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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.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!Â²ÒÀªÌÎ Ç² 100-Ë²ÒÒßÌ
ÌÀÐ²Þ ÃÅÎÐÃ²¯ÂÍÓ Ë²ÍÒÓÐ

НА ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
У Мукачеві вулицю назвали іменем Вільгельма

Штолцеля, який загинув на сході України.
“Рішення перейменувати вулицю Бакуніна схвалили депута�

ти Мукачівської міської ради на останньому засіданні, — по�
відомив міський голова Мукачевого Золтан Лендєл. — Він на�
родився 25 травня 1992 року. В УжНУ здобув кваліфікацію фа�
хівця з розробки та тестування програмного забезпечення. Та
11 квітня 2014�го Вільгельм Штолцель став курсантом сьомої
навчальної групи третього відділу підготовки молодших спец�
іалістів навчального центру Державної прикордонної служби
України. А за три місяці 22�річний мукачівець загинув у зоні
АТО”.

Указом Президента України Петра Порошенка Вільгельма
Штолцеля посмертно нагородили орденом “За мужність” III
ступеня. Нагороду вручили батькам.

Еліна САВИЦЬКА

Ñâî¿ ñëàâí³, ïîäàðîâàí³ Áîãîì
100 ë³ò çóñòð³ëà 13 ñåðïíÿ öüî-
ãî ðîêó æèòåëüêà òà óðîä-
æåíêà ñåëà Âåðõíÿ Âèçíèöÿ
Ìàð³ÿ Ãåîðã³¿âíà

Ë²ÍÒÓÐ
Çàâæäè äîáðîçè÷ëèâà,

ìóäðà, ùèðà æ³íêà – òàêîþ
çíàþòü Ìàð³þ Ãåîðã³¿âíó ð³äí³
òà îäíîñåëüö³. Âîíà ç ðàííüî-
ãî äèòèíñòâà çíàº ö³íó ïðàö³, áî
áàòüêè íàâ÷èëè íå áîÿòèñü í³ÿêî¿ ðîáîòè, øàíóâàòè
çåìëþ é áåðåãòè, ÿê íàéá³ëüøèé ñêàðá, ëþäÿí³ñòü ³
÷åñí³ñòü. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì âèõîâàëà òðüîõ äîíå-
÷îê. Ñüîãîäí³ ó ä³òåé Ìàð³¿ Ãåîðã³¿âíè âëàñí³ ñ³ì’¿,
ÿê³ ç âäÿ÷í³ñòþ òà ëþáîâ’þ ñòàâëÿòüñÿ äî ð³äíî¿
íåíüêè òà áàáóñ³.

Øàíîâíà þâ³ëÿðêî! Ëþäè êàæóòü: «100 ðîê³â ïðî-
æèòè – ó Áîãà çàñëóæèòè». Âè ïðîæèëè â³ê, çáå-
ðåãëè ñèëó äóõó òà ïåðåìîãëè ñòàð³ñòü. Âàø ñòîë³òí³é
þâ³ëåé ðàäóº íàñ óñ³õ òà â÷èòü äîáðó ³ ìóäðîñò³.
Ìè äóæå ïèøàºìîñÿ Âàìè! Íåõàé äîëÿ äàðóº
çä³éñíåííÿ âñüîãî çàäóìàíîãî. Äîáðîãî Âàì çäî-
ðîâ’ÿ òà äîâãîãî â³êó ï³ä Áîæèì ³ ëþäñüêèì áëàãî-
ñëîâåííÿì.

Ìíîãàÿ Âàì ë³òà!
Ç ïîâàãîþ, Âàñèëü ÏÀØÊÓËßÊ,

ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

Залишайтеся з нами i надалi. Адже ваша пе�
редплата — найвагомiша частка  фiнансового ви�
живання нашої з вами газети. Пiдписатися на га�
зету “Мукачево” можна 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 2014Bй рік

11 ñåðïíÿ â³ä-
ñâÿòêóâàâ ñâ³é
Äåíü íàðîäæåííÿ
ñåëèùíèé ãîëîâà
ñìò. ×èíàä³éîâî

ÌÎØÀÊ
²âàí

²âàíîâè÷.
Øàíîâíèé ²âàíå

²âàíîâè÷ó!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ ç Äíåì

íàðîäæåííÿ!
Áàæàþ ùàñòÿ ³ äîñòàòêó,
ßñíîãî íåáà ³ òåïëà,
Â æèòò³ Âàì çëàãîäè é ïîðÿäêó,
Ùîá äîëÿ ñâ³òëîþ áóëà.
Â ðîáîò³ – óñï³õ³â, âåç³ííÿ,
Ó ñïðàâàõ – â³÷íîãî ãîð³ííÿ!
Â³ä äóø³ ëþáîâ³ Âàì áàæàþ
² õàé Âàì Ãîñïîäü Áîã äîïîìàãàº.

