три�
вогами, лежанням плас�
том по кілька днів в око�
пах, ярах, на сирій землі,
прикрившись шинелькою,
на пошарпаних холодни�
ми вітрами й сніговими за�
вірюхами острівцях, на
скутих  морозом снігах…
Про тяготи війни, прожи�
те й пережите вцілілим на
війні  безперестанно на�
гадує жива, немеркнуча
пам’ять про загиблих най�
дорожчих, найсвітліших,
найкращих життів бойо�
вих друзів.

   Про своє бачення  все�
народного подвигу розпо�
відає в книжці «Памятью
отточенные годы», Ужго�
род, Полиграфцентр
«Ліра»,  2013 р., присвя�
ченій 70�річчю Перемоги
нашого народу у Великій
Вітчизняній війні, голова
Комітету ветеранів війни
Закарпатської Ради
організації ветеранів Ук�
раїни, Почесний ветеран
України, гвардії полковник

Â²ÉÍÀ ² ÌÈÐ –
ÊÐ²ÇÜ ÑÎËÄÀÒÑÜÊÅ ÑÅÐÖÅ

у відставці   Олег Григоро�
вич Самойлович. Він, 17�
річним юнаком,  із січня
1944 року  став воїном�
артилеристом, разом з
бойовими товаришами
пройшов до останнього
дня Великої Вітчизняної
війни, у повоєнний час об�
рав професію захисника
Батьківщини. Свята пам’�
ять Олега Самойловича,
безстрашного вогняра
гармати�«сорокап’ятки»,
має право розповісти ве�
лику, неприкрашену прав�
ду сучасникам, нащад�
кам… Читачам Олег Са�
мойлович добре запам’я�
тався по попередніх  кни�
гах: «В боях за Оломоуц»,
«В бой идут самоходки»,
«Братья ожидали нас в
Карпатах», «Чехословац�
кие события», «Юность –
Отчизне», «Связь вре�
мен», «Время выбрало
нас»… О.Г. Самойлович в
своїх книгах веде доступ�
ною мовою розповідь
дуже правдиво, щоразу
відчуваючи тривогу, хви�
лювання і радість, коли
його друковане слово зво�
рушує душу читачів і вони
надсилають авторові
вдячні листи, телефону�
ють, гаряче тиснуть руку
під час зустрічей…

Автор використовує бо�
дай найменшу нагоду,
щоб намалювати портре�
ти бойових друзів, рядових
і офіцерів, розповісти про
своїх умілих наставників,
щоб назвати поіменно
тих, хто був на передовій,
у штабі, в госпіталі, у
розвідці, на кухні, – без
кого не буває бойових
підрозділів, ратного тру�
да, малих і більших пере�
мог, тих, хто гнав фашис�
тську погань з нашої свя�
щенної землі вдень і вночі,
форсував ріки, проходив
мінні поля, долав розкис�
лу багнюку, визволяв села
і міста… З книги автора�
фронтовика Олега Са�
мойловича постає жор�
стока війна, що неминуче
залишала після себе зга�
рища, руйнації, смерті…

   Нова книга автобіогра�
фічна, але не настільки,
щоб із її допомогою вивча�
ти біографію автора. Біог�

рафічність її у відвертості
душі, в колізіях характеру
людини, яка аналізує по�
воєнне життя армії, непо�
рушну дружбу радянських
воїнів із своїми побрати�
мами із Німецької Демок�
ратичної Республіки, Че�
хословацькими воїнами…

Олег Григорович на по�
вен голос співає оду
Миру, як найбільшому
благу на Землі. Він з ве�
ликою теплотою розпові�
дає про повоєнну історію
Збройних Сил, не шкодує
слів, щоб показати  яку
ланцюгову реакцію патрі�
отизму, відданості Батьк�
івщині народжує дотик до
всенародної пам’яті тих,
хто народився після пере�
можних салютів незабут�
нього Травня 1945 року.

Для мукачівців нова
книга Олега Самойловича
� джерело про історію
рідного міста у повоєнні
роки, коли автор приїхав в
Мукачево, жив тут, працю�
вав у міськкому ЛКСМ Ук�
раїни,  закінчив вечірню
школу разом із директо�
ром Мукачівської конди�
терської фабрики Михай�
лом Головком, вчорашні�
ми фронтовиками Мико�
лою Степановим, Вікто�
ром Шапошніковим…
Звідси він, уже цивільна
людина, повернувся на
службу в Радянську Ар�
мію, де пройшов шлях від
молодшого лейтенанта
до полковника… Життя
більшості героїв книги
О.Г.Самойловича, їх служ�
ба Вітчизні, можуть послу�
жити гідним прикладом
для сьогоднішньої молоді,
хто бажає обрати для
себе професію захисника
Вітчизни.

Книга О.Г.Самойловича
«Памятью отточенные
годы»  – ще одна зворуш�
лива сповідь ветерана
Збройних Сил перед
тими, хто не зазнав  на
собі воєнного лихоліття,
пристрасний заклик для
всіх – берегти мир. Олег
Григорович Самойлович і
сьогодні чинить добро,
несе віру, вселяє надію в
юні серця закарпатців,
своїми книгами робить
усе можливе, щоб подвиг
учасників Великої Вітчиз�
няної війни завжди служив
взірцем виконання висо�
кого громадянського обо�
в’язку, мужності, патріо�
тизму. Від усієї душі ба�
жаю йому міцного здоро�
в’я, великого особистого
щастя, нових творчих
успіхів і нових правдивих
книг, які покликані освіт�
лювати душі молодих
спадкоємців ратної слави
дідів…

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної спілки
журналістів України

Çâåðíåííÿ äî ì³í³ñòðà
îáîðîíè Óêðà¿íè

Доброю традицією у нашому місті ста�
ли звіти учнівських та вчительських ко�
лективів шкіл міста.

Актовий зал зустрів глядачів звіту гар�
но прибраним і теплим привітанням:
«Ми – діти України».

Після святкової частини нашої
зустрічі з батьками, вчителями, праців�
никами Мукачівського відділу освіти в
особі К. Є. Маховської, О.О. Барбаш, С.
М. Павлишинець учасники художньої
самодіяльності розпочали звіт�концерт
словами:
Ми роду Закарпатського діти,
Любимо сонце і квіти.
І шле земля нам всім привіт,
Ми діти України – її майбутній цвіт, –

які озвучил ведучі  концерту М.  Окс,
Л.  Сідор.   Вдало було складено про�
грамму, у якій чергувались різні жанри.

Хлібом�сіллю привітали гостей та при�
сутніх Ю Кадар, Д. Гузинець піснею «Па�
ляниця», яку виконала А. Саламова. За�
душевний спів лауреата II премії
«Різдв’яна зіронька» зворушив усіх гля�
дачів. Переконана: надовго закарбують�
ся у нашій памяті слова:

А духм’яна паляниця
Серед столу, як годиться,
На квітчаснім рушничкові,
Щоби все було гаразд.
Всіх присутніх вразив також танець

другокласників «Це моя Україна». Слу�
хачі з увагою сприйняли вдалу деклама�
торську майстерність А. Улинець, О.
Сороки, які виразно і задушевно прочи�
тали вірші «Мій рідний край», «Жменька

