
ГОЛОВУВАННЯ в країнах "Великої сiмки" з 1 липня
цього року перейшло до Нiмеччини.

ВАТИКАН офiцiйно визнав асоцiацiю  250 католиць�
ких священикiв, якi "рятують людей вiд демонiв". Ця
мiжнародна  органiзацiя  об’єднує екзорцистiв 30 країн.

58РIЧНИЙ житель  штату Теннессi Кокрум  виграв у
лотереї "Паверболл" 259800000 доларiв. Такого вели�
кого  призу в iсторiї штату ще не було.

УКРАЇНА  подала  два позова  проти Росiї  у Євро�
пейський суд у зв’язку з подiями навколо Криму та у
Донбасi.

28РIЧНИЙ  принц Бельгiї Амадео  одружився  з
iталiйською журналiсткою  Елiзабет  фон Волькештайн.

ГРУПА колишнiх членiв Партiї регiонiв провела уста�
новчий з’їзд i заснувала  Партiю розвитку України, го�
ловою якої обрано Юрiя Мирошниченка – колишнього
представника В.Януковича у Верховнiй Радi.

У НЬЮЙОРКУ вiдбулася незвична благодiйна  акцiя
– званий обiд для тисячi  бездомних. Її органiзував
вiдомий китайський  мiльярдер  i благодiйник Чень
Гуанбяо.

 ВЛАДА кiлькох швейцарських мiст  пiдготувала за�
кони про допустиму  кiлiсть домашнiх кiшок. Iнiцiатори
вважають, що у однiй сiм’ї  можна утримувати не бiльше
однiєї кiшки.

15РIЧНИЙ  школяр  Шива Натан з Iндiї створив
повноцiнний протез руки, яким  можна керувати  з до�
помогою сили  думки.
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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.

ÃÅÐÎ¯ ÍÅ ÂÌÈÐÀÞÒÜ!
глибокі співчуття родині Штольцель

від міського голови Мукачева
Золтана Ленд’єла

Велике горе прийшло у родину Наталії Васи
лівни та Володимира Андрійовича Штоль
цель, а також до всієї мукачівської громади. Під
час виконання військового обов’язку по захисту
Вітчизни, на сході країни, загинув наш земляк,
мукачівець, військовослужбовець прикордонних

військ
Вільгельм  ШТОЛЬЦЕЛЬ.

Від себе особисто, від депутатського корпусу
та виконавчого комітету Мукачівської міської
ради, всіх мукачівців висловлюю глибокі співчут
тя родині та близьким загиблого Вільгельма
Штольцеля.

Світла пам’ять про Вільгельма Штольцеля,
який загинув за волю України назавжди збере
жеться в наших серцях.

Герої не вмирають!
Міський голова Мукачева

Золтан ЛЕНД’ЄЛ
Залишайтеся з нами i надалi. Адже ваша пе�

редплата — найвагомiша частка  фiнансового
виживання нашої з вами газети. Пiдписатися на
газету “Мукачево” можна у будь�якому пошто�
вому вiддiленнi мiста i району або безпосеред�
ньо 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 2014й рік

Çàõèùàºø Óêðà¿íó –
îòðèìàé çåìëþ!

Військовим, які беруть участь в АТО,
обіцяють безплатні земельні ділянки
Військовослужбовці, які виконують завдання

із здійснення антитерористичної операції, змо
жуть дістати у власність земельні ділянки для
будівництва і обслуговування житлових бу
динків, господарських будівель та споруд, для
ведення садівництва, для індивідуального дач
ного будівництва.

Докладніше про це нам розповів виконувач обо�
в’язків начальника Головного управління Держзе�
магентства області Віктор Мартинюк.

– Отже, це правда, що військові, які беруть
участь в АТО, можуть претендувати на земельні
ділянки?

– Так, обласні управління Держземагентства ма�
ють доручення, щоб усі без винятку військовослуж�
бовці, котрі беруть участь в антитерористичній опе�
рації, дістали у власність земельні ділянки. Нині
відпрацьовано алгоритм дій, розроблено покрокові
схеми, щоб військовослужбовець міг без зайвого
клопоту оформити належні документи для наділен�
ня земельної ділянки.

– І всетаки, як військовий може дістати у
власність ділянку?

– Військовослужбовцям треба із заявою зверну�
тися безпосередньо до Головного управління Дер�
жземагентства в області за місцем проживання.
Докладніша інформація — на "гарячій лінії" голови
Держземагентства України за телефоном 0�800�
301�071 (усі дзвінки безплатні). Оператори нада�
дуть кваліфіковані консультації.

– Ділянки роздаватимуть безплатно і якої
площі кожному з військовослужбовців?

– Згідно з рішенням органів місцевого самовря�
дування і наказів Держземагентства військові от�
римають землі безоплатно, — каже Віктор Марти�
нюк. — Щодо виділення окремої площі, то тут усе
індивідуально. Наприклад, якщо війсьовий захоче
земельну ділянку за межами населеного пунку, то
ми можемо виділити для нього, наприклад, земель�
ну ділянку площею 12 сотих для ведення садівниц�
тва.

Інна КРАСУЛЯК

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
20 ëèïíÿ  î 12.00 äëÿ ä³òåé  (À. Ëèñåíêî).

“Ë³ñîâ³ ïðèãîäè”
Öüîãî æ äíÿ î 17.00 äëÿ äîðîñëèõ –

  (É.Î. Íåñòðîé)
 “Îöå õàëåïà!”

Ðåäàêö³ÿ ùèðîñåðäíî â³òàº ô³ðìó “Àóäèò”, âñ³õ áóõãàëòåð³â ì³ñòà ³ ðàéîíó,
 ç ÿêèìè ìè ñï³âïðàöþºìî ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Ùèðî äÿêóºìî çà ïë³äíå

ïàðòíåðñòâî, áàæàºìî âàì, íàø³ íåâòîìí³ äðóç³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
óñï³õ³â ó ïðàö³, âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â!



Íåëîâêèå ïðåîáðàçîâàòåëè õóæå ðàçðóøèòåëåé. (Ï. Áóàñò).Íåëîâêèå ïðåîáðàçîâàòåëè õóæå ðàçðóøèòåëåé. (Ï. Áóàñò).Íåëîâêèå ïðåîáðàçîâàòåëè õóæå ðàçðóøèòåëåé. (Ï. Áóàñò).Íåëîâêèå ïðåîáðàçîâàòåëè õóæå ðàçðóøèòåëåé. (Ï. Áóàñò).Íåëîâêèå ïðåîáðàçîâàòåëè õóæå ðàçðóøèòåëåé. (Ï. Áóàñò). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 17  ëèïíÿ 2014 ð.
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ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
² ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ó ÷óäîâó ïîðó ñåðåäèíè ë³òà
â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü
íàðîäæåííÿ çíàíà  ³ øàíîâàíà
ó Ìóêà÷åâ³, âñüîìó Çàêàðïàò-
òþ æ³íêà – Ëàðèñà Îëåê-
ñàíäð³âíà ÁÐÎÂÄ² – ÷ëåí
Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè õóäîæ-
íèê³â Óêðà¿íè,  ëàóðåàò   ìè-

òåöüêî¿  ïðåì³¿ ³ì. Áîêøàÿ ³ Åðäåë³, âèçíàíà ìàéñòðèíÿ
ïåíçëÿ ³ ãîáåëåíó.

Ñâî¿ì âèñîêèì  òàëàíòîì ³ íåâòîìíîþ ïðàöåþ âèñî-
êîêëàñíèìè  òâîðàìè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà âîíà
áàãàòî ðîê³â íàïîâíþº äóõîâíèé ñâ³ò  Ìóêà÷åâà, ð³äíî-
ãî Çàêàðïàòñüêîãî êðàþ.

Ñåðäå÷íî â³òàºìî Ëàðèñó Îëåêñàíäð³âíó ç ñâ³òëèì
ñâÿòîì þâ³ëåþ  ³ ðàçîì ç âäÿ÷í³ñòþ ùèðî áàæàºìî  þâ-
³ëÿðö³ ùå íà áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ òâîð÷îãî
íàòõíåííÿ,  íåâòîìíîñò³  ³ ùîäåííèõ ìèòåöüêèõ çäîáóòê³â.

×îëîâ³ê, âñÿ ðîäèíà Áðîâä³, ùèð³ øàíóâàëüíèêè
Âàøîãî òàëàíòó, äî ÿêèõ ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ãàçåòà

“Ìóêà÷åâî”.

Знову липень золотить білий
налив, ранні груші, сливи, як і
50 літ тому. Через тиждень
після різдва чесного і славного
пророка Предтечі Хрестителя
Іоанна у Гандеровиці, в робо#
тящій родині   на світ з’явився
хлопчик, якого назвали Іван#
ком. З малих літ він впевнено
торував свою стежину у велике
життя. Читати навчився ще до
школи. Любов до книги несе в
собі й понині. Одному Богу відо#
мо, як він, слідчий по особливо
важливим справам обласної
прокуратури Іван Михайлович
Кампов,  викроює вільну хвили#
ну для читання. В шкільні роки
велике бажання вчитися, дис#
циплінувало його, заставило
взяти свою долю у міцне по#
віддя. А по закінченні школи де
б не трудився, за що б у житті
не брався, у Івана Кампова ста#
чило  і снаги, і мудрості пере#
творювати працю собі у задо#
волення, а іншим – у радість.

Тепер не секрет, що в групу
обмеженого контингенту Захі#
дної групи військ  розташованих
у Німецькій демократичній рес#
публіці випадкових людей не
брали. А він служив там. Гвардії
старший сержант Іван Кампов
був гордістю своєї військової
частини. Дисциплінований, ак#
тивний, з високою ступінню
відповідальності, роботящий, з
аналітичним складом розуму за
час служби заробив не один
десяток заохочень від команду#
вання. Йому пропонували

Þâ³ëåéí³ çóñòð³÷³

Ç ËÞÄÜÌÈ ² ÄËß ËÞÄÅÉÇ ËÞÄÜÌÈ ² ÄËß ËÞÄÅÉÇ ËÞÄÜÌÈ ² ÄËß ËÞÄÅÉÇ ËÞÄÜÌÈ ² ÄËß ËÞÄÅÉÇ ËÞÄÜÌÈ ² ÄËß ËÞÄÅÉ
військову кар’єру. Та Іван Ми#
хайлович відмовлявся. Бо бачив
себе в когорті борців із злом.

Одразу після демобілізації з
армії І.М.Кампову поступити у
Харківський юридичний інсти#
тут не вдалося. Не добрав яки#
хось пів бала. І влаштувався на
роботу в Мукачівську міську
друкарню. Працював на
совість. Бо й досі тут згадують ,
що «руки у Івана Кампова зо#
лоті, а душа чиста, як умита ди#
тина». Влітку вдруге подав до#
кументи в Харківський юридич#
ний інститут. Уже розумів, що
справа то непроста, бо прий#
мали туди знаннями міцних,
трудом загартованих, у гро#
мадській роботі активних і до
роботи в прокуратурі здібних.
Екзамени витримав. Вчитися й
здобути фах прокурорського
працівника – ще важче було. Та
Іван Кампов у науці послаблень
собі не давав.

   Майже три десятки років
працює І.М.Кампов  у органах
прокуратури, присвятивши
своє життя службі в ім’я спра#
ведливості. І з перших днів ро#
боти слідчим, заступником про#
курора, прокурором району він
показав себе людиною знаю#
чою, небайдужою, безкомпро#
місною, одне слово, суворим
але справедливим стражем За#
кону. За збільшення величини
зірок на погонах зростав і рівень
складності справ, за які дово#
дилося братись. За зразкове
виконання службових обо#
в’язків, уміле й швидке розк#
риття резонансних справ та
сумлінну роботу Іван Михайло#
вич неодноразово заохочував#
ся керівництвом прокуратури.