Ç ïîâàãîþ  Â.ÏÀØÊÓËßÊ, ãîëîâà
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

П Р О Д А Є Т Ь С Я
за половину вартості діючий, налаготдB

жений, прибутковий бізнес барBпіцерія
в Мукачеві.

Тел.: 0503727594

НАРДЕП України Лiдiя Котеляк створила та очо�
лила громадську органзацiю "Матерi
мобiлiзованих", яка опiкується проблемами украї�
нських вiйськовикiв.

ПРОТЯГОМ  першого пiврiччя  в Закарпатськiй
областi видано майже 6,5 тисяч проїзних
документiв  для дiтей та 40 тисяч  паспортiв до�
рослим для виїзду за кордон. Це вдвiчi бiльше, нiж
за аналогiчний перiод минулого року.

УКРАЇНА  посiла перше мiсце у Європi  по ви�
робництву меду. Бджiльництвом у нашiй країнi зай�
маються  близько 400 тисяч пасiчникiв, у яких
налiчується близько 4 млн бджолосiмей. Щороку
в Українi виробляється понад 70 тисяч тонн меду.

ПЕРШУ жiнку – капiтана фрегата британського
вiйськово�морського флоту  Сару Вест звiльнено
з посади за любовний  роман з одруженим
офiцером фрегата.

КИРГИЗСТАН   має намiр до кiнця року вступити
до Митного союзу  Росiї, Бiлорусiї та Казахстану.

У США нове вiяння моди – мiнатюрнi  будиночки
на колесах, з якими на причепi легкових
автомобiлiв можна  мандрувати й жити у будь�яко�
му мiсцi Штатiв.

ЖИТЕЛI росiйського Єкатеринбурга  провели
ряд масових акцiй за федералiзацiю Сибiру.

63  ВIДСОТКИ  росiян схвалюють агрусивну
полiтику Путiна щодо ситуацiї в  Українi. Вони
впевненi, що його дiї сприяють мирному вирiшенню
конфлiкту в Донбасi.



Äåâèç ãðàæäàíèíà: áûòü, à íå êàçàòüñÿ. (Ëàòèíñêàÿ ïîñëîâèöà).Äåâèç ãðàæäàíèíà: áûòü, à íå êàçàòüñÿ. (Ëàòèíñêàÿ ïîñëîâèöà).Äåâèç ãðàæäàíèíà: áûòü, à íå êàçàòüñÿ. (Ëàòèíñêàÿ ïîñëîâèöà).Äåâèç ãðàæäàíèíà: áûòü, à íå êàçàòüñÿ. (Ëàòèíñêàÿ ïîñëîâèöà).Äåâèç ãðàæäàíèíà: áûòü, à íå êàçàòüñÿ. (Ëàòèíñêàÿ ïîñëîâèöà). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 14 ñåðïíÿ 2014 ð.
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У зв’язку з важкою ситуа�
цією на сході України, в зоні
проведення АТО та звільне�
них від терористів населе�
них пунктах, керівництвом
Мукачівського району було
ініційовано збір гуманітар�
ного вантажу на підтримку
Збройних Сил України.

Збір продуктів та необхід�
них засобів гігієни, ліків
тощо проходив кілька днів,
протягом яких вдалося
зібрати доволі великий

НЕ ОСКУДІЄ РУКА ТОГО, ХТО ДАЄ
Мукачівщина відправила в зону АТО кілька тон продуктів харчування

об’єм допомоги. До акції до�
лучилися фермерські госпо�
дарства, підприємці, волон�
тери, населення, заклади
охорони здоров’я району.

Посильний внесок
сільських рад: Бабичівської,
Бобовищенської, Бистриць�
кої, Брестівської, Верхньо�
визницької, Верхньокоро�
пецької, Дерценської, Жня�
тинської, Жуківської, Завид�
івської, Залужанської, Зубі�
вської, Івановецької, Каль�

ницької, Ключарківської, Ко�
пиновецької, Лавківської,
Макарівської, Новодавидкі�
вської, Нижньокоропецької,
Обавської, Павшинської,
Пістрялівської, Пузняко�
вецької, Серненської, Стані�
вської, Страбичівської,
Форношської, Чомонинської,
Шенборнської, а також се�
лищних рад: Кольчинської та
Чинадіївської.