ЗВІТУЄ  ШКОЛА

Я, Січ Ярослав Вікторович,
націоналіст�мельниківець,
маю 60 років і сам у минуло�
му офіцер�політпрацівник.
Мельніківці відрізнаються
від бандерівців тим, що
вони стоять за еволюційний
розвиток суспільства, а бан�
дерівці — революціонери. 8
січня 2010 року я писав і вис�
лав Міністерству оборони
свій проект Військової докт�
рини, але до мого голосу
ніхто не прислухався. І зараз
я був противником Майдану
із самого його початку, коли
ректор Києво�могилянки ви�
вів уперше своїх студентів з
протестом на Майдан. Я
знав, що революція зараз
погубить Українську держа�
ву, бо вона Колос на “глиня�
них ногах”. Замість зміцнен�
ня обороноздатності, пере�
виховання солдат і офіцерів
в українському дусі, армію
розвалили. 90% українців
ждуть коли Росія загарбає
Україну. Знала це і розвідка
північного сусіда. Людський
поговір стверджує, що Яну�
ковича вона завербувала ще
у камері СІЗО в Донецку, бо
бачила що він майбутній
президент. Янукович був
“дремлющим агентом”, по�
тім він прокинувся і почав
діяти щоб спровокувати сус�
пільство на революцію. Бан�
дерівський дух у суспільстві
виявився сильніший за
мельниківський дух. Радика�
ли влаштували вакханалію на
Майдані, чим розбудили се�
паратизм в Криму і східних
областях. Мельниківці зак�
ликали до мирних переви�
борів Президента у 2015
році, тоді Крим був би наш і
не було би стагнації в еко�
номіці. 80% особового скла�

ду Збройних сил зрадила
нам у Криму і перейшли на
стороні ворога. Бригада
військ, яку послали на роз�
зброєння сепаратистів у
Донбасі здалася у повному
складі сепаратистам. З та�
ким військом воювати не
можна! Тут треба десятки
років виховної роботи, тре�
ба відновити строкоий при�
зив. Армія  повинна стати
школою мужності, школою
перевиховання в українсько�
му дусі, читайте проект моєї
військової доктрини 2010
року, якщо його не викинули
у сміття.

І перше, що я благаю за�
раз зробити — це віднови�
ти Закарпатській військовій
бригаді статус дивізії, бо є
ще і угорський сепаратизм
на Закарпатті. Угорці Закар�
паття усі мають подвійне
громадянство, і завжди вва�
жали що Закарпаття нале�
жить до Угорщини. Вогнище
Угорського сепаратизму —
це місто Берегово. Колись
там був розквартирований
полк Закарпатської дивізії.
Його треба відновити.

“Першим було слово і сло�
во це Бог” – читали на Паску
Євангеліє священники. Сло�
во має велику духовну енер�
гетику. Словом можна вби�
ти, а можна і воскресити. Ук�
раїнське слово повинно лу�
нати у вогнищі угорського
сепаратизму і своєю енер�
гетикою розчиняти дух се�
паратизму. Закарпатську
дивізію треба відновити! У
кожному з 11 міст області
повинен стояти гарнізон ук�
раїнських солдатів. Поки що
в Берегові звучить лише
угорська і російська мови.
Стан справ на Україні дуже

поганий, бо українці не уяв�
ляють своє життя без Росії,
так вихована більшість насе�
лення нашої держави. І Путін
це добре знає. Якби не од�
нозначна і дуже жорстка по�
зиція Євросоюзу і США, то
танки Путіна уже б були і на
Закарпатті, і наші люди не
дуже засмутились би. Бага�
точисельні спроби українсь�
кого народу здобути неза�
лежність, завжди закінчува�
лися підкоренням нації за�
кордонними загарбниками.
Мені боляче, що мій народ
такий нерозумний. Мені бо�
ляче за Майдан, за втрату
родзинки — самого цінного
місця нашої території —
Криму. Я за еволюцію, за
законні зміни влади шляхом
конституційних переви�
борів. Майдани і революції
нас знищать, якщо уже не
знищили. Дивіться — росі�
янин Азаров вчився говори�
ти по�українськи. А після
Майдану, українець Яценюк
вчиться говорити по�рос�
ійськи. Хіба це не показово?
Український Майдан — це
чітко організована операція
російських спецслужб. Де
була наша розвідка, чому
спить наша розвідка? Я
прийняв Присягу на вірність
українському народу 6 ве�
ресня 1994 року і готовий і
зараз іти до лав армії, хоч я
й інвалід II групи і давно спи�
саний з обліку за станом здо�
ров’я. Я борюся за нашу
державу, за наші Збройні
сили – силою слова. Лише
ця зброя мені зараз під
силу.

Слава Україні — Героям
слава!

Я.СІЧ,
м. Мукачево

материнської землі». Дужніми оплеска�
ми зустріли присутні виступи М. Окс,
А. Рипкович – переможців міського кон�
курсу «Слово Шевченка –живе», які про�
читали вірші «Сльози Шевченка» і ури�
вок із поеми «Тополя».

Цікавим був виступ спортивного клубу
«ФАИТ», які вміло виконали цілий ряд
прийомів карате.

Для кожного з нас найдорожчою є ма�
туся, мама. Саме їй були присвячені
пісні у виконанні тріо у складі Ю. Кадар,
Д. Гузинець, А. Саламової: «Мама»,
«Співанка», «Мамина ласка».

Незвичайним був і виступ О. Макаро�
вої, учениці 5 класу, переможця Міжна�
родних та Всеукраїнських конкурсів мо�
лодих виконавців, яка брала участь і ус�
пішно виступала у травні місяці в Міжна�
родному конкурсі в Болгарії.

Тепло сприйняли глядачі й виступ
М. Окс, лауреата І премії «Золотий со�
ловей», яка виконувала в'язанку чеських
пісень.

Свято закінчилось виступом сімейно�
го дуету у складі матері та доньки Марії
та Маріанни Окс у їхньому виконані про�
звучала пісня «Моїй Україні» з реперту�
ару Наталії Валевської (сл. і муз. Олени
Мельник).

Я народилась у Карпатах
У цій землі – моє коріння
Тут вікували батько й мати
Тут предків дух живе постійно.

Маріанна ОКС,
учениця 10 класу

мукачівської ЗОШ І�ІІІ ст. № 6
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Òåëåâèçîð – îêíî, ÷åðåç êîòîðîå äíåì è íî÷üþ ëåçóò çëîóìûøëåííèêè. (Ã. Ìàëêèí)

Â²ÒÀªÌÎ  Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè ñâÿòêóâàëà ñâ³é

ïðåêðàñíèé þâ³ëåéíèé Äåíü íà-
ðîäæåííÿ ÷àð³âíà, òàëàíîâèòà
æ³íêà – íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàãàëü-
íî¿  ñåðåäíüî¿  òà ïîçàøê³ëüíî¿
îñâ³òè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Êàòåðèíà ªâãåí³âíà

ÌÀÕÎÂÑÜÊÀ
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî!
Ïîâñÿêäåííà  êîï³òêà ä³ÿëüí³ñòü íà â³äïîâ³äàëüí³é

ïîñàä³ âèìàãàº â³ä Âàñ ïîâíî¿ â³ääàíîñò³ ñïðàâ³, íà-
ïîëåãëèâîñò³, ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â, âèñîêîãî ïðî-
ôåñ³îíàë³çìó.

²í³ö³àòèâí³ñòü, ïðèíöèïîâ³ñòü, ïðîôåñ³éíà êîìïå-
òåíòí³ñòü, âì³ííÿ îðãàí³çîâóâàòè ðîáîòó äîïîìîãëè
Âàì çäîáóòè àâòîðèòåò ñåðåä îñâ³òÿí íàøîãî ì³ñòà.

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà ïîáàæàííÿ ç íàãî-
äè Âàøîãî  þâ³ëåþ!

Íåõàé ó Âàøîìó æèòò³ çàâæäè áóäå áàãàòî ùàñòÿ òà
çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó òà ìóäðîñò³,  óñï³õ³â òà ïë³äíîãî
äîâãîë³òòÿ!

Õàé â³÷íèìè ãîñòÿìè ó Âàøîìó äîì³ áóäóòü ò³ëüêè
çëàãîäà, ìèð, ðîäèííå òåïëî òà çàòèøîê.

À ó æèòò³ çàâæäè ñóïðîâîäæóº Âàñ íàòõíåííÿ òà
óäà÷à, ç³ãð³âàº â³ðà ó êðàùå ìàéáóòíº, ùèðà ëþáîâ òà
â³ääàí³ñòü ð³äíèõ, áëèçüêèõ ëþäåé òà äðóç³â.