Його не муляє і не докоряє
йому совість. Не клянуть його
безвинно посаджені за грати. А
ось вдячних молитов від ма#
терів, сиріт, вдів за нього до Гос#
пода звернуто багато. За його
талант, людяність, за добро
зроблене людям, незалежно від
їх статків. Івана Михайловича
знають, пам’ятають як талано#
витого слідчого від ока якого не
сховається найменша деталь,
що веде до успішного розкрит#
тя злочину. Ваші зустрічі з мо#

лоддю, бесіди з тими, хто зро#
бив перший хибний крок, запа#
м’ятовуються на всеньке жит#
тя і служать надійною пересто#
рогою. Отож сьогодні ви маєте
незаперечний авторитет і зас#
лужену шану серед колег по
роботі. І це за мудрість, вива#
женість, любов до людей, про#
фесіоналізм. Колеги, друзі
щанують ваше відчуття гумору,
власний погляд,  до яких повною
мірою додаються ваші ста#
ранність, працьовитість,
чесність… Для Івана Михайло#
вича усі основоположні принци#
пи були і залишаються катего#
рією вічною – бо не кривить ду#
шею, був і є у гармонії з совістю,
не ображав слабших, вірою і
правдою служив і служить його
величності – Закону. Ось чому
саме йому як вірили, так і вірять
і пересічні громадяни і праців#
ники прокуратури.

   І.М.Кампов, як був, так і за#
лишається оптимістом у житті,
може годинами розповідати про
прокурорські будні, залишаєть#
ся моральним взірцем не лише
для тих, хто з ним працював,
спілкувався, а й для молодих
працівників органів прокурату#
ри. Він не картає себе за те, що
через цілковиту відданість про#
курорській професії може і не
додав тепла рідним, мало до#
помагав дружині, сину Вадиму,
який щойно закінчив юридичну
академію, доньці#школярці
Анютці, матері, дідусеві… Бо те
відчуття, що з’являється, коли
робиш добро, нехай і для зовсім
чужої для тебе людини, не
зрівняється ні з яким іншим,
сповнює душу глибокою раді#
стю.

   Так тримай літ до ста золо#
тий наш ювіляре. Міцного Тобі
здоров’я, дорогий Іване Михай#
ловичу, незгасного оптимізму,
успішного здійснення всіх за#
думів. Нехай Твій небесний за#
хисник і покровитель Іоанн
Предтеча дарує Тобі активне,
багате і цікаве життя на многая
і благая літ!

Михайло МАНИЧЕВ,
голова міського осередку

ветеранів групи Західних
військ, гвардії підполковник

Призначення Гелетея не всім
сподобалося. Багато хто не
розуміє, як міліціонер має ке)
рувати армією.

Але в його рідному селі мало
хто сумнівається, що новий
міністр оборони — призначен#
ня вдале.

“ Наш Гелетей із роду тру#
дарів, слів на вітер не кидає”, —
кажуть люди у Верхньому Ко#
ропці, що в Мукачівському рай#
оні Закарпаття. Так тут реагу#
ють люди на слова новопризна#
ченого міністра оборони, який
пообіцяв “парад перемоги в ук#
раїнському Севастополі”.

Село з населенням 1230 осіб
— на карті за 4 кілометри від
Мукачева. Та місцеві вважають
його околицею міста над Лато#
рицею. Вказівник на дорозі —
одразу за міським цвинтарем.
Рідня міністра мешкає на вулиці
Комарова. Нині в ошатному бу#
диночку з мансардою залиши#
лася тільки мама — Анна Геле#
тей, якій за 70 років. По сусід#
ству — хата сільського голови.

“Шукаєте будинок Гелетеїв?
— питає сивий чоловік і нази#
вається Юрієм Тасингером. —
Вони мешкали неподалік храму.
Та новопризначений міністр уже
понад 20 років тому переїхав до
столиці. Подейкують, має вели#
чезну квартиру в центрі та ще й
будинок на околиці Києва. Ка#
жуть, коли робив ремонт, наймав
бригаду майстрів із Закарпаття.
Про те, які вправні наші майст#
ри, добре знає бо й сам із роду
будівельників. Його дідусь — з
Іршавщини, батько та дід мали
золоті руки, а прадід будував
церкви”.

Валерій Гелетей чи не щомі#
сяця навідується на малу бать#
ківщину, до матері. Та переїзди#
ти до столиці навідріз відмов#
ляється. Рідний брат Валерія,
Володимир Гелетей, живе в Уж#
городі. Попри завантаженість, а
працює він заступником началь#
ника обласного СБУ, двічі на
тиждень приїздить до рідного
села. За доброю традицією ве#
лика рідня Гелетеїв збирається
разом у батьковій хаті на Кир#

Ì³í³ñòð-çàêàðïàòåöü
бай — святу Марію, що припа#
дає на середину серпня. На
день села у Верхньому Коропці
влаштовують урочистості.

“До Гелетеїв ідуть за допомо#
гою, а вони не відмовляють тим,
хто опинився у скруті. Щороку
допомагають релігійним гро#
ма-дам, у селі їх дві — право#
славна та католицька, — розпо#
відає секретар сільради Наталя
Бухман.

Для шкільного спортивного
клубу закупили форму й м’ячі.
Брати залюбки допомагають
людям, але не хизуються добри#
ми справами”.

У сільській школі, де навчався
новоспечений міністр, кажуть,
що в класі він був тихеньким.
Скромний хлопчина ніколи на очі
не ліз, та в навчанні не пас
задніх. “Валерій ходив до
сільської школи разом з моєю
племінницею. Якось заступився
за нашу Марічку, коли хлопці
прив’язали її косу до стільця”, —
пригадує Марія Личауер.

“Вболіваю за Валерія, він наш
земляк, — розповідає односе#
лець міністра. — Та якби після
служби у війську не пішов
міліцейською дорогою та не од#
ружився з київською дівчиною,
мабуть, усе життя пропрацював
би в місцевому АТП, як його бать#
ки. Кілька місяців був дільнич#
ним, опісля кмітливого юнака
перевели до карного розшуку, а
звідти — до УБОЗу. У 40 років
отримав генеральські погони.
Оце так підфартило!”

Тутешні ґаздині готують вишу#
кані тістечка на німецький манір
(колись у селі жили німці). Та ко#
ронна страва — короп у сметані,
по#коропецьки. Коропи, сазани
й амури — з місцевого рибника,
береги якого “обліпили” рибал#
ки з вудками. Хоча щастить не
кожному.

А ще в селі нового міністра на#
зивають “людиною Балоги”.
Вони — соратники, а майже рік
тому ще й породичалися: плем#
ін-ниця Валерія, Едіта Гелетей,
ста-ла дружиною Андрія, стар#
шого сина Віктора Балоги.

Еліна САВИЦЬКА

 ÌÈÐÓ ² ÙÀÑÒß
ÍÀ ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ!

 Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà ïàì’ÿòíèé þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº æèòåëüêà Ìóêà÷åâà,
ó÷àñíèöÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Çîÿ Ñòåïàí³âíà ÑÒÐÈÊÓÍ.
Ç áåçì³ðíîþ ïîâàãîþ, âåëè÷åçíîþ ïîâàãîþ ³

í³æí³ñòþ â³òàºìî öþ ìóäðó, ùåäðó, äîáðîçè÷ëè-
âó, ïîðÿäíó æ³íêó, ÿêà á³ëüøå ñîðîêà ðîê³â ñâîãî
æèòòÿ â³ääàëà ðîáîò³ â áóõãàëòåð³¿
ðàäãîñïó-çàâîäó «Ìóêà÷³âñüêèé».
Áàæàºìî Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, íàòõíåííÿ, Áîæî¿ áëàãî-
äàò³, çä³éñíåííÿ âñüîãî çàïîâ³òíî-
ãî, ìèðó, ùàñòÿ ùå íà äîâã³-äîâã³
ðîêè æèòòÿ. Çà âñå äîáðî çðîáëå-
íå ëþäÿì âåëèêå Âàì ñïàñèá³, óêë³í
äî çåìë³.

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – Í. Æìàºâà,
ñ³ì’ÿ Ìàíè÷åâèõ, ð³äí³, äðóç³…

Øàíîâí³ áóõãàëòåðè-êîëåãè!
Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì! Õàé

öåé äåíü çàâæäè äëÿ âàñ áóäå ñïîâíåíèé ðàä³ñòþ òà
ãîðä³ñòþ çà âàøó íàäçâè÷àéíî ñêëàäíó òà â³äïîâ³-
äàëüíó ðîáîòó.

Áóõãàëòåðè – öå ëþäè ³ ñëîâà, ³ ä³ëà, ÿê³ â³ðòóîçíî
ïðèáîðêóþòü íîðîâëèâ³ öèôðè. Íåäàðåìíî ó áóõ-
ãàëòåðñüê³é ñôåð³ ïðàöþþòü ëèøå ñïðàâæí³ ôàõ³âö³,
ÿê³ âèêîíóþòü ñâîþ ðîáîòó ÷³òêî, çëàãîäæåíî, áåç-
äîãàííî ³ ÿê³ñíî. Ùèðî äÿêóþ âàì çà ñàìîâ³ääàíó ³
íàïîëåãëèâó ïðàöþ.

Áàæàþ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîáðîáóòó,
ìèðó ³ çëàãîäè. Íåõàé êîæåí äåíü íåñå
ðàä³ñòü òà äàðóº áåçë³÷ íåçàáóòí³õ æèò-
òºâèõ ìîìåíò³â. Íåõàé äîëÿ óñì³õàºòü-
ñÿ âàì, ìð³¿ çä³éñíþþòüñÿ, à â æèòò³ áóäå
ãàðìîí³ÿ ³ áàëàíñ. Òâîð÷îãî íàòõíåííÿ
âàì òà íîâèõ óñï³õ³â!

Ç ïîâàãîþ, Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ, Óïîâíîâàæåíèé ïðåä-
ñòàâíèê ÀÏÓ ó Çàêàðïàòñüê³é îáë., ãîëîâà ÇÒÂ
ÂÏÃÎ «Ñï³ëêà àóäèòîð³â Óêðà¿íè», äèðåêòîð
ÏÏ «Àóäèò», ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â».
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Íè÷òî òàê íå ðàçäðàæàåò, êàê õîðîøèé ïðèìåð. (Ìàðê Òâåí)

Протягом десяти днів
в чешському місті Остра�
ва проходив 8 чемпіо�
нат Європи з баскетбо�
лу серед ветеранських
команд. У цьому   зма�
ганні взяли участь 105
команд (75 чоловічих та
30 жіночих)  із 20 країн,
загальна кількість учас�
ників  склала 1600
спортсменів.

Найбільшу кількість
команд представляли
на цьому чемпіонаті Ро�
сія (23), Німеччина та
Чехія (по 14),Литва (8)
та Україна (7).Нашу краї�
ну представляли  4 чо�
ловічих та 3 жіночі ко�
манди із Києва, Львова
та Мукачева. У чоловіків
змагання проходили у 9
вікових категоріях, у
жінок – у 6. Наша мукач�
івська команда “Кар�
патські ведмедиці”
міського баскетбольно�
го клубу ветеранів
“Імпульс”, яка виступа�
ла  у віковій категорії
40+ у своїй підгрупі “А”
здобула  перше місце,
перегравши команди
Чехії 80:35, Естонії
49:33, Росії 59:45,
Німеччини 77:37, а у
півфіналі впевнено пе�
реграла литовських ве�
теранів з рахунком
70:38.

У грі за золоті нагоро�

“Çîëîòèé óñï³õ ìóêà÷³âñüêèõ áàñêåòáîë³ñòîê
íà 8 ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè “

ди  наша баскетбольна
дружина зустрічалася з
другою командою гос�
подарів чемпіонату і на
останнях секундах цієї
драматичної гри завдя�
ки влучному кидку капі�
тана нашої команди Оль�
ги Продан вирвала пере�
могу з рахунком 49 : 48.
Це перше золото нашої

мукачівської команди
на такому престижному
баскетбольному зма�
ганнї. А до цього золо�
того успіху було срібло
нашої команди у Каунасі
на 7�му чемпіонаті Євро�
пи у 2012 році і срібло
із Греції на 12�му чемпі�
онаті світу у 2013 році.