Активно долучилися до
збору коштів та необхідних
продуктів харчування понад
сотні підприємств,приват�
них підприємців та фер�
мерських господарств Мука�
чівщини, в тому числі:ТОВ
«Фермер», ТзОВ СП «Маг�
нетПластік», ТОВ «Верхньо�
коропецька хлібопекарня»,
КП «Чинадіївська хлібопе�
карня», КП «Кольчинська
хлібопекарня», ТОВ «Кора�
доКаннінгІнкорпорейтед»,
МПП «Слива», СТОВ “Агро�
Лучки”, ТОВ ім. Шевченка,
СТОВ “Шенкор”, СТОВ «Кля�
чанівське», ТОВ “Берегово�
Агро�Трейд”, ФГ “Михай�
лик”, СТОВ “Хлібороб�Рако�
шино”, ФГ «Колос�Л», ФГ

«Кенейз», ФГ «Плеша», ФГ
«Ангеліна», ПП Біров К.Л., ПП
Гукливська М.О., ПП Кузьма
С.В., ПП Носа Р.В., ПП
Спіцин М., ПП Стегней А.Ю.
та багато інших.

Серед зібраних продо�
вольчих товарів зокрема:
борошно, цукор, олія, кон�
сервація, макаронні вироби,
крупи, овочі, зокрема кар�
топля, капуста, цибуля, со�
лодкий перець, а також міне�
ральні води, чай, кава, со�
лодощі, засоби особистої
гігієни тощо.

Голова Мукачі�
вської районної
державної адміні�
страції висловив
щиру подяку голо�
вам сільських та
селищних рад та
підприємцям райо�
ну, які охоче долу�
чилися до акції до�
помоги мешканцям
східних областей
України та військо�
вослужбовцям, що
несуть службу в зоні
проведення АТО.
«Дорогі мешканці

Мукачівщини! Хочу вислови�
ти особисту вдячність всім
небайдужим. Усім, хто долу�
чився до цієї благодійної
акції. – зазначив Василь
Пашкуляк. – По�перше, за
те, що таке поняття, як гро�
мадянський обов’язок не є
для вас порожнім звуком. А
по�друге, за те, що у цей не�
простий час ми здатні згур�
туватись і гідно підтримати
наших військових у зоні ан�
титерористичної операції.
Адже матеріальна підтрим�
ка є найвагомішим втіленням

нами моральної підтримки
хлопців, яка їм зараз над�
звичайно потрібна. І до того
ж, саме про теперішню си�
туацію в Україні ми можемо
сказати словами древніх
мудреців: наш єдиний
спосіб допомогти собі – це
допомагати іншим».

Сектор з питань внутрі*
шньої політики та зв’язків
з громадськістю, у спра*
вах преси та інформації
апарату Мукачівської рай*
держадміністрації

Минулого тижня перший заступ�
ник голови Мукачівської райдер�
жадміністрації Андрій Данканич та
начальник управління економічно�
го розвитку і торгівлі РДА Ігор
Яворський здійснили виїзд на ТДВ
«Мукачівський верстатозавод»  та
ДП «ТУП�Україна» з питань роботи
даних підприємств та перспектив
їх діяльності у 2014 році.

Отже, як повідомив Володимир
Касян, директор «Мукачівського
верстатозаводу», підприємство
працює у сфері машинобудування
і виготовляє залізні рами для авто�
возів. Протягом 6 місяців поточно�
го року ним було реалізовано про�
мислової продукції на суму 4393,3
тис. грн., що складає 36,2% до по�
переднього місяця та 117,2 % до
відповідного періоду минулого
року. Кількість працюючих на
підприємстві � 88 осіб, середньом�
ісячна заробітна плата – 2339,8
грн.

На даний час перед підприєм�

Àíäð³é Äàíêàíè÷: «Çàâäàííÿ âëàäè – ï³äòðèìêà
âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ êðàþ»

ством постають наступні про�
блемні питання:

� відсутність на території області
транспортних перевізників, які мо�
жуть здійснити перевезення гото�
вої продукції до Лондона та Белфа�
ста;

� відсутність доступних дешевих
банківських кредитів, які б дали
змогу поповнювати обігові кошти
підприємства;

� постійний ріст цін на енерго�
носії, необхідність внесення за них
попередньої оплати, що не дає
змогу формувати довгострокову
цінову політику з закордонними
партнерами.