Õàé íåñóòü ò³ëüêè ðàä³ñòü ç ñîáîþ ðîêè,
Õàé çáóäóòüñÿ áàæàííÿ, ìð³¿ ³ äóìêè,
Ùîá ðàä³ñíèé íàñòð³é ó ñåðö³ íå ãàñ,
À ùåäðà äîëÿ óñì³õàëàñü íå ðàç!

   Ç ïîâàãîþ Ìèõàéëî ÌÎÒÈËÜ×ÀÊ, íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè  âèêîíàâ÷îãî  êîì³òåòó

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
          Õðèñòèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, ãîëîâà ì³ñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â  îñâ³òè

ÑÎÍÖß ² ÙÀÑÒß ÍÀ ÂÑ² ÐÎÊÈ!
Â ñîíÿ÷íó, ïðåêðàñíó ë³òíþ ïîðó â³äçíà÷àº äåíü íàðîä-

æåííÿ  ÷àð³âíà  æ³íêà, í³æíà ³ ëàñêàâà  äðóæèíà, äîáðèé
äðóã ³ ïîðàäíèê

ÔÎÒ×ÅÍÊÎ Êëàðà Âîéòåõ³âíà.
Áàæàºìî Âàì, øàíîâíà ³ìåíèííèöå, ì³öíîãî çäîðîâÿ,

íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà ðîäèííîãî çàòèøêó. Íåõàé ó Âàøèõ
çàäóìàõ çàâæäè  áóäå ìóäð³ñòü, ó ñïðàâàõ—ï³äòðèìêà îä-
íîäóìö³â, ó ñåðö³ –äîáðå ³ ñîíÿ÷íî â³ä ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³.

Õàé ùàñòèòü Âàì çàâæäè ³ âñþäè, à Áîã áëàãîñëîâëÿº óñå
Âàøå ïîäàëüøå æèòòÿ.

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè Âàø³ ÷èñëåíí³ äðóç³

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Öèìè äíÿìè  ñâ³é ñëàâ-
íèé 80-ð³÷íèé þâ³ëåé

â³äçíà÷èëà  øàíîâà-
íà   â Ìóêà÷åâ³  ëþ-
äèíà, êåð³âíèê àí-
ñàìáëþ áëàãîä³éíî¿
ãðîìàäè “Íàä³ÿ”
ªâà Àíäð³¿âíà

        ÑÊÎÁÀËÎ.
Â³òàºìî Âàñ, äîðîãà íàøà þâ³ëÿðêî,

ç ïðåêðàñíèì ñâÿòîì ³ çè÷èìî  ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà Áîæîãî áëàãî-
ñëîâåííÿ íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Ñï³âî÷èé êîëåêòèâ àíñàìáëþ
“Íàä³ÿ”

У ці дні починає цвісти липа, тож
Ольга Трохимук поспішає нарвати
ніжнозолотавого цвіту. Сане з ньо�
го жінка робить напрочуд аромат�
не варення, яке, крім усього, допо�
магає зміцнити організм, підготу�
вати його до зими.

“Таке варення робила ще моя бабу�
ся, — розповідає жителька селища
Шацьк. — А взимку давала нам, дітворі,
по чайній ложечці двічі на день. При�
гадую, хворіли ми тоді вкрай рідко. Тож
тепер своїм онукам готую цей смако�
лик і я.

Для цього потрібно відважити кілог�
рам цвіту липи і, поклавши у друшляк,
гарненько промити під проточною во�

ВАРЕННЯ З ЛИПИ
ГОСПОДИНЯ З ЦВІТУ ЛИПИ РОБИТЬ НЕЙМОВІРНО АРОМАТНИЙ СМАКОЛИК –

ВАРЕННЯ, ЯКИМ ЛАСУЮТЬ РІДНІ ТА ДРУЗІ

дою. Коли вода стече, я перекладаю
цвіт в емальовану каструлю і заливаю
цукровим сиропом, який готую з роз�
рахунку один літр води і півкілограма
цукру. Доводжу до кипіння і залишаю
на вогні, щоб суміш покипіла десять
хвилин.

Опісля відставляю з вогню і дерев
яною ложкою ретельно перемішую і
залишаю, доки цвіт не осяде на дно.
Тоді ставлю посудину на 10 — 12 годин
у темне і прохолодне місце. Після того
— знову на вогонь, і, коли суміш почне
кипіти, додаю дві столові ложки щойно
вичавленого соку лимона. Постійно по�
мішуючи, варю до готовності, а коли
готове варення трішки охолоне, то пе�

рекладаю його у стерилізовані банки.
Закриваю кришками і заношу до підва�
лу, де й зберігаю на поличках”.

Варення, яке має насичений бурш�

тиновий колір, неймовірно приємне на

смак. Здається, що у баночці закрили

часточку літа. “Особливо воно смакує в

холодну пору року, — каже пані Ольга,

— із чаєм та свіжим молоком. А ще сто�

лову ложку цього смаколика я додаю у

тісто, коли печу хліб чи іншу випічку –

вона тоді неймовірно гарно пахне. Зав�

дяки варенню і чаю із цвіту липи у нашій

родині ніхто не хворіє на застуди”.
Олеся МАКСИМЕЦЬ

До 7 років позбавлення волі Мукачівсь�
кий міськрайонний суд засудив 22�річного
мешканця м.Мукачево за розбійний напад
та крадіжку. Обидва злочини вже раніше
судимий хлопець вчинив протягом одного
дня, проте залишивши відбитки пальців
рук, за кілька днів був затриманий право�
охоронцями Мукачівського міськвідділу.

Нагадаємо,  в лютому цього року слідчим
міськвідділу під процесуальним наглядом
прокуратури м.Мукачева відкрито кримі�
нальне провадження щодо 22�річного му�
качівця за розбійний напад на жінку та кра�
діжку з приватного будинку у смт.Кольчи�
но.

Зі слів оперативників, раніше судимий
мукачівець деякий час стежив за сім‘єю,  яка
винаймала житло з ним по сусідству. Виче�
кавши слушний момент, хлопець пробрав�
ся до квартири через спільних дах будинку,
виломив у ванній кімнаті отвір і пробрався
до будинку, де була жінка з двома малень�

7 ðîê³â òþðìè ñóä ïðèçíà÷èâ ìóêà÷³âöþ çà ðîçá³é òà êðàä³æêó
кими дітьми. Пригрозивши ножем, витре�
бував від молодої матері 300 грн та мобіль�
ний телефон марки «Nokia». Після чого на�
хабно вийшов через двері на вулицю.

Того ж дня,  пізно ввечері чоловік скоїв ще
одне кримінальне правопорушення. Напе�
редодні, як пізніше розповів хлопець,  у
одному  з приватних будинків смт.Кольчи�
но, він придивився до металевих плит,  за
які  можна було б отримати немалі гроші.
Так, ввечері він проник до двору та викрав
17 металевих плит, вартістю 680 грн, які
виніс та заховав на березі річки в селищі.
Після цього, повернувся до дворогосподар�
ства знову та прихопив велосипед марки
«Монтенбайк» вартістю 1120 грн.

Мукачівським оперативникам швидко
вдалось вирахувати зловмисника. Позаяк,
чоловік залишив відбитки пальців рук під
час вчинення розбою на молоду жінку  з
дітьми. В результаті, не відбувши попе�
реднє покарання у повному обсязі, зараз

мукачівцю доведеться відповідати за все
вчинене, яке виходить за рамки законодав�
ства.

В судовому засіданні прокурор надав
беззаперечні докази його винуватості,
звернув увагу на тяжкість та підвищену сус�
пільну небезпечність вчиненого злочину, а
також те, що обвинувачений раніше суди�
мий, а саме 13 березня цього року за ст.185
Кримінального кодексу України «Крадіжка»
до 4 років 1 місяця позбавлення волі. Цього
разу прокурор просив призначити реаль�
ну міру покарання підозрюваному у вигляді
позбавлення волі.

Вироком Мукачівського міськрайонного
суду молодого хлопця за вчинення двох
кримінальних правопорушень засуджено
до 7 років та 1 місяця позбавлення волі з
конфіскацією  майна.