Особливо хочеться
відмітити бійцівський
характер, працездатні�
сть,жадобу до перемо�
ги Тетяни Кобзар,Тет”я�

ни Ясичевої,Лілії Яц�
ковської,

Тетяни Курілло,Ольги
Продан та інших членів
нашої команди та тре�
нерський склад у складі
Віктора Кваша,Сергія
Фельбаби,Олега Пеле�
ха, які змогли згуртува�
ти команду і настроїти її
на перемогу.

Протягом цього зма�
гання наша збірна здо�
була 6 перемог і набра�
ла 384 переможних
очків. Наші дві жіночі ко�
манди,які виступали у
категоріях 35+ та 45+
здобули  срібні нагоро�
ди.

Наша чоловіча коман�
да,яка віступила у кате�
горії 50+ посіла 6 місце
серед 17 команд самої
чисельної групи на цьо�
му змаганнї. Золоті на�

городи для нашої краї�
ни здобули команди 65+
та 40+. Баскетболісти зі
Львова посіли 5 місце в
групі 60+.

Найбільше золотих на�
город в активі збірної
Росії�4, Німеччини,Лат�
вії,України – по 3,Чехія і
Італія – по 1. Баскетбол�
істи із 13 країн станови�
лися чемпіонами та при�
зерами  цього чемпіо�
нату, а саме Німеччина
(8), Росія (7),Україна та
Литва (5),Латвія та Чехія
(4).

Під час перебування
наших українських ко�
манд в цьому баскет�
больному краю спорт�
смени ознайомилися з
історичними та пам’ят�
ними місцями міста Ос�
трава,прийняли участь у
святковій вечері де зус�
трілися з легендами
чеського баскетболу,ке�
рівництвом міста,намі�
тили плани підготовки
ветеранських команд до
13�го чемпіонату світу,
який відбудеться в аме�
риканському місті Ор�
ландо в серпні 2015
року.

Прощавай, Острава,
до зустрічі, – Орландо !

Віталій  БІБІК,
голова ММБКВ

“Імпульс”

Â²ÊÒÎÐ ÃÎÃÎËÜ – ÏÎ×ÅÑÍÈÉ
ÀÄÂÎÊÀÒ ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß!

САМЫЙ ОПАСНЫЙ
НАПИТОК В МИРЕ

Американские ученые поставили себе задачу
определить самый опасный безалкогольный на*
питок в мире. Пальму первенства эксперты отда*
ли отнюдь не газировке, а молочным коктейлям.
Содержащиеся в них сахар и жиры значительно
превышают суточную норму потребления. Напит*
ком зачастую запивают гамбургеры и картофель
фри, что только усугубляет положение.

УЧЕНЫЕ проверили сотню школьников, которые пили
шоколадные молочные коктейли. Оказалось, что для них
этот напиток был сродни наркотику. «Мы провели мно�
жество исследований по профилактике ожирения и
пришли к выводу, что чем больше сахара вы едите, тем
больше вы хотите снова потреблять его», – приводит
The New York Times слова руководителя исследования
Эрика Стайса. Сахар выполняет так называемую функ�
цию возна-граждения мозга – стимулирует центры
удовольствия.

Еще один «сладкий убийца» – газировка. По подсче�
там диетологов, ежегодно ее жертвами становятся око�
ло 180 тысяч человек. Лимонады изменяют структуру
головного мозга. Недавно австралийские ученые до�
казали, что постоянное употребление напитков с повы�
шенным содержанием сахара приводит к тем же изме�
нениям в головном мозге, которые наблюдаются у пси�
хически больных.

Ç ÍÀÉÙÈÐ²ØÈÌÈ  ÏÎÁÀÆÀÍÍßÌÈ!
Öèìè äíÿìè   Äåíü íàðîäæåííÿ  â³äçíà÷èâ  äèðåê-

òîð ÒçÎÂ  “Àð³àäíà”
Ìèðîí Îëåêñ³éîâè÷ ÄÓÁÀÍÈ×.

Ùèðî â³òàºìî ³ áàæàºìî øàíîâàíîìó ³ìåíèííè-
êó  òâîð÷îãî äîâãîë³òòÿ, ìèðó, ðàäîñò³  ³ çäîðîâ’ÿ,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äîñòàòêó íà êîæåí ïðèé-
äåøí³é äåíü æèòòÿ.

Øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ  ÒçÎÂ “Àð³àäíà”,
Âàø³ ùèð³ äðóç³  ³ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”.

ÁÓÄÜ Â ÆÈÒÒ² ÙÀÑËÈÂÈÌ!
16 ëèïíÿ äî ïîðÿäíî¿ ëþ-

äèíè, í³æíîãî ÷îëîâ³êà, òóð-
áîòëèâîãî áàòüêà, äóæå
ëþáëÿ÷îãî ä³äóñÿ, âîä³ÿ-
“äàëåêîá³éíèêà”

ÁÀËÀÆÀ
Âàñèëÿ

Âàñèëüîâè÷à
ïðèëèíóâ 55-é ðàä³ñ-
íèé þâ³ëåéíèé äåíü
íàðîäæåííÿ.

Äîðîãèé íàø þâ³ëÿðå!
Ñïàñèá³ Òîá³ çà ùèðó äóøó, äîáðå ñåðöå, íåäî-
ñïàí³ íî÷³. Õàé ðóêè Òâî¿ íå çíàþòü âòîìè, à
ïðîôåñ³ÿ , ÿêó  Òè äóæå ëþáèø, ïðèíîñèòü Òîá³
ìîðàëüíå ³ ìàòåðàëüíå  çàäîâîëåííÿ. Çäîðî-
â’ÿ  Òîá³ ì³öíîãî-ì³öíîãî, íåâè÷åðïíî¿  åíåðã³¿ ³
“áåç öâÿõà ³ æåçëà â äîðîç³”!

Íàø ìèëèé ³ äîáðèé, íàéêðàùèé ó ñâ³ò³,
Áàæàºìî ùàñòÿ, äàðóºìî êâ³òè,
Ùîá ñîíöå ³ çîð³ ïëåêàëè òåïëî,
² ùîá çàâæäè çäîðîâ’ÿ ó Òåáå áóëî.
Ùîá  ñìóòêó íå çíàâ Òè, ìè ïðîñèìî äîë³,
Äîáðà Òîá³ é ðàäîñò³, ð³äíèé, äîâîë³.
Áî ëþäÿì äëÿ ùàñòÿ áàãàòî íå òðåáà —
Ñ³ìåéíîãî çàòèøêó é ìèðíîãî íåáà.
Ç þâ³ëåºì Òåáå !
Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå äðóæèíà Îëåíêà, ñèíî÷-

êè Þðà ³ ßðîñëàâ, íåâ³ñòêìè  Îëå÷êà ³
Êð³ñò³íêà, ç³ðî÷êè-îíó÷êè ªâî÷êà ³ Í³êîëü-
êà, ñâàòè Ëåíüî ³ ñâàòè Êóñêà, Ñòåöüî.

 Àäâîêàò ÃÎ-
ÃÎËÜ Â³êòîð
Ïåòðîâè÷, Ãåíå-
ðàë³ñèìóñ Êîçàöò-
âà, Ãåòüìàí Âñå-
óêðà¿íñüêîãî Ãâà-
ðä³¿ Ãåòüìàíñüêîãî Êîçàöòâà, Ãîëîâà Ôåäåðàö³¿
Ñîë³äàðíèõ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè, çà áàãàòîð³÷-
íó äîáðîñîâ³ñíó ïðàöþ ç íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè, áåç-
äîãàííó ìîðàëüíó ðåïóòàö³þ ³ àêòèâíó ó÷àñòü
ó ðîçâèòêó àäâîêàòóðè â Çàêàðïàòò³, óäîñòîº-
íèé âèñîêîãî çâàííÿ «Ïî÷åñíèé àäâîêàò Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñò³», ç â³äçíàêîþ.

Âåëüìèøàíîâíèé Â³êòîðå Ïåòðîâè÷ó, ñåðäå÷-
íî â³òàºìî Âàñ ç âèñîêîþ â³äçíàêîþ Âàøî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àäâîêàòà. Äàé Áîã Âàì Êî-
çàöüêîãî çäîðîâ’ÿ ³ ùå áàãàòî-áàãàòî ðîê³â
ïë³äíî¿, ñàìîâ³äàííî¿, ÷åñíî¿ àäâîêàòñüêî¿ ðî-
áîòè íà áëàãî íàðîäó Ñð³áíî¿ Çåìë³ ³ Óêðà¿íè!

3 âåëèêîþ ïîâàãîþ äî Âàñ,
êîëåãè, äðóç³ òà ð³äí³.

ÆÅËÀÅÌ ÎÒ ÄÓØÈ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþ-

ùèì äíåì ðîæäåíèÿ  óâàæàå-
ìîãî â  ãîðîäå îáëàäàþùåãî
ñàìûìè ëó÷øèìè êà÷åñòâàìè
÷åëîâåêà-äèðåêòîðà Ìóêà-
÷åâñêîãî äðàìòåàòðà

Þðèÿ  Ñòåïàíîâè÷à
ØÓÒÞÊÀ,

çàñëóæåíîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
ôåäåðàöèè.

Æåëàåì Âàì, äîðîãîé èìåíèííèê, êðåïêîãî
çäîðîâü áåçìåðíîãî ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ, åæåäíåâíûõ óñïåõîâ â Âàøåé áëà-
ãîðîäíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Íà ñàìîå êîðîòêîå ìãíîâåíüå
Ïóñòü âðåìÿ ïðåêðàòèò ñâîé âå÷íûé áåã,
È âñÿ çåìëÿ ïîçäðàâèò ñ Äíåì ðîæäåíüÿ
Òåáÿ, õîðîøèé íàø è ìóäðûé øåô!

Âàøè íàñòîÿùèå äðóçüÿ
Ì.×ÎÁÀÍ, Ì.ÌÀÍÈ×ÅÂ

Ö³º¿ íåä³ë³ ó ðîçêâ³ò³ äóõîâíèõ ³
ô³çè÷íèõ ñèë âèçíà÷àòèìå áëà-
ãîäàòíèé þâ³ëåé – 60-ð³÷÷ÿ ç äíÿ
íàðîäæåííÿ çàâ³äóâà÷ Ìàêà-
ð³âñüêî¿ àìáóëàòîð³¿ çàãàëüíî¿
ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè,
Çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè

Þð³é ²âàíîâè÷
ÃÀÁÎÐÅÖÜ.

Äîðîãèé ³ìåíèííèêó! Áëàãî-
äàðèìî Áîãà çà ïîäàðîâàí³ Òîá³
ïðåêðàñí³ ðîêè çåìíîãî æèòòÿ.
Íåõàé ³ ïîäàëüøå Òåáå îõîðîíÿþòü Éîãî ìèë³ñòü ³
ëþáîâ, à â æèòò³ òåáå ñóïðîâîäæóþòü â³ðà, íàä³ÿ ³
ëþáîâ. Ìèðó, ðàäîñò³, çäîðîâ’ÿ, äîñòàòêó íà êîæåí
ïðèéäåøí³é äåíü æèòòÿ, òâîð÷îãî äîâãîë³òòÿ íà ìíîã³¿
³ áëàã³¿ ë³òà!

Ç ëþáîâ’þ – äðóæèíà, ñèí Þð³é, äî÷êà Íàä³ÿ
ç ñ³ì’ÿìè, ñ³ì’ÿ Ôîçåêîø ç Ìóêà÷åâà.

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!