Як розповів під час наступної
зустрічі Євген Грабовчак, директор
«ДП «ТУП�Україна», підприємство
веде діяльність у сфері швейного
виробництва і виготовляє вироби
внутрішнього інтер’єру відомих ав�
томобільних брендів. Протягом 6
місяців поточного року ним реалі�
зовано промислової продукції на
суму 8434 тис. грн., що складає

67,3% до попереднього місяця та
130,8 % до відповідного періоду
минулого року. Кількість працюю�
чих на підприємстві становить 216
чоловік, середньомісячна заробіт�
на плата – 2874 грн. На даний час
підприємством розробляється
проект будівництва нової фабрики
на 500 робочих місць у с. Н.Давид�
ково. Розпочати будівництво пла�
нується після отримання позитив�
ного висновку державної будівель�
ної експертизи.

«Безумовно завданням влади є
підтримка економічних ініціатив да�
них підприємств, пошуку ними но�
вих можливостей та розширення
виробничого процесу і збуту � заз�
начив перший заступник голови
Мукачівської райдержадміністрації
Андрій Данканич.»

Сектор з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадсь*
кістю, у справах преси та інфор*
мації апарату Мукачівської рай*
держадміністрації

ÎÑÎÁËÈÂÈÉ ÄÅÍÜ
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß –

100 ÊÐÀÑÍÈÕ Ë²Ò!
13 ñåðïíÿ ó ñåë³ Âåðõíÿ Âèçíèöÿ – ñâÿòêîâèé

äåíü äëÿ âñ³õ ìåøêàíö³â, áî ó çíàíî¿ ³ øàíîâàíî¿
ãðîìàäîþ ñåëà æèòåëüêè

Ìàð³¿  Ãåîðã³¿âíè Ë²ÍÒÓÐ
ñëàâíèé þâ³ëåé – 100-ë³òòÿ!

Ìàð³ÿ Ãåîðã³¿âíà íàðîäèëàñÿ ó 1914 ðîö³ ó áà-
ãàòîä³òí³é ðîäèí³. Çìàëêó áàãàòî ïðàöþâàëà é ä³òåé
ñâî¿õ òà îíóê³â íå áóòè ëåäàùèìè íàâ÷èëà, à òà-
êîæ Ãîñïîäà øàíóâàòè òà ëþäåé ïîâàæàòè. Çà ö³
íàéâèù³ ëþäñüê³ ÷åñíîòè Ìàð³þ Ãåîðã³¿âíó ïîâà-
æàº òà øàíóº ãðîìàäà íå ëèøå Âåðõíüî¿ Âèçíèö³,
àëå é íàâêîëèøí³õ ñ³ë.

Òîæ äîðîãà íàøà þâ³ëÿðêî, ïðèéìàéòå
ùèð³ ïðèâ³òàííÿ! Áàæàºìî Âàì íàñíàãè é
ñèëè, ùîá áóâ äîáðèì êîæåí äåíü.
Ùîá ïðèéíÿò³ Ãîñïîäîì áóëè Âàø³
ìîëèòâè. Â³ä ñîíöÿ Âàì – òåïëà,
â³ä ëþäåé – äîáðà, à ä³òè òà îíóêè
íåõàé áóäóòü Âàì ðàä³ñòþ. Ñïàñèá³
Âàì çà ðóêè ðîáî÷³, çà ñåðöå äîá-
ðå, ùèðå, íåëóêàâå. Óêë³í Âàì äî
çåìë³ â³ä óñ³º¿ ãðîìàäè íàøîãî ñåëà.

Ç ïîâàãîþ, Ìèõàéëî ÊÓØÍ²Ð, ãîëîâà
Âåðõíüîâèçíèöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè

А ГОРОДЯН  БІЛЬШЕ
Україна увійшла до списку 25 країн світу, у яких найб�

ільша кількість міських жителів, посівши 24 сходинку.
Про це йдеться в доповіді Генерального секретаря

00Н Пан Гі Муна про моніторинг глобальної демографі�
чної ситуації. Щоправда, з його слів, найближчим ча�
сом в Україні кількість міського населення зменшувати�
меться.

До речі, цього року вперше в історії кількість міських
жителів у світі зрівняється з кількістю селян. А до 2050
року приріст числа жителів міст становитиме 2,5 млрд.
осіб при тому, що загальний приріст на земній кулі буде
3,1 млрд.

Як з’ясувалося, городяни живуть на території, площа
якої становить лише З відсотки поверхні суші, тоді як на
жителів сільських районів доводиться 12 відсотків.
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Íåïèñàííîå ïðàâèëî ïîëèòèêè – äðàòüñÿ çà òîãî, èç ÷üèõ ðóê åøü. (Â. Øâåáåëü).

Указ Президента України Петра Поро�
шенка «Про часткову мобілізацію», знай�
шов широкий відгук в українському
суспільстві, засвідчивши рішучість кері�
вництва країни зробити все для того,
щоб державний суверенітет та терито�
ріальна цілісність України були надійно
захищені.