С. ФОТЧЕНКО,
 прокурор м.Мукачева
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Тарифи на проїзд у громадському

транспорті на рейсах міжміського
сполучення зросли на 23%

Перевізники пояснюють це здорожчанням пального.
Змушені піднімати ціни, бо не можуть працювати в зби�
ток.

“Тарифи на перевезення пасажирів у приміському та
міжміському обла-сному сполученні зросли на 23%, —
повідомив голова Закарпатської ОДА. Валерій Лунчен�
ко. — Довелося підняти тарифи на вимогу крайової Асо�
ціації автомобільних пасажирських перевезень. Вос�
таннє тарифи на пасажирські перевезення в області
корегувалися в квітні 2012�го”

Отже, добратися з Ужгорода до Хуста віднині кошту�
ватиме 40,5 грн., до Сільця — 29,2 грн., у Великий Бе�
резний — понад 16, до Перечина—8,5 грн., до Тячева —
понад 51, до Мукачева — понад 18 грн. Новий тариф
діє також на маршруті Ужгород — Рахів — 81,6 грн.,
Ужгород — Міжгір’я — 62,7 грн.

Еліна САВИЦЬКА

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Â öþ ÷óäîâó ïîðó ñâÿòêóþòü ñâî¿ äí³ íàðîäæåííÿ

íàø³ íàéêðàù³ ð³äí³ òà äðóç³ Â³êòîð³ÿ ÃÎËÎÌÁ
òà Àíäð³é ÁÅÖÀ.

 Ùèðî áàæàºìî ³ìåíèííèêàì:
ßê âîãîíü çàâæäè ãîð³òè,
Hå ñòàð³òè ³ íå õâîð³òè,
Æèòè äîâãî ³ êðàñèâî,

Áóòè êîõàíèìè ³ ëþáèòè.
Hà ðîáîò³ ëèøå óñï³õó,

Óäîìà – ðàäîñò³ ³ ñì³õó,
Ùîá ìîëîä³ñòü áëèùàëà,

Ùîá ñòàð³ñòü â³äñòóïàëà!

Ç äíåì íàðîäæåííÿ!
Ðîäèíà Áåöà: äðóæèíà Àíæåë³êà òà äîíüêà

Êð³ñò³íêà;  ðîäèíà Ãîëîìá –  ìàìà, áðàò Ìèõàéëî
òà ñèí Êð³ñò³àí; ðîäèíè Ñòàðèõ, Ìàãî÷,

Ìî¿ñåºâèõ.

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
19 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é  60 – ð³÷íèé þâ³ëåé

Ìàãäàëèíà Çîëòàí³âíà ÏÀÕ²Ð
ç ì. Ìóêà÷åâà, âåòåðàí ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè.

Øàíîâíà ³ìåíèííèöÿ!
Âåòåðàíè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè â³òàþòü Âàñ ç ïðå-

êðàñíèì ñâÿòîì òà áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, ðàäîñò³ â³ä æèòòÿ, øàíè ³ ïîâàãè â³ä
áëèçüêèõ ³ äðóç³â, òåðï³ííÿ, òà âñüîãî íàéêðàùî-
ãî ùî ìîæíà ïîáàæàòè ìóäð³é, äîáð³é ³ øàíîâàí³é
ëþäèí³.

Íåõàé Ãîñïîäü äàðóº Âàì ùå áàãàòî äîâãèõ ³
ñîíÿ÷íèõ ðîê³â æèòòÿ!

Ç ïîâàãîþ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà ØÅËÅËÜÎ –
 ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â

ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
 ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåé â³äçíà÷àº öèìè ÷åðâ-
íåâèìè äíÿìè ìèëà, ãàðíà, ïðàöüîâèòà é ùåäðà
äóøåþ

Â³îëà Ò³áîð³âíà ÁÎÐÁÅËÜ
ç Ìóêà÷åâà.

² äàë³ æèòòÿ íåõàé ïîâíèòüñÿ ñâ³òëîì, ö³ëþù³
äæåðåëà çäîðîâ’ÿ äàþòü. Íåõàé öâ³òóòü ï³ä íå-
áîì ñèíüîîêèì ùå äîâãî-äîâãî äí³ é ë³òà,
à òèõà ðàä³ñòü ÷èñòà ³ âèñîêà ùîäåííî õàé
äî õàòè çàâåðòà. Ùîá ë³ò áóëî íå ìåí-
øå ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à
ùàñòÿ é ïðîìåí³ äîáðà äèâèëèñü ó
â³êîíöå. Õàé êîæåí ðàíîê ó æèòò³
ïðèíîñèòü ëèø óäà÷³, âñüîãî íàé-
êðàùîãî òà áëàã ³ ðàäîñò³ ó õàò³. Õàé
ãàðíî æèâåòüñÿ, âñå âñì³õàºòüñÿ,
ìîæåòüñÿ, çàâæäè âäàºòüñÿ. Õàé
îáìèíàþòü ëèõî ³ á³äà, à äóøà õàé
çàâæäè áóäå ìîëîäà.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå  –
Ìèõàéëî ÔÎÇÅÊÎØ òà áðàò Ìèõàéëî

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè çîëîòèé þâ³ëåé  ó ðîçêâ³ò³ ô³çè÷íèõ ³ ò

âîð÷èõ ñèë â³äçíà÷èëà  ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê  Ëàë³âñüêî¿
ñ³ëüðàäè
ÃÀÐÄÓÁÅÉ Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà.

 Øàíîâíà Ìàð³º Ìèõàéë³âíî! Ìè ùèðî-
ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç Âàøèì ñâ³òëèì ñâÿ-
òîì, áàæàºìî Âàì  ëþáîâ³, çäîðîâ’ÿ, ðî-
äèííîãî òåïëà, ðàäîñò³  â³ä  ä³òåé, îíóê³â.
Âñ³ ìè Âàñ  ëþáèìî ³ ïîâàæàºìî çà
Âàøó  äîáðîòó, ùèð³ñòü äî ëþäåé. Íå-
õàé àíãåë – õðàíèòåëü îáåð³ãàº  Âàñ  ³ äàº
íàñíàãè íà  äîáð³ ñïðàâè.

Ïðàö³âíèêè Ëàë³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè.



Ïðîãðåññ çàøåë òàê äàëåêî, ÷òî ïîòåðÿë èç âèäó ëþäåé. (Ã. Ìàëêèí)Ïðîãðåññ çàøåë òàê äàëåêî, ÷òî ïîòåðÿë èç âèäó ëþäåé. (Ã. Ìàëêèí)Ïðîãðåññ çàøåë òàê äàëåêî, ÷òî ïîòåðÿë èç âèäó ëþäåé. (Ã. Ìàëêèí)Ïðîãðåññ çàøåë òàê äàëåêî, ÷òî ïîòåðÿë èç âèäó ëþäåé. (Ã. Ìàëêèí)Ïðîãðåññ çàøåë òàê äàëåêî, ÷òî ïîòåðÿë èç âèäó ëþäåé. (Ã. Ìàëêèí) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 19  ÷åðâíÿ 2014 ð.
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1.Богдан  Михайло  Іванович –1946 р.н.

2.Мигович  Агафія Михайлівна –1921 р.н.

3.Горват  Кароліна Карлівна – 2014р.н.

4.Голубов Віктор Іванович – 1939 р.н.

5.Махлинець  Володимир Іржійович –1959 р.н.

6.Шелякіна Юлія Григорівна – 1949 р.н.

7.Совбан Михайло Васильович – 1936 р.н.

8.Ніфонтов Валерій Олександрович – 1988 р.н.

9.Сеніна  Ганна Іванівна – 1940 р.н.

10.Екман Олена Михайлівна – 1927 р.н.

11.Манцев  Олександр Юрійович – 1956 р.н.

12.Подгорська Ніна Михайлівна – 1966 р.н.

13.Порохнавець Гізелла Петрівна – 1942 р.н.