Ðàäîñòü áûâàåò ïîä÷àñ ïå÷àëüíà, à ïå÷àëü ðàäîñòíà. (Ã. Ôëîáåð)Ðàäîñòü áûâàåò ïîä÷àñ ïå÷àëüíà, à ïå÷àëü ðàäîñòíà. (Ã. Ôëîáåð)Ðàäîñòü áûâàåò ïîä÷àñ ïå÷àëüíà, à ïå÷àëü ðàäîñòíà. (Ã. Ôëîáåð)Ðàäîñòü áûâàåò ïîä÷àñ ïå÷àëüíà, à ïå÷àëü ðàäîñòíà. (Ã. Ôëîáåð)Ðàäîñòü áûâàåò ïîä÷àñ ïå÷àëüíà, à ïå÷àëü ðàäîñòíà. (Ã. Ôëîáåð) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 17 ëèïíÿ 2014 ð.
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1.Шаповалова Марія Миколаївна  – 1930 р.н.
2.Павлик Ганна Мігалівна  – 1943 р.н.
3.Кестгелі Дьордь Дьордьович – 1942 р.н.
4.Совтан Іван Іванович – 1931 р.н.
5.Костів Ярослав Федорович –  1949 р.н.
6.Сотніков Петро Дем’янович – 1960 р.н.
7.Молнар Іван Іванович – 1964 р.н.
8.Іщук  Василь Тимкович – 1932 р.н.
9.Гетик Ганна Іванівна – 1948 р.н.
10.Охременко Петро Михайлович – 1929 р.н.
11.Найбауер Ференц  Яношович – 1918 р.н.
12.Леготай  Емілія Альбертівна – 1941 р.н.
13.Варга Павло Іванович – 1946 р.н.
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За даними міського
Комбінату благоустрою.

Відділ державних соціальних допо?
мог  Мукачівського міського Управлін?
ня  праці та соціального захисту  насе?
лення  висловлює щире співчуття
своїй колезі Наталії Василівні
ШТОЛЬЦЕЛЬ, всій родині ШТОЛЬ?
ЦЕЛЬ з приводу тяжкої втрати  – за?
гибелі у військових діях на Східній Ук?
раїні її сина, військовослужбовця при?
кордонних військ

Вільгельма  ШТОЛЬЦЕЛЯ.
Світла память про загиблого  воїна?

патріота  житиме вічно у наших серцях.

Â³äêðèòòÿ «Ðåê³òñüêîãî
ñóç³ð’ÿ-2014» ó Ì³æã³ð’¿

Фестиваль «Рекітсь�
ке сузір’я» у Міжгір’ї
став уже традиційним.
Цього року він прово�
дився в одинадцятий
раз. Для участы у ньо�
му приїхали делегати з
таких областей, як:
Полтавська, Франкі�
вська, Сумська,  Киї�
вська,  Рівненська,
Львівська, Одеська,
Чернівецька, Жито�
мирська, Волинська
області і звичайно –
Закарпатської. Заочно
на конкурс були здані
матеріали учасників із
США, Франції, Польщі.
Цього року на фестиваль приїхало по�
над 650 школярів.

Відкриття фестивалю розпочалося
перерізуванням червоної стрічки:
ними були Маріанна Салай�Пак – по�
етеса, Маріанна Кляп – керівник
міністерства освіти молоді і спорту За�
карпатської області, Іван Ярема – го�
лова Міжгірської  районної ради. Після
відкриття була проведена святкова
програма, яку відкрив Тарчинець Ва�
силь Федорович –  ініціатор створен�
ня МАЛіЖу, уродженець  села Рекіти, а
тепер і його почесний мешканець, зас�
лужений журналіст України, письмен�
ник, поет.

У своєму виступі він не забув і про
Небесну сотню:

Мамо, я повернуся додому,
Голубко, не плач.
Так судилося, ненько…
Я прийду і порину у сон
І ти мені колискову заспіваєш.

У мальовничому закарпатському
краї – смт. Міжгір’я з 3�7 липня
відбувся ХІ Міжнародний фестиваль
юних поетів і прозаїків, журналістів,
митців художнього фото та малюн�
ку, авторської пісні та літературно�
мистецьких композицій “Рекітське
сузір’я 2014" та Міст Миру “Україна
– одна! Захід і Схід – разом!”, який
проходив під гаслом “Боже великий,
святий і єдиний – нам Україну і мир
збережи!” і був присвячений 75
річниці заснування Карпатської Ук�
раїни, під проводом Першого пре�
зидента – Августина Волошина.

У рідне Міжгір’я я поїхала вже
втретє, та кожен рік таке відчуття,
ніби � вперше. Здається, нічого не
змінилось: той же професійний
ліцей, ті ж вулиці, та ж рідна сцена,
але нові друзі, враження та емоції,
цікаві виступи, нові колективи…

Ініціатори та організатори твор�
чого дійства доклали чи малих зу�
силь у підготовку свята, і недарем�
но, бо, не зважаючи на всі склад�
нощі, що виникли в Україні, кількість
маліжан, порівняно з минулим ро�
ком, збільшилась.

Участь у дійстві брали учасники з
14 областей України та заочні кон�
курсанти з Франції, Польщі, США.

На фестивалі відбулася презен�
тація доповненого Гімну МАЛіЖа у

Äî íîâèõ çóñòð³÷åé

виконанні учнів Львівської школи
мистецтв під диригуванням хор�
мейстера Євгена Карповича.

Програма фестивалю: зустріч
хлібом�сіллю учасників фестива�
лю, урочисте відкриття, запалення
маліжанської ватри, майстер�кла�
си по номінаціях, захист конкурсних
робіт, виступи маліжан у номінаці�
ях “Авторська пісня” і «Літературно�
мистецька композиція” та екскурсії
на озеро Синевір, у с. Колочава, Ки�
личин, на реабілітацію бурих вед�
медів.

Півсотні маліжан Ужгорода, Му�
качева, Іршави, Виноградова та
Міжгірських сіл відвідали героїчне
місце закарпатської слави � мемо�
ріальний комплекс “Красне поле”
на окраїні м.Хуста.

Цей фестиваль, на мою думку,
був найкращий, бо подорослішали
самі учасники фестивалю і ми, мали
змогу не тільки вдало виступити,
продемонструвати свої уміння, але
й познайомились з учасниками ба�
гатьох областей і міст України, з
якими ми обмінялись координата�
ми.

Вперше нам не допомагали наші
спонсори, Мукачівські депутати, а
допомагла нам обласна адмініст�
рація, на чолі з керівником облас�
ної адміністрації МАЛіЖа � І.М.Гар�

масій, виділивши кошти для поїздки.
Про вдалий виступ нашої деле�

гації, у кількості 10 чоловік, засвідчу�
ють наші нагороди: дві найвищі:
Гран�Прі, за “Авторську пісню” � Арзу
Саламова (керівник� Шлагер Н.В.)
та “Літературно�мистецьку компо�
зицію” ( керівник� голова МО МАЛі�
Жу М.І.Фенцик).

Диплом І ступеня привезла Гузи�
нець Дар’я у номінації “Авторська
пісня” (керівник � Е.О.Маріян).

Диплом ІІ ступеня отримав за ви�
пуск шкільної загети “Веселка” ди�
зайнер та верстатник Руслан Марі�
ян.

Дипломами ІІІ ступеня були наго�
роджені й журналісти Маріанна Окс,
Адріана Рипкович та Леся Сідор.

Грамотою за ІІ місце у змаганнях
по шахматах нагороджений Ілля
Лях, а у змаганнях з шашок Христи�
на Пасічник та Катерина Тромпак.

У номінації “Малюнок” Дипломом
ІІІ ступеня нагороджена Аліса Рейті.

У номінації “Поезія” нагорожені
Дипломом ІІІ ступеня Гузинець Дар�
’я(ЗОШ №6) та Пасічник Христина,
учениця ЗОШ №7.

Грамотою була нагороджена Ка�
терина Тромпак, учениця ЗОШ №4,
у номінації “Проза”.

Подякою було відзначено і керів�
ника делегації Наргіз Саламову та
голову ГО МАЛіЖ М.І.Фенцик.

Тож маліжани Мукачева привез�
ли 6 Дипломів, 5 Грамот, 2 Подяки.

Ми, юні поети і прозаїки, журнал�
істи, митці фото та малюнку, співаки
та актори, дякуємо всім ініціаторам,
організаторам та спонсорам чудо�
вого фестивалю. Також, керівнику
Мукачівської ГО МАЛіЖ М.І. Фенцик
та І.М.Гармасій за допомогу у поїздці
на фестиваль.

Сподіваємось, що наступного,
2015 року, ми знову зберемось та�
кою ж дружньою командою і приве�
земо набагато більше нагород та
нових вражень.

Адріана РИПКОВИЧ,
учениця 10 класу  ЗОШ № 6

Мамочко, вибач
за чорну хустину
І що будеш сама.
Тебе я люблю,
Ти у мене – одна.
Цьогорічний фести�

валь був присвячений
75�річчю Карпатської
України, під проводом
першого президента Ук�
раїни Августина Воло�
шина. Такою невеличкою
сценкою учасників при�
вітала Ужгородська об�
ласть.

На фестивалі не об�
ійшлося без нагород�
ження фестивальними
медалями за визначні

успіхи в журналістиці, літературі, ми�
стецтві й благодійності, Лауреатами
медалей стали Дербак Микола і Юлія
Бабійчена.

Так як кожне свято, коли воно закін�
чується піднімаються  три прапори. У
нашому випадку це були: прапор Ук�
раїни,  прапор Євросоюзу, прапор МА�
ЛіЖу.

Прапор МАЛіЖу піднімали:
1.Ірина Гармасій, письменниця, по�

етеса, журналіст, керівник Закарпатсь�
ка відділеня МАЛіЖу, член СПУ.

2. Ольга Царицанська, поетеса,
співголова об’єднання українців Чіко�
го «Чикагська богема».

3. Маліжани Сухар Софія з Ужго�
родського району та Сливка Віктор з
м. Мукачево.

Маріанна ОКС, призер фестива?
лю  «Рекітське сузір’я»  учениця 11
класу ЗОШ №6  м. Мукачева

ÏÎËÎÆÅÍÍß
ПРО СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ,

прийняте рішенням Лалівської сільради

 Ставки єдиного податку  Ставки податку 
на місяць 

Група 
платників 
єдиного 
податку 

Види підприємницької діяльності 2015 рік 

 
1 група 
(не можуть 
використовуват
и найманих 
працівників. 
Граничний 
обсяг доходу за 
рік 150000 грн.) 

- роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках (згідно 
діючих КВЕД) та/або 
 -  господарська   діяльність   з   надання   
побутових послуг населенню, (згідно 
діючих КВЕД), а саме: 
1) виготовлення взуття за індивідуальним 
замовленням; 
2) послуги з ремонту взуття; 
3) виготовлення швейних виробів за 
індивідуальним замовленням;  
4) виготовлення виробів із шкіри за 
індивідуальним замовленням; 
5) виготовлення виробів з хутра за 
індивідуальним замовленням;  
6)  виготовлення  спіднього  одягу за 
індивідуальним замовленням;  
7) виготовлення текстильних виробів та 
текстильної галантереї за індивідуальним 
замовленням;  
8) виготовлення головних уборів за 
індивідуальним замовленням; 
9)   додаткові   послуги   до   виготовлення   
виробів   за індивідуальним замовленням; 
10) послуги з ремонту одягу та побутових 
текстильних виробів; 11) виготовлення та  
в'язання трикотажних виробів за 
індивідуальним замовленням;  
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;  
13) виготовлення килимів та килимових 
виробів за індивідуальним замовленням;  
14) послуги з ремонту     та реставрації 
килимів та килимових виробів;  
15) виготовлення шкіряних галантерейних та 
дорожніх виробів за індивідуальним 
замовленням;  
16)  послуги  з ремонту  шкіряних  
галантерейних та дорожніх виробів;  
17)      виготовлення      меблів      за      
індивідуальним замовленням;  
18)  послуги  з  ремонту,  реставрації  та  
поновлення меблів; 

 
10% від розміру 
мінімальної 
заробітної плати 
встановленої на 
01.01.2015 р. 