Вселяє оптимізм, що не тільки Прези�
дент, але й Верховна Рада та Кабінет
Міністрів України здійснюють узгоджені
кроки, спрямовані на модернізацію
нашої армії. «Військові повинні бути
одягнені, захищені, озброєні та ситі…»,�
ці слова Верховного Головнокомандува�
ча Збройних Сил України свідчать і про
розуміння глибини проблем, які роками
не вирішувалися там, де повинні були
вирішуватися в першу чергу, і про те,
завдяки чому ми зможемо не тільки ви�
стояти та перемогти, але й зберегти
життя людей в погонах та мирних меш�
канців.

Будь�які закони стають складовою
суспільного організму, якщо знаходять
відгук у широких верствах суспільства,
коли є загальне розуміння та бажання
втілювати ці закони в життя.

Звичайно, мобілізація та ще й в умо�

З В Е Р Н Е Н Н Я
128 окремої Гвардійської Туркестансько�

Закарпатської двічі ордена Червоного Прапора
гірсько�піхотної бригади

вах неоголошеної війни з боку другої за
висловлюванням аналітиків, військової
потуги в світі і найбільшого нашого сус�
іда, від якого ми ніяк не очікували такої
брутальної та агресивної зовнішньої пол�
ітики, що супроводжується брехливим
інформаційним забезпеченням, – це не�
безпечна справа. І, зрозумілий страх
матерів, дружин та дітей, які висловлю�
ють своє хвилювання, а часом відверте
незадоволення та стихійний протест.
Однак, все повинно мати законні межі,
як і годиться в демократичному
суспільстві. При цьому неприпустимо
дозволяти різного роду провокації, роз�
дмухувати ці хвилювання та невдоволен�
ня, підбурювати людей на протиправні
вчинки, спрямовані проти безпеки нашої
держави.

Відчай матерів та жінок не оминув на�
шого міста та краю, але завдячуючи
тісній співпраці органів місцевого само�
врядування та військових комісаріатів,
масовій підтримці багатьох регіонів Ук�
раїни, потічок тих, хто розуміє, що
жінкам Богом та природою дано народ�
жувати дітей, а чоловіки, коли настане
час повинні стати на захист родини та
Батьківщини, попрямував широкою

рікою до 128 окремої Гвардійської Тур�
кестансько�Закарпатської двічі ордена
Червоного Прапора гірсько�піхотної
бригади, яка розташована на вулиці, що
носить ім’я відважної Ілони Зріні.

Мукачівці та кияни, вінничани та чер�
нівчани, закарпатці та житомиряни, пол�
тавчани та черкащани, тернополяни та
львівяни, волиняни та подоляни, меш�
канці інших міст та регіонів нашої Украї�
ни зібралися, усвідомлюючи одну важ�
ливу річ: захист Вітчизни не тільки обо�
в’язок, але й велика Честь. Тож робітни�
ки, бізнесмени, вчителі, молодь та пен�
сіонери поєдналися спільною метою,
якнайшвидше підготуватися до вико�
нання військового обов’язку, прийти на
допомогу своїм товаришам.

Хто, якщо не ми, кожен на своєму
місці: на підприємствах, установах та
організаціях, повинні робити все для
надійного захисту своєї країни.

І хоча останнім часом керівництвом
держави робиться багато для підтрим�
ки Збройних Сил України, допомога: во�
лонтерська та благодійна тільки сприя�
тиме тому, щоб кожен солдат та офіцер,
рядовий та командир отримали в най�
коротші терміни найнеобхідніше.

Мова, зокрема, йде про:
� рації: «Моторола» або «Кордон»;
� радіоприймачі переносні (малих
розмірів);
� дощовики;
� розгрузки;
� стрічки: Прапор України (жовто�бла�
китні);
� ліхтарики;
� батарейки: пальчикові або «крона»;
� шкарпетки;
� наколінники, підлокітники;
� каремати;
� рукавиці матерчаті;
� тактичні: рукавиці, окуляри;
� гумові чоботи тощо.

Тож, шановні волонтери та благодійни�
ки, вищеперераховану допомогу ви мо�
жете надіслати або особисто передати
за адресою:

Закарпатська обл.,
м. Мукачево,
вул. Ілони Зріні, 153
військова частина А1556,
моб. телефону контактної особи:

066 554 90 02; 099 419 55 00.

Батьківщина у нас одна. Зробимо все
для того, щоб ворог не пройшов.

І він не пройде, дякуючи нашим
спільним зусиллям!

Слава Україні!