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ  з 09.06.2014 р.  по  15.06.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ДПТНЗ “Мукачівський професійний
аграрний ліцей

 імені Михайла Данканича”
(ПТУ@31)

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

На основі базової середньої освіти з отриманням
повної загальної середньої освіти

(після 9@го класу):

1. Тракторист
машиніст сільськогосподарського вироб

ництва (категорія «А

1
», «А

2
», «В

2
»),

слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій авто

транспортних засобів

 (категорія “С”).
2. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроус


таткування,
водій автотранспортних засобів (категорія “С”).

3. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних
засобів (категорія “С”).

4. Слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів.
На дані спеціальності приймаються учні, яким станом на

30 червня поточного року виповнилося 15 років.
Термін навчання 3 роки

На основі повної загальної середньої освіти
(після 11@го класу) :

1. Тракторист
машиніст сільськогосподарського вироб

ництва (категорія «А

1
», «А

2
»), слюсар з ремонту с/г машин та

устаткування, водій автотранспортних засобів
(категорія “С”).
Термін навчання 1,5 року.
Час навчання в ліцеї  зараховується до стажу безперерв


ної роботи.
Юнакам  на період навчання в ліцеї (здобувають середню

освіту) надається відстрочка від призову  в  ряди Збройних
Сил України.

Учні  зараховуються  в  ліцей на  конкурсній  основі після
співбесіди   з 15.08 по 21.08.2014 року.

Документи здавати особисто в приймальну комісію.
Прийом документів щодня з 9.00 до 17.00, крім суботи та
неділі.

Початок занять з 1 вересня 2014 р.
Адреса ліцею: м. Мукачево,

вул. Чернишевського, 32
Їхати маршрутками № 3, 11. 13, 14 до кінцевої зупинки

вул. Тімірязєва.
Тел.: 4@99@05, 4@31@46.

Детальну інформацію можна отримати на сайті ліцею:
http://www.agrolicey.mk.uz.ua

Навчальні заклади системи МВС України
здійснюють підготовку фахівців кваліфікаційних
рівнів “магістр”, “бакалавр”, за спеціальностя

ми «правознавство», «правоохоронна
діяльність», «управління в сфері правопорядку»,
«психологія», «інформаційні управляючі систе

ми та технології», тощо.

Вищі навчальні заклади Міністерства
внутрішніх справ України за якістю підготовки
курсантів і слухачів, рівнем професіоналізму
науково
викладацького колективу, науково
дос

лідницькою базою очолюють рейтинг вищих на

вчальних закладів юридичного профілю.

Основними вимогами до кандидатів на вступ
до навчальних закладів МВС України є наявність
середньої освіти, вік 17
24 роки, достатній рівень
фізичної та психологічної підготовленості, осо

биста дисциплінованість, бажання проходити
службу в органах внутрішніх справ, належний за

гальноосвітній рівень. Для юнаків обов’язкова
наявність приписного свідоцтва (військового
квитка).

Відбір кандидатів на навчання проводиться
зокрема до наступних вищих навчальних зак

ладів: Національної академії внутрішніх справ,
Львівського державного університету внутрішніх
справ, Одеського державного університету
внутрішніх справ, Академії внутрішніх військ МВС
України, слідчо
криміналістичного факультету
МВС України Національного університету «Юри

дична академія України ім. Я. Мудрого» (м.
Харків), Національного університету «Одеська
юридична академія» та інших. Термін навчання у
вищих навчальних закладах МВС України 
 4 роки

На денну форму навчання за державним за

мовленням приймаються:

•  особи, які мають повну загальну середню

Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ì³ë³ö³¿ çàïðîøóº íà íàâ÷àííÿ
äî çàêëàä³â ñèñòåìè ÌÂÑ ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ ââàæàþòü
ðîáîòó ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ ñâî¿ì ïîêëèêàííÿì.

освіту, віком від 17 до 25 років;
• випускники шкіл 2014 року (які зареєструють


ся для проходження тестування з історії Украї

ни, української мови та літератури і,  в залеж

ності від   обраної спеціальності, додатково бу

дуть зареєстровані на тестування з математики
або іноземної мови).

Після закінчення навчальних закладів МВС Ук

раїни випускникам гарантується 100% працев

лаштування.

У зв’язку з формуванням особової справи кан

дидата на навчання оформлення документів не

обхідно починати якнайшвидше.

Під час проходження служи в органах
внутрішніх справ працівники міліції забезпечу

ються форменим одягом. Працівники міліції та
члені їх сім’ї безкоштовно обслуговуються у
відділі медичного забезпечення управління.

Працівники міліції мають право подавати доку

менти на вступ до вищих навчальних закладів
МВС України за державним замовленням (тобто
безкоштовно навчатись), як на заочній формі на

вчання так і на денній.

Раз в рік надається відпустка в кількості ЗО діб
(після 10 років вислуги до відпустки додається 5
діб, після 15 
 10 та після 20 
 15 діб).

Після 25 років вислуги в органах внутрішніх
справ працівники міліції мають право на призна

чення пенсії.

За більш детальною інформацією звертайтеся
до сектору кадрового забезпечення Мукачівсь

кого міського відділу міліції за адресою : м. Му

качево, вул. Ярослава Мудрого 8, кабінети 51,
52 та 59, довідки за телефонами 2@12@88 або
94@1@85.

Мукачівський МВ УМВС

   Раптово,  і 
життя зупинилос
світлої, мудрої, ч
жем роботи

14.Горват Марія Федорівна – 1951 р.н.

15.Куруц Ганна Михайлівна – 1930 р.н.

16.Балог Анна Йосипівна – 1916 р.н.

17.Глеба Марія Андріївна – 1924 р.н.

18.Удут Йосип Тіберійович – 1947 р.н.

19.Грицова Вероніка Георгіївна – 1938 р.н.

20.Щічко Олена Степанівна – 1926 р.н.

21.Екман Марія Георгіївна – 1943 р.н.

22.Йовній Валентина Іванівна – 1951 р.н.

23.Подоляк Андрій Андрійович – 1946 р.н.

24.Шкіря Марія Романівна – 1936 р.н.

25.Фенцик Василь Михайлович – 1935 р.н.

Раптово,  і для всіх несподівано,
на 79@му році життя зупинилося зо@
лоте серце великого трудівника,
світлої, мудрої, чуйної Людини, во@
дія з 44@річним стажем роботи

Василя  Михайловича
ФЕНЦИКА.

Ніякі слова не можуть передати той
біль, який переповнює серця його
дружини Магдалини Іванівни, синів
Олександра й В’ячеслава, невісток
– двох Оксан, онуків Олександра й
Сергія, Олександра та В’ячеслава,
правнучки Катеринки.  Це  тому, що

Василь Михайлович для родини, оточуючих його людей,  був
взірцем добра, любові, благородства… І тому житиме у
дітях своїх, у всьому доброму, що зробив для людей. Таким
і залишиться у нашій незгасній  пам’яті.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким по@
кійного і молимо Господа, щоб прийняв праведну душу по@
чилого у Царство Своє.

Колеги, рідні, друзі, Г. Плахотник, М.Кабацій,
редакція міськрайонної газети «Мукачево»

Колектив Мукачівської стоматологічної поліклініки глибоко
сумує з приводу тяжкої втрати, смерті лікаря@стоматолога@

ортопеда –

БЕРЩАНСЬКОГО Євгенія Юліановича.
В наших думках та серцях Євгеній Юліанович назавжди за@

лишиться взірцем високого професіоналізму, відданості
справі, наполегливості у досягненні високої мети, активної
громадської позиції, беззаперечної принциповості та безмеж@
ної людяності.

Світла йому пам’ять та вічний покій.
Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким, поділяє@

мо біль і сум з приводу гіркої втрати.
Адміністрація та профком стоматологічної поліклініки

Мукачівської ЦРЛ

Колектив
ТзОВ “Аріадна”
висловлює щирі

співчуття  заступникові
директора

Володимиру Петровичу

КОЧМАРЧУКУ
у зв’язку з важкою
втратою – смертю

батька

Петра
Даниловича
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Ліцензія: АЕ № 285180 від 16.12.2013р.