 

 19) виготовлення теслярських та 
столярних виробів за індивідуальним 
замовленням; 
20) технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів, мотоциклів, моторолерів   і 
мопедів за індивідуальним замовленням;  
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та 
іншої аудіо-і відеоапаратури;  
22) послуги з ремонту електропобутової 
техніки та інших побутових приладів;  
23) послуги з ремонту годинників;  
24) послуги з ремонту велосипедів;  
25) послуги з технічного обслуговування і 
ремонту музичних інструментів;  
26)   виготовлення   металовиробів   за   
індивідуальним замовленням;  
27) послуги з ремонту інших предметів 
особистого користування, домашнього 
вжитку та металовиробів;  
28) виготовлення ювелірних виробів за 
індивідуальним замовленням;  
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;  
30) прокат речей особистого користування 
та побутових товарів; 
31) послуги з виконання фоторобіт;  
32) послуги з оброблення плівок;  
33) послуги з прання, оброблення білизни 
та інших текстильних виробів;  
34) послуги з чищення та фарбування 
текстильних, трикотажних і хутрових 
виробів;  
35)    вичинка    хутрових    шкур    за    
індивідуальним замовленням;  
36) послуги перукарень;  
37) ритуальні послуги;  
38)    послуги,    пов'язані   з    сільським   
та   лісовим господарством;  
39) послуги домашньої прислуги;  
40) послуги, пов'язані з очищенням   та 
прибиранням приміщень за 
індивідуальним замовленням. 

 

2 група 
(Можуть 
використовув
ати найманих 
працівників 
не більше 10 
осіб 
одночасно. 
Граничний 
обсяг доходу 
за рік 1000000 
гри.) 

- надання послуг, у тому числі побутових, 
платникам єдиного податку та/або 
населенню. (згідно діючих КВЕД) 
- виробництво та/або продаж товарів. 
(згідно діючих КВЕД) 
- діяльність у сфері ресторанного 
господарства. (згідно діючих КВЕД) 

18 % від розміру 
мінімальної 
заробітної плати 
встановленої на 
01.01.2015 року 
20 % від розміру 
мінімальної 
заробітної плати 
встановленої на 
01.01.2015 року 
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   На знімку: до Обеліска Слави в центрі Мукачева по�
кладають вінок колишні в’язні фашистських концентра�
ційних таборів смерті –  голова ради Мукачівської міської
організації Української Спілки в’язнів – жертв нацизму,
М.Г.Літковський і Я.М.Флайшер.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555517 ëèïíÿ 2014 ð.

28 (1030)28 (1030)28 (1030)28 (1030)28 (1030)

ñò.

Ðàçíîîáðàçèå – ìàòü íàñëàæäåíèÿ. (Á. Äèçðàýëè).

ÕÀÉ ÙÅÄÐÎÞ
ÁÓÄÅ ÄÎËß!

ÁÎÆÎ¯ ÁËÀÃÎÄÀÒ²!
Öèìè äíÿìè 60-ð³÷÷ÿ

â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷èëà æèòåëüêà
Ëàëîâà
Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà

ÌÀØ²ÊÀ
Äîðîãà ìàìî òà áàáó-

ñþ. Âñÿ íàøà ðîäèíà
ùèðî ïîçäîðîâëÿº Òåáå
ç ñâ³òëèì þâ³ëåéíèì ñâÿòîì. Áà-
æàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó,
ðàäîñò³, äîñòàòêó ³ áîæî¿ áëà-
ãîäàò³ íà êîæåí ïðèé-
äåøí³é äåíü æèòòÿ.

Õàé Áîã áëàãîñëîâëÿº, à
Áîæà Ìàòè çàõèùàº íà
ìíîã³³ ³ áëàã³¿ ë³³òà!

Ëþáëÿ÷³ Òåáå
ä³òè òà îíóêà  Þëüêà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
22 èþëÿ  ñâîé íåæíûé

þáèëåé áóäåò îòìå÷àòü
ìèëàÿ, î÷àðîâàòåëüíàÿ  è
ïåðñïåêòèâíàÿ  þíàÿ  àêò-

ðèñà Çàêàðïàòñêîãî  îá-
ëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðóññêîãî äðàìàòè-
÷åñêîãî òåàòðà, òàëàí-
òëèâàÿ ïîýòåññà

Âåðîíèêà ÒÛÙÓÊ
       (ìëàäøàÿ).

Â ñâîé þáèëåé òû òàê ïðåêðàñíà,
Ñâåæà äûõàíèåì âåñíû.
Òå, êòî çíàêîì âåäü íå íàïðàñíî
Â òåáÿ ïî óøè âëþáëåíû.
Ìèëà, ïîëíà  î÷àðîâàíüÿ,
Äîáðà, ëåãêà, ñòðîéíà, óìíà
È ÷àøó ïîëíóþ ïðèçíàíüÿ
Äàé Áîã èñïèòü òåáå ñïîëíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ òâîè äðóçüÿ è êîëëåãè
ïî ïåðó  èç ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè

«Äèàìàíòîâîå ñîçâåçäèå»

Сьогодні, напередодні 70
річчя визволення України від
фашистської окупації і 70річчя
Великої Перемоги радянсько
го народу над гітлеризмом,
можна скільки завгодно вору
шити  історію, перекроювати її
в силу свого збоченого  мис
лення… Та все це буде бурею в
склянці води. Бо, на жаль,  сьо
годні можна почути в суджен
нях про фашизм й  таке, що не
так страшний чорт, як його зма
льовують…  Та живуть ще люди,
які бачили, чудом пережили
страхіття гітлерівських концта
борів, цих фабрик смерті. Один
з них – мукачівець Яків Михай
лович Флайшер.

… За документами  Мукачів
сього дитячого будинку дворі
чного хлопчика забрала на ви
ховання єврейська сім'я Флай
шерів з Копинівців. Назвали
маленького Яковом і почали ви
ховувати  в дусі іудейського
вчення. Найперше навчили ма
лого  не цуратися ніякої, навіть
найгрубішої  роботи.  Бо тільки
"чесний трудівник достойний
нагороди за свої труди". Якову
ледве виповнилося 12 років,
коли в 1939 році наш край  по
вністю окупували фашисти.
Вони заарештували господаря.
І з того часу не було ніякої вісті
про нього. А малого Якова з па
рою коней мобілізували на ро
боти по трелюванні колод із лісу
до лісопилки у Щасливому, яка
виготовляла деревину  для нужд
угорської армії.

Лісопилка  у святкові та
вихідні дні не працювала.
Старші хлопці заходили в кор
чму випити кухольдва пива.
Запрошували до столу і 15
річного Якова. Підліток був не
високого зросту але кремезний
у плечах, достатньо дужий. Ча
сто в дні відпочинку співали за
боронених угорцями  українсь
ких і російських пісень. Одної
неділі під вечір  у корчму заві
тав жандарм і накинувся на
юнаків, чому співають заборо
нених владою пісень. Виникла
сутичка. І Яків вгамселив жан
дарма по голові кочергою. Той
упав. Яків подався в ліс до ха
зайських коней, і на одному з
них втік на Перечинщину до ко
лишнього радянськопольсько
го кордону. Там збиралися не
великі групи біженців, які не
визнавали фашистської влади.
Тамтешні прикордонники й жан
дарми вистежували втікачів. І
Яків потрапив у їх лабета.

До Мукачева його,  побитого,
роззутого доставив жандарм.
Як згадує Яків Михайлович,
його руки  жандарм зв'язав лан
цюгом, сів верхи на коня й по

«ЦЬОМУ  ЗАБУТТЯ  НЕМАЄ,» –
стверджує  мукачівець  Яків  Флайшер,  який своїм  громадянським  обов’язком вважає розповісти

про те, що побачив на власні очі у гітлерівських таборах смерті, і що йому не могло приснитися навіть
у найжахливішому сні…

гнав бігцем. Дорогою ноги Яків
розбив до  крові. Його вкинули
в камеру і майже одразу потяг
ли на допит. Били нещадно, до
питували про інших пере
біжчиків. Та через два тижні
тортур побачили,  що підліток і
справді нічого не знає. Тому
одного дня Якова відправили на
залізничний вокзал і разом з
радянськими військовополоне
ними припровадили в Ос
венцім. Там кількох цивільних
відокремили від  військовопо
лонених і  заставили їх підби
рати трупи померлих та заму
чених, завантажувати не
біжчиків  у вагонетки й штовха
ти той страшний вантаж до кре
маторію.

Місяців зо два опісля групу
молодих в'язнів повантажили у
вагони й везли три дні, не дав
ши ні крихти їжі, ані крапельки
води. Привезли у концентрац
ійний табір Маутхаузен. На пла
цу есесівці провели сортуван
ня  відділили комуністів і зне
силених військовополонених.
Відтак зробили перекличку і
раптом вдарили кулемети. За
якусь мить усі відібрані впали
трупами. Тут вдруге Яків Флай
шер пережив шок. Зрозумів, що
в таборі людське життя нічого
не варте… Він заздрив метели
кам: вони могли перелетіти за
огорожу, а він – ні…

Зарахували  Я.Флайшера  в
команду Штайнбруке, що пра
цювала в кар'єрі. Роботи були
дуже виснажливими. На треть
ому місяці близько трьохсот
в'язнів перевели у філіал Маут
хаузена  табір Айзбейнцайн.

Прокладали тунель. Яків Флай
шер освоїв врубову машину.
Дуже виснажували безперерв
на робота та часті повітряні
тривоги. Союзна авіація роби
ла часті нальоти на територію
Німеччини. Як тільки звучав
сигнал повітряної тривоги,
бранців заганяли в один із ту
нелів. Заганяли туди кийками.
Били по головах, тулубі, ногах.
Дісталося в тому пеклі й Якову.
Одного разу від удару кийком
по голові ледве втримався на
ногах. Іншого разу есесівець
вгатив  його прикладом гвинт
івки по зубах, бо не встиг Яків
скинути кашкета перед варто
вим.

Коли фронт наблизився, в
таборі почали перешіптуватися
про роботу підпільної органі
зації. Члени її таємно занесли
до табору навіть зброю. На той
час есесівців з охорони замі
нили літніми німцями, власів
цями й українськими поліцая
ми. Коли американські війська
підійшли впритул до табору,
там за командою підпільної
організації виникло повстання.
В'язні заволоділи кількома та
бірними вишками й з кулеметів
перебили охорону. Розправили
ся й з невільницькими старши
нами, що збиткувалися над
в'язнями. Одного "капо",  з хор
ватських фашистів, звіра в
людській подобі, прив'язали за
ноги до двох пригнаних ялиць і
відпустивши дерева, розірва
ли навпіл.

Після звільнення з табору
Я.М.Флайшера лікували в гос
піталі, а в березні 1945 року

призвали в ряди Червоної Армії.
І направили в школу навчатися
на танкіста. Відтак службу про
ходив у танковій частині, екі
паж, у якому служив Яків Ми
хайлович не раз  визнавали
кращим у полку. Тут закарпатець
освоїв ще одну спеціальність 
став шофером. Та таким умі
лим, що Маршал Радянського
Союзу  Кирило Опанасович
Мерецков, на той час команду
ючий Московським особливим
військовим округом,  взяв його
своїм особистим шофером.