Солдати та офіцери 128 окремої
Гвардійської Туркестансько�Закар�
патської двічі ордена Червоного Пра�
пора гірсько�піхотної бригади

В Україні олімпійський
рух розвивається дуже
стрімко, а до лав прихиль�
ників здорового способу
життя дедалі частіше при�
єднуються діти. Звичай�
но, дуже дивно і водночас
радісно бачити, коли саме
маленькі спортсмени до�
сягають значних успіхів у
спортивному житті. Так,
нещодавно юнаки пока�
зали свої вміння і досвід у
гірському спорті, підняв�
шись на Говерлу у рамках
Всеукраїнської акції, при�
свяченої відправці спорт�
сменів на Олімпійські та
Юнацькі Олімпійські ігри.
Така акція проводилася в
усіх регіонах країни
спільно з Національним
олімпійським комітетом
(НОК) і з міністерством
молоді та спорту України.
На Говерлу ж піднялися
учасники з Івано�Франкі�
вської, Тернопільської,
Чернівецької та Львівської
областей.

Захід проводився з ме�
тою популяризації олім�
пійського руху, забезпе�
чення розвитку і пропа�
ганди спортивних цінно�
стей і, звичайно, залучен�
ня сучасної молоді до
Олімпійських ігор і

Äâ³ òèñÿ÷³ ìåòð³â – íå ïåðåïîíà

спорту загалом.
 Гору взялися підкорю�

вати зі сторони Закарпат�
тя – вихідний пункт у Рах�
івському районі (Ясіня) і з
боку Івано�Франківська –
спортивно�туристична
база «Заросляк». Зага�
лом на Говерлу сходило
понад 100 учасників. У ко�
манді кожної області була
приблизно однакова
кількість юнаків: 25�30
сміливців. Здебільшого в
акції взяли участь вихо�
ванці Міжнародного дитя�
чого центру «Артек�Кар�
пати»: близько сімдесяти
спортсменів. У всіх ко�
мандах з�поміж учасників
заходу на гору сходили
визнані чемпіони та при�
зери Олімпійських ігор.
Зокрема, учасниця зимо�
вої олімпіади у Ванкувері і
призерка етапів Кубка
світу Надія Діденко.

Щодо погоди, то вона
видалася досить примх�
ливою: протягом сход�
ження дув сильний вітер з
натяком на бурю, і поде�
куди добре припікало со�
нечко. Навіть погодні умо�
ви не давали розслабити�
ся молодим олімпійцям.

Варто зазначити, що на
гору піднімалися не тільки

юнаки, а й їхні тренери і
керівники. Одним із таких
був Іван Іванович Ріляк –
начальник обласного уп�
равління з фізичного вихо�
вання та спорту і, за сум�
ісництвом, директор СК
«Юність». Він охоче под�
ілився своїми враженнями
та емоціями від такого
масового підняття:

 «Я дуже щасливий, що
нарешті мені вдалося
піднятися на славетну
гору, адже, будучи корін�
ним закарпатцем, жодно�
го разу не сходив на Говер�
лу. Чесно кажучи, було
досить важко, але про те,
щоб зупинитися і зійти з
пройденого шляху навіть і
не думав. Я вирішив, що
повинен підкорити цю
гору, і я її підкорив. Над�
звичайно допомогла і
наша молода олімпійська
надія: сил у юнаків було
вдосталь, а своїм ентузі�
азмом вони запалювали
всіх. Загалом, я вважаю,
що захід було організова�
но гарно, а всі отримали
величезне задоволення. І
це головне».

Після успішного піднят�
тя, на горі відбулася це�
ремонія запалювання Ол�
імпійського вогню. Також
команди підняли свої пра�
пори, разом заспівали
Гімн України і хвилиною
мовчання вшанували ге�
роїв, що загинули на
Сході.

Підсумувавши, можна
твердо визначити одне:
надзвичайно добре, що
такі заходи проводяться,
адже саме з їх допомогою
можна не тільки корисно
провести свій час, а й чу�
дово відпочити.

Олександра БАЛОГ,
студентка відділення

журналістики УжНУ

Попри складну суспільно�політичну
ситуацію в державі, відпочинково�оздо�
ровча кампанія для школярів Мукачів�
щини цьогоріч не відміняється.

Одним із стратегічних завдань дер�
жавної політики у сфері соціального за�
хисту громадян України є реалізація
права дитини на оздоровлення і відпо�
чинок, а турбота про здоров’я дітей і
молоді є одним з основних показників
ставлення держави до власного майбут�
нього.

Тому пріоритетним завданням, яке
стоїть перед Мукачівською райдержад�
міністрацією під час літнього оздоров�
лення та відпочинку дітей – є збережен�
ня та відновлення їх здоров’я, життєвих
сил, запобігання бездоглядності, ство�
рення умов для продовження виховного
процесу та розвитку творчих здібностей
у канікулярний час.