• Експлуатація і ремонт обладнання харчо�
вих виробництв (денна і заочна);

• Монтаж і експлуатація електроустаткуван�
ня підприємств і цивільних споруд (денна і за�
очна);

• Обслуговування комп’ютерних та інтелек�
туальних систем і мереж (денна і заочна);

• Виробництво хліба, кондитерських, мака�
ронних виробів та харчоконцентратів (денна і
заочна);

• Виробництво харчової продукції (денна і
заочна);

• Бродильне виробництво і виноробство
(тільки денне);

• Економіка підприємства (тільки денна);
• Готельне обслуговування (тільки денна);
• Туристичне обслуговування (тільки денна);

У КОЛЕДЖ ПРИЙМАЮТЬСЯ:
на денну форму навчання � особи з базовою

загальною середньою освітою (9кл.) на 1�й курс,
та повною загальною середньою освітою (11 кл.)
на другий курс.

На заочну форму навчання � особи з повною
загальною середньою освітою (11кл.) та профте�
хосвітою.

Вступники з базовою загальною середньою осв�
ітою (9кл.) проходять вступні випробування з ук�
раїнської мови (диктант) та математики (тести)
Вступники з повною загальною середньою осві�
тою (11 кл.) зараховуються до коледжу без вступ�
них випробувань на конкурсній основі поданих
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінюван�
ня навчальних досягнень з “Української мови та
літератури”,  “ Математики ” або “ Фізика ” або “
Географія ” або    “ Історія України ” або “ Хімія ”.

Прийом заяв:
НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ:

а) прийом заяв з 11 липня до 24 липня.
б) вступні випробування з 25 липня до 01 серп�

ня
в) зарахування:
 за державним замовленням до 11 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб до 18 сер�

пня
НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

ТА ІІ курс денного:
а) прийом заяв з 11 липня до 6 серпня.
б) вступні випробування  6 � 9 серпня, конкурс

сертифікатів 10 серпня
в) зарахування на місця державного замовлен�

ня до 15 серпня ,за кошти фізичних та юридичних
осіб до 24 серпня.

На базі коледжу діє Свалявський регіональний
навчально�науковий центр Національного універ�
ситету харчових технологій, де випускники колед�
жу мають можливість продовжити навчання за
обраною спеціальністю та здобути повну вищу
освіту за скороченим терміном.

Вступ до університету випускників коледжу без
сертифікатів.

Адреса:
89300, Закарпатська обл.,

м.Свалява, вул. Духновича,6
Телефон/факс: (03133) 2�24�58, 2�20�88.

тел. 2�24�78.
Електронна адреса: stknuft@yandex.ru або

stknuft@ukr.net
З більш детальною інформацією Ви можете

ознайомитись на сайті коледжу !!!
Ареса сайту: www.stknuft.com.ua

Днями в Мукачівській ОДПІ про�
ведено День відкритих дверей. Гос�
тями інспекції були учні дев’ятого
класу   ліцею  Мукачівської міської
ради Закарпатської області.

Проведення цього заходу не було
випадковим. Адже учні вивчаючи ос�
нови податкового законодавства,
проявляють неабиякий інтерес до
цього предмету. Старшокласники
на порозі самостійного життя, і
кому, як не їм, потрібно зробити
правильний вибір майбутньої про�
фесії. На яку з професій не впав би
вибір, та з оподаткуванням вона
буде пов’язана прямо або опосе�
редковано. Усвідомлення обов’яз�
ку сплачувати податки повинно ви�
ховуватись зі шкільної парти, щоб у
майбутньому отримати сумлінних
платників.

Головний державний інспектор
Ольга Михайлівна Островка розпо�
віла учням про роботу Головного уп�
равління Міндоходів у Закар�

Ìîëîäü Ìóêà÷³âùèíè îçíàéîìèëàñü ³ç ðîáîòîþ ì³íäîõîä³âö³â
патській області,
зокрема про
діяльність Мукачі�
вської  ОДПІ, її
функції, завдання.
Ольга Михайлівна
провела також екс�
курсію у Центрі об�
слуговування плат�
ників .

Заступник на�
чальника Мукачі�
вської ОДПІ Скаль�
ский Є.В. ознайо�
мив школярів із ро�
ботою електронних
сервісів, які працю�
ють при Міндоходів. «Он�лайн сер�
віси – вимога часу та бізнесу. За до�
помогою них платник податків може
не відвідуючи відділення зареєстру�
ватись, подати звітність та прокон�
сультуватись, як ви всі розумієте це
значна економія часу і коштів», �
зазначив Євген Володимирович.

На завершення заходу школярі
поділились своїми позитивними
враженнями про почуте та побаче�
не і зробили з міндоходівцями фото
на пам’ять.

Інформаційно� комунікацій�
ний сектор Мукачівської ОДПІ

Висловлюємо щирі співчуття  завучеві  Мука�

чівської ЗОШ №6  шанованій  Магдалині
Іванівні  ФЕНЦИК у зв’язку з тяжкою втра�

тою— смертю чоловіка

Василя Михайловича.
Царство йому небесне  і вічний  спокій.

Родина Лендєл

Уже стало традицією про�
веденням аматорського тур�
ніру з міні�футболу за пере�
хідний кубок, присвячений
«Дню святої Тройці» голов�
ним суддею Мороз Ф.В.
старшим викладачем ка�
федри фізичного виховання
МДУ, головою  первинної
профспілкової організації
працівників та студентів МДУ
Хом’як Б.Я., та Євіч А.А.

І цьому році у розіграші
кубка взяли участь 5 команд,
вболівальники мали мож�
ливість спостерігати і вбол�
івати за командами сіл Кузь�
мино, Кальник, Балашовці,
Медведівці і Пацканьово.

Жеребкування дозволило
створити дві групи, яке
провів відомий футбольний
фахівець головний суддя
турніру  Мороз Ф.В. Це доз�
волило створити рівні умо�
ви учасникам змагань. Гру
розпочати вивела суддівсь�
ка бригада (Прокопець І.,
Янцо В., Скучка В.) команди
сіл Кальник і Пацканьови,
гра закінчилась перемогою
“ФК Кальник”. Турнір про�
довжили команди сіл Кузь�
мино та Медведівці, фіналь�
ний свисток зафіксував пе�
ремогу  “ФК Кузьмино”.

Треті та четверті місця по�
чали розігрувати команди
сіл “Балашовці” та “Пацка�
ньово”,перемогу здобула ко�
манда “Балашовці”. Це доз�
волило їм посісти ІІІ місце.
У фіналі зустрілись команди
с. Кузьмино  та Кальник, про�
тягом гри команда “ФК Кузь�
мино”  створила багато го�
льових моментів, подару�

Футбольне свято у с. Кузьмино
вавши уболівальникам кра�
сиву гру. Ведучими гравця�
ми були: Мороз І., Проко�
пець І., Доринець М., Пай�
дик І., Черепущак І., Черепу�
щак М.. Команда Ф. Мороза
старшого викладача кафед�
ри фізичного виховання Му�

качівського державного уні�
верситету багато комбіно�
вана. Але кальничани чітко
захищались.

У першому таймі ініціати�
вою володіли Кузьминчани,
але протягом гри відкрити
рахунок не вдалося жодній
команді, основний час не ви�
явив переможця. У серії пе�
нальті фортуна була на боці
команди “ФК Кальник”. Вбо�
лівальники отримали бага�
то позитивних емоцій від
ігор на турнірі.

На підведенні підсумків та
нагородженні переможців
організатори турніру Мороз
Ф.В., Євіч А.А. і Хом’як Б.Я. і
голова Кальницької сільської

ради Рошко А.А. та Проко�
пець І.І., в минулому прези�
дент ДЮФК «РУСЬ», висту�
пили і нагородили гравців
команди “ФК Балашовці”
грамотами за ІІІ місце,
гравців команди “ФК Кузь�
мино” за ІІ місце, а гравців

команди “ФК Кальник” за І
місце. Тренера “ФК Пацка�
ньове”  дипломом, тренера
“ФК Балашовці” дипломом
за ІІІ місце, тренерів “ФК
Кузьмино” Мороз Ф.В., Євіч
А.А., дипломами за ІІ місце,
тренера “ФК Кальник”  Рош�
ко А.А., дипломом за І місце.