Після демобілізації з армії
Яків Флайшер поселився в Му
качеві. Найбільше закоханий у
техніку чоловік пропрацював на
заводі комплектних лабора
торій. Тут його природний та
лант розкрився на повну силу.
Він став неперевершеним рац
іоналізатором. Його талановиті
винаходи діставали авторське
свідоцтво. Одному з перших
Якову Михайловичу присвоїли
звання "Кращий за професією",
відтак "Майстер  золоті руки".
Власноруч розробив прес по
виготовленню поліетиленової
плівки, створив прес для штам
пування деталей… Його робіт
ниче сумління відзначене
кількома державними нагоро
дами, за перемогу в міському
конкурсі винахідників і раціона
лізаторів,  учасника Великої
Вітчизняної війни, Я.М.Флай
шера було нагороджено легко
вим автомобілем.

Яків Михайлович Флайшер
аж до виходу на заслужений
відпочинок працював чесно,
досяг звання  слюсаря вищо
го розряду,  був поборником
справедливості, допомагав то
варишам у роботі, терпляче пе
редавав свої знання і навики
молодій зміні.  Він великої душі
чоловік. Десятки молодих робі
тників завдячують Якову Ми
хайловичу за чуйність, вчасну
пораду, тепле слово й дійову
підтримку. Із ним, сердечним і
вмілим наставником, міцно ста
вала на ноги робітнича юнь.

Майже десяток літ Я.М.Флай
шер  є активістом Мукачівської
міської Спілки в'язнів  жертв
нацизму, ще більше років він
активіст єврейської громади
міста над Латорицею. Усюди
про нього доброї думки, щирої
вдячності, всюди його поважа
ють за виняткову чесність, по
чуття справедливості, го
товність прийти на допомогу.
Головне, що з нього брали і  бе
руть приклад, як із взірцевої
людини й громадянина.

Володимир  РОГОВ,
ветеран праці

Ïðî ïîäàííÿ ô³íàíñîâî¿
çâ³òíîñò³ ÷åðåç ÏÇ «iFin»
Управління статистики у Мукачівському рай

оні повідомляє:
25 липня завершується термін подання форм

фінансової звітності за
I півріччя  2014р. З огляду на те, що з 2014

року припинена розробка ПЗ “БУЗОК” (у т.ч. і
безкоштовної версії) единим програмним за
безпеченням, що дозволяє у безкоштовному
режимі подати форми фінансової звітності за
лишається ПЗ “iFin”.  Що необхідно знати
респондентам для подання фінансової звітності
через ПЗ “iFin”:

1. ПЗ “iFin” працює у формі вебпорталу, тоб
то ПЗ не потрібно  встановлювати на ПК. Для
подання звіту необхідно відкрити сторінку
https://www.ifin.ua/ та один раз зареєструва
тись (натиснути на посилання “Вход в систе
му”). Для реєстрації потрібно повідомити вашу
адресу електронної пошти (на цю адресу буде
надіслано лист від розробника ПЗ, з посилан
ням на підтвердження реєстрації), придумати
пароль із 6 символів та повідомити номер те
лефона. Після реєстрації на вказаний телефон
ний номер можуть подзвонити представники
розробника з пропозицією придбати програм
не забезпечення “iFin”. Але респондент з ме
тою ознайомлення може і надалі використову
вати безкоштовну версію ПЗ для подання форм
фінансової звітності.

2. Існує 2 версії ПЗ “iFin”: платна та безкош
товна. У безкоштовній версії відсутня мож
ливість контролю даних перед відправкою. Але
у разі правильного заповнення даних (або “пу
стого” звіту) це ніяк не обмежує подання елек
тронного звіту. При виявленні помилок у показ
никах  звіт не буде прийнято, але після вип
равлення помилок звіт можливо подати  по
вторно (кількість повторних відправок не об
межено, завжди останній прийнятий звіт буде
вважатись правильним).

3. Для подання фінансової звітності у без
коштовному режимі респондентам необхідно
мати: сучасний ПЕОМ з доступом до мережі
Інтернет та безкоштовні електронні цифрові
підписи (ЕЦП) АЦСК ІДД Міндоходів. Тому існує
можливість подання  форм фінансової звітності
до органів державної статистики без будьяких
додаткових фінансових витрат з боку респон
дентів.

4. У разі виникнення помилки при поданні
звіту (отримання респондентом квитанції №2 з
відмовою прийняття звіту “Виявлені помилки:
Блок даних. Невірний підпис  сертифікат
відсутній у базі сертифікатів”) необхідно пере
заключити договір через ПЗ “iFin” (пункт меню
“Налаштування” “Реєстрація ЕЦП””Перезак
лючити договір”), а сам електронний звіт
відкрити, зберегти та повторно відправити
(пункт “Здати в електронному вигляді”).

При потребі респонденти можуть отримати
консультації з питань подання електронної
звітності від працівників управління ІТ ГУС за
телефонами 0504322256

Закликаємо респондентів подавати звіти че
рез ПЗ «iFin».

В. КЕЛЬМАН, начальник
управління статистики

у Мукачівському районі

Âèòîí÷åíó, ÷àð³âíó æ³íêó, òóðáîòëèâó Äîíü-
êó, ëþáëÿ÷ó,  äáàéëèâó, ïðåêðàñíó Äðóæèíó,
í³æíó, ëàñêàâó Ìàò³ð

Åð³êó ²âàí³âíó Á²ÄÇ²ËÞ
ç Ìóêà÷åâà

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Íå-
õàé Òåáå, íàøà ð³äíà, óëþáëåíà íà æèòòºâ³é äî-
ðîç³  ñóïðîâîäæóþòü óñï³õè, ðàäóþòü
äðóç³, íàäèõàþòü íîâ³ ñïðàâè, îê-
ðèëþº ëþáîâ, ç³ãð³âàº ðîäèííå
òåïëî. Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³,
ùàñòÿ áàæàºìî. Õàé íåñóòü
ò³ëüêè ðàä³ñòü ç ñîáîþ ðîêè, õàé
çáóäóòüñÿ áàæàííÿ, ìð³¿, äóìêè.
Ùîá ðàä³ñíèé íàñòð³é ó ñåðö³ íå
çãàñ, à ùåäðàÿ äîëÿ âñì³õàëàñü íå
ðàç!

    Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, ÷îëîâ³ê, äîíüêà
ßíà, ñèí Àíäð³é, ñåñòðà Â³ðà, ð³äí³, äðóç³…



²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

ËÈÏÅÍÜ

Ñîâåñòü äà áóäåò åäèíûì òâîèì áîãàòñòâîì. (Ïèôàãîð).Ñîâåñòü äà áóäåò åäèíûì òâîèì áîãàòñòâîì. (Ïèôàãîð).Ñîâåñòü äà áóäåò åäèíûì òâîèì áîãàòñòâîì. (Ïèôàãîð).Ñîâåñòü äà áóäåò åäèíûì òâîèì áîãàòñòâîì. (Ïèôàãîð).Ñîâåñòü äà áóäåò åäèíûì òâîèì áîãàòñòâîì. (Ïèôàãîð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 17 ëèïíÿ 2014 ð.
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ÕÀÉ ÙÀÑÒÈÒÜ ÂÀÌ, ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ!
Öåé äåíü –
ïåðøèé êðîê ó äîðîñëîìó æèòò³,
Ïàëêèé ïîðèâ ³ þíîñò³, é íàä³¿.
Íåõàé ùàñòèòü âàì, äðóç³, ó ïóò³,
² õàé çä³éñíÿòüñÿ âàø³ äîáð³ ìð³¿!
Âàì ñêàæóòü âñ³ ñëîâà íàïóòí³
² ïîáàæàííÿ â äîáðèé ÷àñ.
ßêå ÷åêàº âàñ ìàéáóòíº?
Æèòòÿ ñêëàäåòüñÿ ÿê ó âàñ?
Í³õòî öüîãî ñêàçàòü íå ìîæå,
Òà âè íàä³ºþ æèâåòå,
Ùî æèòèìåòå â ñâ³ò³ ãîæå,
Çîðþ ñâîþ óñ³ çíàéäåòå.

12 липня 2014 року
відбулося урочисте
вручення дипломів сту�
дентам Мукачівського
державного університе�
ту.

Після напружених
державних іспитів, за�
хисту бакалаврських,
дипломних і магістерсь�
ких робіт університет з
гордістю  випускає
фахівців із психології,
англійської філології,
початкової освіти, дош�
кільної освіти, музично�
го мистецтва, бухгал�
терського обліку, мар�
кетингу, фінансів, ме�
неджменту, технології
виробів  легкої промис�
ловості.

Сьогодні МДУ � вели�
кий, потужній, молодий

вуз, що готується до
двадцятого навчально�
го року,  вручає 1234
дипломи. З них
магістрів – 98, спец�
іалістів � 468, бакалаврів
– 668.

Час змінює все, що
оточує нас. Довга жит�
тєва дорога людини не�
легка й мінлива. Та всім
неодмінно світитиме
далеким вогником,
сповненим солодкими,
стискаючими серце
спогадами – юність, яку
провели наші дорогі ви�
пускники за роки на�
вчання у стінах нашого
вузу.

Навчальний заклад
дає путівку в нове жит�
тя. І яким би воно не
було, скільки б задово�

лення, радості, щастя не
принесло вам, як дале�
ко і в які краї не закину�
ло б, ви обов’язково
згадаєте свій універси�
тет, своїх друзів і цю хви�
люючу мить. Не забу�
вайте, де вчилися ви
для того, щоб розум і
серце віддати людям,
рідній Україні, яка зрос�
тила вас.

Попереду – мрії, надії,
сподівання, позаду –
батьківський поріг, вірні
друзі, викладачі, світлі
аудиторії, цей райський
куточок над Латорицею,
Знайти своє місце в
житті, вижити, залиша�
тись з людиною за будь
яких обставин – що є
святішим і надійнішим?

У кожного, як стверд�

жує легенда, є два бере�
ги: від якого людина
відпливає і до якого має
неодмінно причалити.
На цій дорозі будуть
різні зупинки, і все ж де
б ви не зупинялися, до
якого берега не підпли�
вали, вам неодмінно
світитиме далеким ма�
яком рідний навчальний
заклад.

Нині в час розлуки з
ним, візьміть слово вик�
ладача у дорогу, інколи
тернисту і звивисту, а
часом і не зовсім збаг�
ненну для вас дорогу

дорослого життя. Хай
спогади про нього ся�
ють вам навіть тоді,
коли згасне віра у власні
сили.

Урочисту церемонію з
нагоди вручення дип�
ломів відкрив  ректор
Мукачівського держав�
ного університету, док�
тор психологічних наук,
професор, заслужений
працівник освіти Украї�
ни  Щербан Тетяна
Дмитрівна. Хвилюючи�
ми та  щирими були її
слова вітання та наста�
нови для випускників.
Ректор підкреслила
важливість отримання
вищої освіти у складний
для нашої країни час.
Зазначила необхідність
реалізації отриманих
знань у практичній
діяльності. Побажала
випускникам успіхів,
здоров’я, наснаги,
людського щастя, ко�
хання.

Традиційно з нагоди
випуску у Мукачівсько�
му державному універ�
ситеті взяли участь не
лише випускники та
співробітники закладу,
але й поважні гості. Се�
ред них: голова облас�
ної ради Балога Іван
Іванович, секретар му�
качівської міської ради
Маняк Іван Георгійович,
представники про�
відних банківських уста�
нов м.Мукачева.

Голова обласної ради
Балога Іван Іванович
щиро привітав випуск�
ників та увесь викла�
дацький склад вузу зі
святом, побажав
людського щастя,
успіхів, здоров’я, реал�
ізації найшаленіших
планів, мрій та споді�
вань, і вручив дипломи
з відзнакою найкращим
випускникам, гордості
університету, які докла�
ли максимум зусиль та
волі  – 25 магістрам.

З вітальною адресою
виступив Маняк Іван Ге�
оргійович, з рук якого
отримали почесні гра�
моти  студенти, які серй�
озно займалися науко�
вою роботою, прийма�
ли участь у спортивних
змаганнях найвищого
рівня, вели активну гро�
мадську роботу в уні�
верситеті протягом усіх
років навчання.