Отже, на виконання Закону України
«Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
відповідно до районної Програми оздо�
ровлення та відпочинку дітей на 2014 –
2017 роки, за рахунок Мукачівського
районного бюджету було закуплено пу�
тівки для дітей різних пільгових кате�
горій. Кошти для цього були виділені
рішенням Мукачівської районної ради
від 10 липня 2014 року в сумі 99820 гри�
вень.

Таким чином, 6�го серпня 2014 року
за сприяння голови Мукачівської рай�
держадміністрації Василя Пашкуляка
було організовано перевезення 62 діток
різного віку до дитячого оздоровчого
комплексу «Мрія», що розташований в
селі Лісарня. Тут, в оточенні чудової при�

Канікули тривають!

роди, під наглядом кваліфікованого пе�
дагогічного колективу, діти відпочивати�
муть протягом 14 днів. До їх послуг –
відкриті тераси, дерев’яні бесідки, пло�
щадки для ігор та прогулянок. Власне,
дитячий табір – компромісне поєднання
позиції батьків, які хочуть, щоб і під час
канікул їх дитина розвивалася і підвищу�
вала свій інтелектуальний рівень та ба�
жання дітей, які хочуть влітку відпочива�
ти і цікаво проводити час. Відповідно до
обраної концепції і поставленим завдан�
ням і розроблена освітня програма для
літнього табору.

Провести відпочивальників у дорогу
прийшли не тільки батьки, але й керів�
ник району Василь Пашкуляк та на�
чальник відділу молоді і спорту райдер�
жадміністрації Микола Бобинець. «Ша�
новні наші наймолодші мукачівці! – звер�
нувся до дітей Василь Васильович – Мені
здається, що ви маєте нагоду чудово
провести час та знайти нових друзів.
Чисте прозоре повітря, ліс, річка, роз�
ведення багаття, спортивне орієнтуван�
ня, велосипедні поїздки, спортивні ігри,
зокрема волейбол, баскетбол, футбол,
шахи – словом на вас чекає маса роз�
ваг. Тому бажаю кожному з вас тільки
відмінного настрою!»

Після напутніх слів і побажань вдало�
го відпочинку дітвора сіла у автобус і ви�
рушила назустріч свіжим емоціям та
приємним враженням від спілкування з
ровесниками.

Сектор з питань внутрішньої політи�
ки та зв’язків з громадськістю, у
справах преси та інформації апарату
Мукачівської райдержадміністрації
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Отже, основополжними правами
інвалідів є: повага до притаманно
го людині достоїнства, її особистої
самостійності, зокрема свободи ро
бити власний вибір, і незалежності;
недискримінація; повне й ефективне
залучення та включення до суспіль
ства; повне й ефективне залучення та
включення до суспільства; повага до
особливостей інвалідів і прийняття їх
як компонента людської різноманіт
ності й частини людства; рівність
можливостей; доступність; рівність
чоловіків і жінок; повага до таких
здібностей дітейінвалідів, які розви
ваються, і повага до права дітей
інвалідів зберігати свою індивіду
альність.

Згідно Факультативного протоко�
лу до Конвенції ООН про права
інвалідів, Держава – учасниця цього
Протоколу визнає компетенцію Комі
тету з прав інвалідів приймати й роз
глядати повідомлення від осіб або
груп осіб, які перебувають під її юрис
дикцією та заявляють, що є жертва
ми порушення цією державоюучас
ницею положень Конвенції, або від
їхнього імені.

Будьякий прояв порушення пере
рахованих вище прав інвалідів є їх
дискримінацією.

На жаль, не зважаючи на те, що Кон
венція була ратифікована ще у 2009
році, практична реалізація її поло
жень була вкрай загальмована по
причині недосконалості вітчизняного
законодавства в галузі встановлення
бодай якоїсь відповідальності за по
рушення прав інвалідів. Цього року
крига скресла.

Нерідко люди з особливими потребами стикаються з необхідністю за�
хистити свої права. Тож, сьогодні ми вирішили опублікувати матеріал,
який стосується безпосередньо цієї проблеми.

І почати свій, так би мовити, «юридичний всеобуч» ми вирішили з пуб�
лікації про права осіб з особливими потребами згідно Конвенції ООН
про права інвалідів. Нагадаємо, що цей документ прийнято Генераль�
ною асамблеєю ООН 13 грудня 2006 року. Конвенція ратифікована За�
коном України № 1767�VI від 16 грудня 2009 року. Тоді ж Україна ратиф�
ікувала Факультативний протокол до Конвенції. На жаль, ми не маємо
змоги навести повний текст Конвенції та Протоколу в одному номері.
Прочитати повністю його можна за посиланням: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71. Вважаємо за доцільне зупини�
тися на статті 3 Конвенції, яка визначає загальні принципи.