Кращим гравцем турніру
вболівальники та організа�
тори турніру вибрали Дори�
неця Михайла з команди
“ФК Кузьмино”, а кращим
воротарем турніру став Ай�
вазян Карен з команди “ФК
Медведівці”, вони нагород�
жені грамотами. Організато�
ри турніру нагородили подя�
ками Пайду І., та Логойду М..

Суддівську бригаду за чес�
не суддівство нагородили
дипломами. Головний суддя
турніру Мороз Ф.В. нагоро�
див команду “ФК  Кузьми�
но” волейбольним м’ячем, а
команду “ФК Кальник” – пе�
реможця турніру перехідним
кубком.

Футбольний тунір закінчи�
лось святковим бограчем.
Факультет Туризму та го�
тельно�ресторанного бізне�
су МДУ надав рекомендації,
щодо приготування бограчу.
Меценатами святкового
пригощання стали Чубелка
В., Євіч А., Логойда М., По�
пович В., Мороз І., Рошко А.,
Черепущак М., Конкус І.,
Шкоба С., Мороз Ф. Бограч
скуштували гравці й трене�
ри команд та всі присутні
гості  і вболівальники. Пова�
ри Конкус І., Попович В., Чу�
белка В. приготували 2 ве�
ликі казани смачного богра�
ча, за що отримали багато�
чисельні подяки присутніх. А
спеціально створене журі
організаторами турніру на�
городило подяками поварів
за смачний бограч.

Вже вкотре проводиться
таке людне, цікаве, видо�
вищне, футбольне свято у
Кузьмині, на якому можна по�
радіти за облаштовану влас�
ними силами спортивну базу
та високий рівень проведен�
ня турніру. Мешканці села
Кузьмино і навколишніх сіл
висловили щиру подяку
організаторам турніру та
спонсорам свята.

 І. МОРОЗ

За літр ранніх ягід правлять 50
гривень, протягом сезону збирачі
заробляють до 20 тисяч.

“Мої чорниці добірні, ягідка до ягід�
ки, збирала їх у лісі на горі. Не шкодуй�
те грошей! Що нині за 50 гривень ку�
пиш, а я вам накладу повну банку
вітамінів! — Марія Бриндзяник разом
із донькою продає ягоди на ринку. —
Для вас чорниці — лісові ласощі, для
мене — справжнє золото. Ранні ягоди
коштують чи не втричі більше, аніж у
розпал сезону. Нині протягом дня за�
робляємо, як затиждень,та щодня ціна
спадає”.

УЖЕ  Є  ЧОРНИЦІ
У Карпатах розпочався сезон збору цих дуже корисних ягід

Сезон збору чорниць триває від се�
редини червня до кінця серпня. Та цьо�
го року рання весна, ще наприкінці
травня ласували ранніми чорницями з
лісу.

Щоб заробити на ягодах, люди ки�
дають городи та ґаздівство — і гайда
до лісу. Бізнес на дарах лісу вигідний,
у селах роботи катма, місяць на ягодах
рік годує.

Збирати ранні ягоди вигідно, але не
дуже й легко! Підйом — о 4�й ранку,
годину пішки вгору до ягідника. На кущі
— не більш як третина стиглих

чорниць, решта — зелепуха. Дово�

диться стиглі ягоди зривати руками.
Працювати слід обережно, щоб їх не
почавити. Протягом 5 — 6 годин ру�
ками назбираєш не більш ніж 7 кілог�
рамів. Затиждень�другий, коли яго�
да масово достигне, виручає шкря�
балка — саморобний дерев’яний
ківш із сіткою, з якого стирчать мета�
леві зубці. За один раз можна зачер�
пнути понад 100 грамів ягід, а за день
— понад 20 кілограмів. За сезон дех�
то заробляє на чорницях і 15 тисяч.

Еліна САВИЦЬКА



     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.
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  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  (3 кімнати)на

центральній вулиці  с. Негрова на
Іршавщині. Є газ, електрика, вода (ко�
лодязь), літня кухня з прибудовами, 37
сотин землі. Все приватизоване. Авто�
бус до Мука чева (20 км.) кожну годи�
ну. Дзвонити до 22 год.

Тел.:0660872146
     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.

ПРОДАЄТЬСЯ ДОБРЕ
ДОМАШНЄ ВИНО,
МИНУЛОРІЧНОГО

УРОЖАЮ, ЧЕРВОНЕ. ПО 10
ГРН ЗА 1 ЛІТР .

ЗВЕРТАТИСЯ  050�1727567

     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

ДОПОМАГАЮ  ОФОРМИТИ
ГОТІВКОВИЙ КРЕДИТ

до 15000 грн.
Без  довідки про доходи та
поручителя.   0955468916
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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.

Тел.: 050 432 14 41; 050 372 3096

WWW.OLCOM.BIZ

Ліцензія НБУ № 35  від 10.10.2011

м. Мукачево, вул. Пушкіна, 11
Тел.: 3622647
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ОВЕН (21.03�20.04).
На вас чекає вдалий
період, події будуть
розвиватися  сприят�

ливим для вас чином. Нама�
гайтеся правильно розподі�
ляти сили: турбот  буде дос�
татньо і на роботі, і вдома.
Бажано скоротити витрати.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Вам  властива за�
вищена самооцінка,
що може стати  при�

чиною серйозних проблем у
роботі й ділових відносинах.
Якщо ви не  виявите поступ�
ливість, то ризикуєте зали�
шитися без підтримки в най�
важливіший  момент.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Варто бути
обережніше в спілку�
ванні. Уникайте сва�
рок з людьми, від яких

багато чого залежить. Сер�
йозних труднощів удасться
уникнути тим, хто готовий до�
віряти не тільки логіці, але й
власній інтуїції.

РАК  (22.06�23.07).
Неприємних несподі�
ванок можна не побо�
юватися, ви легко

зможете домогтися успіхів.
Труднощі можуть бути пов'я�
зані з фінансами.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Труднощі в  роботі не
виключені, але всі
вони носять  тимча�

совий характер і незабаром
будуть переборені. Гар�
монічні відносини в родині.

ДІВА (24.08�23.09).
Знадобиться рішу�
чість. Особливо серй�
озні труднощі можуть

виникнути під час обговорен�
ня фінансових питань. Прий�
деться виявити максимум
дипломатії та такту, щоб до�
могтися свого.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Ви будете пе�
ребувати в центрі
уваги й відчувати себе

відповідальними за навко�
лишніх. Не завжди потрібно
братися за рішення чужих
проблем...

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Має надійти
велика та цікава ро�
бота. Можливі непо�

розуміння, дрібні, але потре�
буючі уваги проблеми. Гостро
стануть фінансові питання,
імовірні значні витрати. По�
ступово ситуація ввійде в
нормальне русло.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Небажано
приймати рішення
поспішно. Можуть ви�
никнути проблеми з

керівництвом. Імовірні нові
знайомства й романтичні
зустрічі. Але навіть у цих при�
ємних обставинах ви часом
будете надміру  вимогливі.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Прийдеться
приймати важливі
рішення й брати на
себе серйозні зобов'�

язання. Намагайтеся дово�
дити до кінця початі справи,
навіть якщо це буде дуже
важко. Фінансове станови�
ще стабільно, витрати но�
сять побутовий характер.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Можливі про�
блеми на роботі, про�
фесійний безлад,
викликані вашим

прагненням перекласти на
інших відповідальність за свої
помилки. В особистому житті
ситуація складається досить
сприятлива.