Наших випускників
завжди радо прийма�
ють керівники міських
установ, які співпрацю�

ють з університетом. От
і сьогодні  від імені про�
відних банківських уста�
нов випускники отри�
мали 30 карток випуск�
ника.

Від імені випускників
слово отримали члени
команди КВК, медіа –
обличчя вузу, представ�
ники факультету туриз�
му та готельно – ресто�
ранного бізнесу Дені�
щук Андрій та Поліванов
Артем. Вони зазначили,
що горді того, що на�
вчалися саме в Мукачі�
вському державному
університеті, де ство�
рені комфортні умови
для навчання студентів,
є сучасна матеріально –
технічна база, новітнє
обладнання, за допо�
могою якого набува�
ються практичні навич�
ки професійної май�
стерності, також розви�
нені різні форми студен�
тського самоврядуван�
ня. Випускники висло�
вили щиру подяку кері�
вництву вузу та викла�
дацькому складу фа�
культету.

Урочистості святу на�
давали пісенні вітання
випускників спеціаль�
ності «Музичне мистец�
тво» Брецко Віталія та
Поляк Аліни.

На такій приємній ноті
завершилася  перша ча�
стина Свята вручення
дипломів випускникам
МДУ. Далі воно трива�
тиме на факультетах.



Ìóäð òîò, êòî çíàåò íå ìíîãîå, à íóæíîå. (Ýñõèë)Ìóäð òîò, êòî çíàåò íå ìíîãîå, à íóæíîå. (Ýñõèë)Ìóäð òîò, êòî çíàåò íå ìíîãîå, à íóæíîå. (Ýñõèë)Ìóäð òîò, êòî çíàåò íå ìíîãîå, à íóæíîå. (Ýñõèë)Ìóäð òîò, êòî çíàåò íå ìíîãîå, à íóæíîå. (Ýñõèë)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777717 ëèïíÿ 2014 ð.
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ÑÂßÒÊÎÂ²  Â²ÄÃÎËÎÑÊÈ

Урочистості закінчилися. І, за традицією, наші ви�
пускники діляться своїми враженнями.

ВАРГА МАГДАЛИНА МИХАЙЛІВНА  –  випуск�
ниця ОКР «Магістр» спеціальності «Початкова
освіта»:

Здається, що тільки вчора я вперше переступи�
ла поріг вищого навчального закладу, і ось вже три�
маю в руках диплом магістра. Сім років пролетіли,
немов одна мить. Це були ті роки, які я буду пам’я�
тати і згадувати  протягом всього життя.

Для мене навчання в університеті було динаміч�
ним, ефективними, цікавим та насиченим. Профес�
іоналізм викладачів, що йдуть в ногу з часом і
вітчизняною  наукою, які залучені до навчально�ви�
ховного процесу, зробили процес навчання та про�
ведення наукових досліджень особливо результа�
тивними.

Навчання в МДУ було нелегким випробуванням,
але завдяки хорошим наставникам та їх про�
фесійній майстерності, я подолала цей шлях.

В університеті я отримала міцні знання з різних
галузей, хороші знання з методики викладання пев�
них предметів, вміння організовувати роботу з
дітьми тощо.

Хочу висловити подяку науково�викладацькому
складу університету за допомогу, розуміння,
співпрацю, а головне за ефективний підхід у на�
вчанні студентів,  побажати наснаги, творчості, нат�
хнення та нових професійних звершень.

ГАНГУР МАРИНА МИХАЙЛІВНА – випускниця
ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Дошкіль�
на освіта»:

Нібито ще тільки вчора ми з хвилюванням пере�
ступили поріг університету, а сьогодні ми вже ви�
пускники. Ми щасливі, що серед бурхливого океа�
ну навчальних закладів знайшли найкращий універ�
ситет. Для нас – це казкова країна знань. І ми вдячні
своїм батькам, які дали нам шанс навчатися саме
тут.

 Сучасні, затишні та естетично оформлені ауди�
торії, найкраща матеріально�технічна база, актив�
на методика навчання, громадська діяльність, сту�
дентське самоврядування, науково�практичні звер�
шення, розмаїття ідей, і, найголовніше,  знання ви�
сокого рівня – ось лише частинка того, чим може�
мо пишатися і що повинні цінувати.

Від імені усіх випускників 2014 року хочу висло�
вити слова вдячності ректору та всьому колективу
вузу. Найтепліші слова подяки й усі квіти землі для
Вас, наші дорогі викладачі! Ми вдячні за вогонь

Ïîêîë³ííÿ Ìàéäàíó,
Ìè â³òàºìî òåáå!

Ïîêîë³ííÿ ñóìë³ííÿ,
Õàé çàâæäè òàê áóäå!

Vivat
íàøîìó óí³âåðñèòåòó!
Vivat êîæíîìó ³ âñ³ì!
Áàæàºìî âàì äîáðà

òà ìèðó,
Óäà÷³, óñï³õ³â ó âñ³ì!

добра, людяності й краси, який Ви запалюєте в на�
ших душах, за любов і теплоту, яка зігріває наші сер�
ця. За розуміння, підтримку й розраду, безмежну
віру в наші сили і знання, за життєву мудрість,
чуйність і невичерпне терпіння. Хочемо подякува�
ти комендантам гуртожитків, бібліотекарям та усім
працівникам університету, які допомагали нам під
час навчання. Хочеться подякувати всім виклада�
чам за високий рівень професіоналізму, за нова�
торський підхід, за приклад оптимізму і поряд�
ності, доброти та поваги до студентів, за розумін�
ня та працелюбність.

Бажаємо Вам здоров’я, терпіння, наснаги та
творчих звершень. А Вам, дорогі випускники, �
наполегливості та успіхів у всіх починаннях,
здійснення життєвих задумів та мрій. Нехай Ваші
молоді серця наповняться святковим настроєм і
радістю.

ГЛАГОЛИЧ ЯНА, ГУДАЧОК ХРИСТИНА – випус�
книці ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Прак�
тична психологія»:

На гуманітарному факультеті  відбувся  випуск
спеціалістів спеціальностей «Практична психоло�
гія» та  «Мова і література (англійська)».

У цей день  випускники отримали документ, який
відкриває шлях у повноцінне доросле життя.

Випускників  із закінченням навчання привітали
ректор МДУ, доктор психологічних наук, професор,
заслужений працівник освіти  України Тетяна Дмит�
рівна Щербан, голова Закарпатської обласної ради
Балога Іван Іванович,  керівники підприємств та
банків міста.

Свої теплі вітання випускникам висловили також
декан факультету, завідувачі кафедр, які у своїх звер�
неннях зазначили, що щиро пишаються усіма свої�
ми випускниками і сподіваються, що вони обов’яз�
ково стануть справжніми професіоналами, висо�
кокласними фахівцями і будуть робити все від них
залежне для розвитку і процвітання нашої прекрас�
ної України, і головне, що вони ніколи не забудуть
свою Аlma Mater, адже двері університету завжди
будуть для них відкриті.

Випускники факультету висловили глибоку
вдячність викладачам за глибокі та міцні знання,
життєву мудрість, душевну теплоту та турботу та
впевненість у тому, що диплом випускника Мукачі�
вського державногоуніверситету буде не просто
документом про вищу освіту, але й надійним про�
відником на професійному шляху, предметом гор�
дості і знаком приналежності до багатотисячної
родини МДУ.

ÄÅÐÆÀÂÍ² Ï²ËÜÃÈ
Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖßÌ

Постановою Кабінету Міністрів України від
25.12.2013 року № 975 затверджено Порядок, призна�
чення і виплати одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності (далі �
одноразова грошова допомога) військовослужбовців,
військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на
навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для
проходження служби у військовому резерві (далі �
військовослужбовець).

Військовослужбовці вважаються такими, що викону�
ють обов’язки військової служби, служби у військово�
му резерві, за умов, визначених Законом України «Про
військовий обов’язок і військову службу» та указами
Президента України.

Днем виникнення права на отримання одноразової
грошової допомоги є:

� у разі загибелі військовослужбовця – дата смерті,
що зазначена у свідоцтві про смерть;

�  у разі встановлення інвалідності або ступеня втра�
ти працездатності без встановлення інвалідності �
дата, що зазначена у довідці медико�соціальної екс�
пертної комісії.

Одноразова грошова допомога призначається у разі
загибелі військовослужбовця, якщо смерть настала:

1)   під   час    виконання    військовослужбовцем
обов’язків    військової   служби    або    внаслідок
захворювання, пов’язаного з виконанням ним обо�
в’язків військової служби:

2)   у період проходження військовослужбовцем
військової служби або внаслідок захворювання чи не�
щасного випадку, що мали місце в період проходжен�
ня ним військової служби;

3)       під   час   виконання   обовязків   військової
служби   або   служби   у   військовому   резерві військо�
возобов’язаним та резервістом, яких призвано на на�
вчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.

Одноразова грошова допомога призначається і вип�
лачується у розмірі 500�кратного прожиткового мініму�
му, встановленого законом для працездатних осіб на
дату загибелі, рівними частками членам сім’ї, бать�
кам та утриманцям загиблого (померлого) військовос�
лужбовця. Якщо одна із зазначених осіб відмовляєть�
ся від отримання одноразової грошової допомоги, її
частка розподіляється між іншими особами, які ма�
ють право «а її отримання, за нотаріально посвідче�
ною заявою.

Одноразова грошова допомога призначається і вип�
лачується:

1)   військовослужбовцю, інвалідність якого настала
внаслідок захворювання, поранення (контузії, травми
або каліцтва), отриманого ним під час виконання обо�
в’язків військової служби, у розмірі: І група � 250�крат�
ний, II група � 200�кратний , III група � 150�кратний про�
житковий мінімум на дату встановлення інвалідності;

2)    військовослужбовцю, інвалідність якого настала
в період проходження військової служби або внаслі�
док захворювання, пов’язаного з проходженням
військової служби, або встановлення особі, звільненій
з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через
3 місяці після звільнення її з військової  служби   чи
після   закінчення   3�місячного   строку,   але   внасл�
ідок   захворювання, нещасного випадку, що мали місце
в період проходження військової служби, у розмірі: І
група �120�кратний, II група � 90�кратний, III група � 70�
кратний прожитковий мінімум на дату встановлення
інвалідності.

У разі часткової втрати працездатності без встанов�
лення інвалідності одноразова грошова допомога вип�
лачується залежно від ступеня втрати працездатності,
який встановлюється МСЕК, у розмірі, що визначаєть�
ся у відсотках від:

70�кратного прожиткового мінімуму на дату встанов�
лення ступеня працездатності �військовослужбовцю,
який отримав поранення (контузію, травму або каліц�
тво) під час виконання обов’язків військової служби;

50�кратного прожиткового мінімуму на дату встанов�
лення ступеня працездатності �військовослужбовцю
строкової військової служби, який отримав поранення
(контузію, травму або каліцтво) у період проходження
ним строкової військової служби.

Визначений Постановою КМУ від 25.12.2013 року №
975 перелік документів для отримання одноразової
грошової допомоги члени сім’ї, батьки та утриманці
загиблого подають за місцем проходження служби
військовослужбовця. Військовослужбовець, якому вип�
лачується одноразова грошова допомога у разі на�
стання інвалідності чи втрати працездатності подає
визначені документи в уповноважений структурний
підрозділ, на який покладається функції щодо підго�
товки необхідних для призначення пенсії документів.

О. МОШКОВСЬКИЙ,
військовий комісар Мукачівського об’єднаного
міського військового комісаріату підполковник



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

добротний будинок в Ракошині, на три
кімнати, господарські будови, всі кому�
нальні комунікації,  повний євроре�
монт, виноградник, сад, земельна
ділянка 28 сотин, поряд з центром.

Зверт. 050�6714841
     Продається будинок  в с.Іванівці.   Є

колодязь. Господарські будови, 14 сотн
землі. Зверт. 0661579766

     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, елект�
рика.               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 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  будинок, особняк
87 кв.м. в центральній частині міста.
Тел.: 095 897 0591

     Продається земельна дiлянка пiд
забудову  площею 7,5 сот. у районi Чер�
воної гори. Цiна договiрна.

Зверт. 050�6727266
     Продається земельна ділянка  пл.

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

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

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

     Продається земельна дiлянка
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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     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)
     Продам або обміняю дві 1�

кімнатні квартири на  одну  2�х або
3�х кімнатну  квартиру. Одна квар�
тира розташована вул. Ів. Франка на
3�му поверсі, а друга на вул.  Русь�
ка на 1�му.  Тел.: 099 092 82 94
     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 пло�
щею 1 га, госпо�дарськi будiвлi,
сад.

Зверт. по тел.  096 639 06 96.

     Продається 3�кiмнатна квартира  в
цегляному бцдинку на вул. Сеченова
(50 кв. м.) автономне опалення. Цiна
договiрна

Зверт. 095�3552378; 0955672745.
     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 кімна�

ти)на центральній вулиці  с. Негрова
на Іршавщині. Є газ, електрика, вода
(колодязь), літня кухня з прибудо�
вами, 37 сотин землі. Все привати�
зоване. Автобус до Мукачева (20
км.) кожну годину. Дзвонити до 22
год. Тел.:0660872146
     Продається або розмінюється  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�етажній 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

     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     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.

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.

     Є в наявності глина 75
кубометрів. Самовивіз. Ра�
йон Росвигово.

Тел.: 050 829 62 81

     Продається чоловіча демі�
сезонна шкіряна куртка з черво�
но�білими вставками. В хорошо�
му стані. Розмір XXL. Ціна 1545
грн. Тел.: 050 8855557

  Àâòî

88888
ñò.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

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

Комплексний ремонт квар�
тир та офісів за доступними
цінами (шпаклівка, фарбу�
вання, гіпсокартон, плитка).

Тел.0955771283

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

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.

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

Продається  б/к у хорошому станi де�
ревяний стiл �парта для школяра ( цiна�
300 грн.). Звертатися: 099�7293571.
     Продается стальной провод ди�

метром  2 и 2,5  мм. Цена –11 грн за 1кг.
Обращ. 099�0037225.
     Продается мягкая часть (мебель�

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

ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ � МАССАЖ, ЙОГА.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ�МАССАЖ ,
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ, ЛЕЧЕБНЫЙ,
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ  РЕЛАКСАЦИОН�

НЫЙ , МЕДОВЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ.
 ЙОГА  ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ.

(СЕРГЕЙ, ТЕЛ: 0502269991).

     Куплю будинок в Мукачеві
або передмісті або розміняю на
простору 3�х кімнатну квартиру
нового планування з євроремон�
том в цегляному будинку в р�ні
“Черьомушки”.

Тел.: 096 432 67 99.

Рекламне агенство шукає
дизайнера на повний робо�
чий день. Вимоги: знання
Photoshop, CorelDRAW,
Illustrator.

Звертатись:  2�14�76, 050
281 60 26 з 9.00 до 18.00 в
робочі дні.

     Продається  участок 17 сотин
з фундаментом під забудову    в
с. Зубівка. На участку – коло�
дязь, підведена електрика 3
фази, є всі документи. Ціна до�
говірна

Тел. 050 702 26 72

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
БАРМЕНА, ОФІЦІАНТА,

ШАШЛИЧНИКА.
ТЕЛ.: 0509440038

Продам свіже, смачне
і корисне козяче молоко.

Тел. 095�885�8964.
ПОТРIБНI НА РОБОТУ:

мийщики, шиномонтажники,
бармени.

Зверт.: 050�1556950.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ініціатива та ак�
тивність можуть вияви�
тися несвоєчасними,

нічого серйозного краще не
планувати. Якщо вам запро�
понують понаднормову ро�
боту, не відмовляйтеся, але
оцінюйте свої можливості.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Постарайтеся не
пропустити вдалу на�
году, адже завдяки

старим зв'язкам у вас з'явить�
ся реальний шанс реалізува�
ти свої плани. Ви зможете
серйозно обговорити всі ваші
ідеї та пропозиції з началь�
ством.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Займіться
дрібними проблема�
ми, що нагромадили�

ся. Ви можете настільки сто�
митися, що доведеться тер�
міново йти у відпустку, щоб
відпочити від цієї суєти.

РАК  (22.06�23.07).
Розміряне життя ста�
ло вам потроху на�
бридати. Не  ігноруй�

те думку навколишніх,
адже саме вона дозволить
вам зробити корисні  виснов�
ки, необхідні для реалізації
ваших ідей.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вдалий тиждень, по�
старайтеся макси�
мально його викори�

стати. Не відмовляйтеся від
поїздок, вони виявляться до�
сить результативними.

ДІВА (24.08�23.09).
Для вас наступає пе�
ріод напруженої ро�
боти. Вам потрібно

мобілізувати всі свої сили і
можливості для рішучого
ривка. Не зупиняйтеся та не
звертайте уваги на дрібні не�
вдачі.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Не квапте
події, інакше ви не
зможете об'єктивно

розрахувати свої сили.
Знайдіть час для рішення
старих проблем, у цьому ви
можете розраховувати на
допомогу друзів і близьких.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Будьте готові
виявити рідкісну вит�
римку і такт в бесідах

з начальством. Якщо зможе�
те зробити це, то на вас
буде очікувати  успіх. Мо�
жуть виникнути ваші старі
знайомі з досить цікавою
пропозицією,  гарантуючою
і моральне задоволення, і
гроші.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вам дове�
деться неабияк по�
трудитися протягом

всього тижня, але спра�
ви однаково будуть просува�
тися повільно. Зате вірно,
що додасть вам упевненість
у власних силах.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Позиція сили
працювати не буде, а
лише спровокує не�

вдоволення або конфліктну
ситуацію, так що додайте
більше дипломатичності та
гнучкості в прийнятті рішень.
Прислухайтеся до голосу
власної інтуїції.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Проявляючи
поблажливість і терп�
іння, ви тільки  виграє�

те, даючи можливість кар'є�
рним прагненням виявитися
у вигляді перших  позитивних
результатів.

РИБИ (20.02�20.03).
Помилки роблять всі,
але мудрість життя по�
лягає в  тому, щоб не

повторювати їх і не ходити по
замкнутому колу, а витягати
з  життєвих труднощів пози�
тивний досвід

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 21.07.14 – 27.07.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 24
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Ë.ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ÎÎÎÎÎáà-íà!
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– Ìàìà! Ïàïà ñêàçàë,
÷òî ìû ïðîèñõîäèì  îò
îáåçüÿíû. Ýòî ïðàâäà?

– Íå çíàþ, ñûíîê.Îí åùå
íå ïîçíàêîìèë ìåíÿ ñî
ñâîèìè ðîäèòåëÿìè.

Ñ÷àñòëèâûå ëþäè  íå
õàìÿò â î÷åðåäÿõ, íå ðó-
ãàþòñÿ â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå è íå ñïëåò-
íè÷àþò î êîëëåãàõ.

–  Ïîòîìó ÷òî ñ÷àñò-
ëèâûå ëþäè  íå ñòîÿò â
î÷åðåäÿõ, íå åçäÿò â îá-
ùåñòâåííîì òðàíñïîðòå
è íå èìåþò êîëëåã.

Óáîðùèöà Ìàíÿ, ïðîðà-
áîòàâøàÿ  â ìåæäóíàðîä-
íîì àýðîïîðòó 15 ëåò ,
çíàåò íà 50 ÿçûêàõ ôðà-
çó: "Êóäà ïðåøü, ÿ òîëüêî
÷òî ïîìûëà!"

Ñàìàÿ òÿæåëàÿ ôîðìà
äåïðåññèè – íåæåëàíèå
ïèòü.

Ëó÷øèé  ðàáîòíèê  çà-
âîäà Èâàíîâ íèêîãäà íå
æåíèòñÿ, ïîòîìó ÷òî
î÷åíü ñèëüíî  áîèòñÿ
áðàêà.

– Ñïåöèàëèñòû ãîâî-
ðÿò, ÷òî íàø íàðîä  ñòàë
æèòü ëó÷øå.

– À ëþäè óòâåðæäàþò,
÷òî íè÷åãî íå îùóùàþò.

– Íî âåäü îíè æå íå ñïå-
öèàëèñòû.

Âñå ñòðàíû  ìèðà æè-
âóò  ïî ñâîèì çàêîíàì.
Òîëüêî Óêðàèíà – ïî ïî-
ñëîâèöàì è ïîãîâîðêàì.

Íà ïîõîðîíàõ äâà ìóæè-
êà ïåðåãîâàðèâàþòñÿ:

– Ãëÿíü, Ñàíüêà-òî  â
ãðîáó íà ñåáÿ íå ïîõîæ.

–  Åùå áû – òðåòèé
äåíü íå ïüåò.
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Ö²ÊÀÂ² ÔÀÊÒÈ ÍÀØÎ¯ ÏËÀÍÅÒÈ
   У Норвегії не прийнято робити багато комплі�

ментів в обличчя, хвалити (крім своїх близьких) – це
вважається лестощами, така людина багато втрачає в
суспільстві. У школі не прийнято хвалити учня в присут�
ності всіх інших, оголошувати оцінки – ставити його
вище всіх інших. Не прийнято цікавитися, чим хворів,
чи добре себе почуваєш, коли виходиш на роботу після
лікарняного. У нас це вважається виявити співчуття і
увагу. Тут – непристойно, це занадто інтимні речі.

   У Греції не рекомендується хвалити в гостях якусь
вазу або картину, інакше господареві доведеться її вам
подарувати.

   Знак «великий палець вгору» в деяких країнах
позначає «от як я тебе здорово нагрів».

   У США, крім оплати рахунку, не прийнято ще купу
всього: відкривати жінці двері, допомагати що�небудь
донести – вважається, що так чоловік показує свою пе�
ревагу; а також робити компліменти з приводу зовніш�
ності. Це може бути витлумачено як сексуальне дома�
гання.

«¯Õ ÐÎÇØÓÊÓª ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÐÎÄ»
З’явились гральні карти із зображенням

російських терористів
Спеціально для української армії розроблено

перший наклад гральних карт із зображеннями
найбільш розшукуваних персонажів у ДНР і ЛНР.

«Ці карти – реальний інструмент для військових, –
розповідають у спільноті “Бий падлюку!”, яка розроби�
ла карти. – На картах зібрані лише терористи та екст�
ремісти з ЛНР та ДНР, які теоретично можуть перебува�
ти у зоні АТО, можуть бути опізнані та затримані. Путіна
під Краматорськом ми не побачимо ніколи, тож і на кар�
тах йому робити нічого».

Перший наклад у 200 примірників одразу ж поїде на
фронт. «Щоб у солдатів завжди під рукою були їхні об�
личчя,  і  жоден ворог народу в жіночій сукні через блок�
пост не проїхав», – додають автори ідеї.

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, 27 ЛИПНЯ, о 130й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 0960435037033; 06704220
54074) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4031053, 0960435037033; 06704220
54074)   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.
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Раз в год, но по0большому
Австралийские ученые изобрели... таблетки от унита�

за. Специальные капсулы, подобно прессу, сжимают мо�
лекулы отходов нашего организма до такой степени, что в
туалет можно будет ходить лишь один раз в год. Новая
пилюля называется “капсула Крэппера” в честь Томаса
Крэппера — изобретателя унитаза. Принимая ее регу�
лярно, можно будет быть уверенным в том, что тебя не
прихватит в туалет в самое неподходящее для этого мес�
та или время. “Однако, — предупреждают создатели кап�
сул, — процедура выхода спрессованных отходов будет
несколько болезненной. Но один раз в год можно и пому�
читься...”

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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