РИБИ (20.02�20.03).
Будьте уважні, обго�
ворюючи з колегами
спільні проекти: хтось

із недавніх союзників спро�
бує завдати шкоди вашій
справі. Важливо проявляти
терпіння, вислухувати різні
точки зору.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 16.06.14 – 22.06.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

21 ïàðà;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 25 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺
ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Â 1975 ãîäó ó ìåíÿ êîí-
ôèñêîâàëè ñàìîãîííûé
àïïàðàò. Â÷åðà âèäåë åãî
íà âûñòàâêå "Ìîäåðíèçà-
öèÿ è íàíîòåõíîëîãèè".

Îäåññà. Ïðèâîç. Êîë-
áàñíûé ðÿä.

– Ìóæ÷èíà! Øî âû îòî
öåëûé ÷àñ õîäèòå, ïðîáó-
åòå è íè÷åãî íå áåðåòå?

– Âàì øî, òàêè íè÷åãî
íå íðàâèòñÿ?

– Íðàâèòñÿ.
– Øî,äåíåã íåò?
 – Åñòü.
– Íó òàê ïîêóïàéòå!
– Çà÷åì?
– Øîáû êóøàòü.
– À ÿ øî äåëàþ?

Ðàññêàçûâàÿ äåòÿì
ñêàçêó íà íî÷ü, ïàïà óâ-
ëåêñÿ è ñëó÷àéíî ðàññêà-
çàë  î ïîõîäå â ñàóíó.

Äàâàé ÿ ðàññêàæó òåáå
èñòîðèþ, ïîñëå êîòîðîé
òû ñòàíåøü ïîëíûì èäè-
îòîì. Õîòÿ íåò, ÿ âèæó,
òû ýòó èñòîðèþ óæå ñëû-
øàë.

Â áóäóàðå ñâîåé ëþáîâ-
íèöû ïîðó÷èê Ðæåâñêèé
ðàññòåãíóë êèòåëü è ñêè-
íóë ñàïîãè. Äàìó ïåðå-
äåðíóëî:

– Ôè, ïîðó÷èê, äà âû  êîã-
äà-íèáóäü íîñêè ìåíÿå-
òå?

– Î÷åíü ðåäêî è òîëüêî
íà âîäêó.

Ïîñàäèë äåäêà Ðåïêó. À
Ðåïêà âûøåë èç òþðüìû
è óáèë äåäêó.

Øòðèëèö î÷íóëñÿ ðàí-
íèì óòðîì  ïîä çàáîðîì
÷üåé-òî çàãîðîäíîé âûë-
ëû. Åãî òîøíèëî, â ëåâîé
ðóêå áûë çàæàò æåíñêèé
áþñòãàëòåð, èç ïðàâîé
òîð÷àë îáðûâîê çàïèñêè
:"Ðàçðåøàþ ðàññëàáèòü-
ñÿ, Öåíòð".

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺Сара Гликман и Бен Шлезингер ре�
шили пригласить на свою свадьбу пан�
ду, поскольку все торжество было посвя�
щено этому виду млекопитающих. Тема�
тика церемонии была выбрана Гликман
и Шлезингером из особой любви обоих
к пандам.

Почему жених и невеста остановили
свой выбор именно на Бао Бао, неизве�
стно. Пара выслала маленькой панде

ПАНДА  НЕ  ПРИШЛА  НА  СВАДЬБУ
приглашение прибыть на свадьбу со
всей своей семьей и отведать вкус�
ного бамбука. Однако, как рассказал
Бен Шлезингер, Бао Бао «поблагода�
рила за приглашение и отказалась
прийти». Можно предположить, что
ответное шутливое письмо жениху и
невесте прислали сотрудники зоо�
парка.

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ЧТОБЫ ЛЕТОМ НЕ  БОЛЕТЬ
АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ. Обычно начинается у

любителей позагорать. Те части тела, которые дольше
всего были в лучах солнца, могут покрыться серьезной
красной сыпью.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Прятаться от солнца. Носить фут�
болки с длинным рукавом. Лечить сыпь специальными
мазями от аллергии, в особо серьезных случаях доктор
может прописать мазь с гормонами.

ТЕМПЕРАТУРА. Чаще от жары страдают дети � у
них ведь еще не налажена терморегуляция, и в сильную
жару температура может подняться до 40 градусов.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Врача вызывать – обязательно! Ох�
лаждать чадо всеми возможными способами: прохлад�
ной водой, обильным питьем и, конечно, не выпускать на
солнце, а гулять выходить только в вечернюю прохладу.
Грудных деток в такую погоду нужно почаще приклады�
вать к груди. И постарайтесь обойтись на время жары без
памперсов, ведь в них малыш как в термосе.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ. В жару организм быстро те�
ряет влагу. И страдают обычно маленькие дети и пожи�
лые люди.

Что делать? Пить! Не компоты, не газировку, а простую
воду мелкими глотками. Не меньше 2 литров в день.

ГЛАЗА СЛЕЗЯТСЯ. Солнце светит и греет, и без
очков летом лучше на улицу не выходить. Важно, чтобы
стекла очков были качественные, не пропускающие уль�
трафиолет.

Минулого тижня ми вже
повідомляли про цікаву
подію, яка відбулася в на�
шому місті, завдячуючи
Денису Соболю та його
однодумцям. Саме 5 чер�
вня, у четвер, на березі
Латориці, мукачівці мали
можливість безкоштовно
переглянути фільм Майк�
ла Кейтона–Джонса
«Відстрілюючи псів», у

Çíîâó â ãîñòÿõ ó Äåíèñà Ñîáîëÿ
якому йшлося про трагічні
події громадянського кон�
флікту в Руанді. Власне
цим фільмом було запо�
чатковано нову форму за�
лучення нас, мукачівців,
до культурно�мистецького
життя, надаючи мож�
ливість відвідати у вечірній
час кіно «просто неба».

Відрадно, що вище зга�
дувана подія не стала од�

норазовою акцією, що
вона припала до смаку як
молоді, так і дорослим і
проводиться вона на ен�
тузіазмі людей, які свої�
ми силами вирішили зро�
бити щось приємне тим,
хто знаходиться поруч.

Кіно «Просто.Неба» по�
чинає збирати навколо
себе всіх, хто бажає не�
вимушеного спілкування
та відпочинку на природі,
хто бажає поділитися
своїми думками з інши�
ми, зустріти не тільки но�
вих, але й побачити ста�
рих друзів.

Учорашня, друга за
ліком, подія, показала
наскільки швидко
збільшується коло при�
хильників поки що нео�
рдинарної для нашого
міста форми відпочинку,
і це при тому, що автори
задуму не здійснюють на�
вколо нього підвищеного
піар�супроводження, що

також є приємною неспо�
діванко. Без метушні, «по�
казухи» та надмірного га�
ласу робиться дуже по�
трібна для нашої спільно�
ти справа. Та це, напевно,
не означає, що будь�хто з
нас не може долучитися
до неї, підставити своє
плече організаторам,
якщо така необхідність ви�
никне. Наразі вони чудово
справляються зі своїм за�
думом, який поволі стає
однією з частинок нашого
життя.

Ніч під відкритим небом,
купки людей, які сидять
перед екраном на набе�
режній Латориці – це вже
ознака мукачівського сьо�
годення, або вірніше, «му�
качівських кінематограф�
ічних четвергів».

Відділ з питань
внутрішньої політики

Мукачівського
міськвиконкому

ПОВІДОМЛЯЄМО,
що 25.06.2014 о 11.00  заплановано зустріч керівництва
прокуратури міста з представниками громадськості.

Зустріч відбудеться в приміщенні прокуратури міста
Мукачево за адресою : м.Мукачево, вул. Л.Толстого, 15.

До участі у заході запрошуються представники гро�
мадських організацій та громадські активісти. На вка�
заній зустрічі буде обговорено проблемні питання проку�
рорсько�слідчої діяльності на території міста.

В. ДАНКАНИЧ, прокурор міста

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

22 ÷åðâíÿ  î 12.00 äëÿ ä³òåé —
“Ïàí Êîöüêèé”  (Ì. Ëèñåíêà).

Öüîãî æ äíÿ î 17.00 äëÿ äîðîñëèõ—
“Êîíêóðñ” (À.Ãàí³í)