ПІД  ЗАХИСТОМ  ЗАКОНУ

Україна зробила величезний крок
уперед у вирішенні цієї глобальної
проблеми.

Діючий нині Президент України Пет
ро Порошенко підписав Закон Украї
ни «Про внесення змін до деяких за
конодавчих актів України щодо захи
сту прав інвалідів» від 18.06.2014
р. № 1519VІІ . Зокрема, зміни стосу
ються ст. 2 Закону України “Про осно
ви соціальної захищеності інвалідів в
Україні”. Термін “дискримінація за оз
накою інвалідності” вживається у зна
ченні, наведеному в Конвенції про
права інвалідів та Законі України ”П
ро засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні”.

Також закон вносить зміни до статті
161 Кримінального кодексу України,
які передбачають настання кримі
нальної відповідальності в разі дис
кримінації за ознакою інвалідності.
Так, пряме або непряме обмеження
прав громадян за ознаками інвалід
ності передбачає штраф у розмірі від
200 до 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (3,4 тис.
 8,5 тис. грн) або обмеження волі на
строк до 5 років, з позбавленням
права обіймати певні посади на
строк до 3 років. Ті ж дії, поєднані з
насильством, обманом чи погроза
ми, а також скоєні посадовою осо
бою, караються штрафом від 500 до
1 тис. неоподатковуваних мінімумів
(8,5 тис. до 17 тис. грн.) або позбав
ленням волі на строк від 2 до 5 років,
з позбавленням права обіймати
певні на строк до 3 років. Дії, які були
вчинені організованою групою осіб
або спричинили тяжкі наслідки, кара

ються позбавленням
волі на строк від 5 до
8 років.

Депутати підтри
мали цей закон в
цілому 18 червня
2014 р. За відповід
не рішення проголо
сували 227 парла
ментаріїв. (за матер
іалами http://
www.rbc.ua/ukr/news/
politics/poroshenko
p o d p i s a l  z a k o n  o 
vvedeniikriminalnoy
o t v e t s t v e n n o s t i 
05072014182800 ).

 Звичайно, такий крок – лише пер
ший етап. Ще потрібно подолати чи
мало перепон у реалізації прав
інвалідів. Ці бар’єри пов’язані з бю
рократизмом, корупцією, хабарниц
твом, нерідко – просто небажанням
оточуючих (навіть у державних орга
нах) полюдяному поставитися до
інваліда. Навіть у нашому  місті при
кладів дуже багато.

З приводу цього ми хочемо звер
нутися до представників влади.

Шановні депутати Мукачівської
міської ради! У ваших силах зроби
ти все для того, щоб на вулицях, де
живуть ваші виборці, інваліди (які та
кож голосували за вас) вони відчува
ли себе у безпеці і вільно, щоб вони
могли без перешкод  добратися до
необхідного їм місця, могли вони
вільно попасти до суспільного транс
порту,  мали доступ до аптек, мага
зинів, могли спуститися із своїх квар
тир на поверхах у двір... У вашій ком
петенції вирішити проблему доступ
ності, соціального транспорту та
інших. Адже наявність таких фактів – є
підтвердженням дискримінації
інвалідів!

Вони просто «відбивають» у людей,
котрим і так важко, бажання бороти
ся за свої права. Тільки одиниці, які
не опустили руки перед труднощами,
і методично, крок за кроком проби
вали стіну байдужості, домоглися
справедливості. Нам усім ще багато
потрібно змінити у собі і в державі,
щоб Україна стала посправжньому

ЄВРОПЕЙСЬКОЮ. Кожному необхід
но починати з себе.

А найперше – інвалідам потрібно
чітко усвідомити: слабких людей не
буває, такими їх роблять їхні думки.
Про свої права необхідно знати, за
них треба боротися. Ми, по мірі на
ших сил і можливостей, спробуємо
допомогти, на даному етапі – хоча б
через пресу.

P.S. 12 серпня відбулося засідання
конкурсної комісії по визначенню
маршрутів пасажирських перевезень
по місту Мукачеву. Була присутня і
голова товариства по захисту прав
осіб з обмеженими можливостями
"Злагода" Віоріка Віллашек. Як вияви
лося, жоден маршрутний автобус у
Мукачеві не приспособлений для пе
ревезень пасажирів"візочників". Віо
ріка Адальбертівна звернула увагу пе
ревізників, що вони порушують кон
ституційні права інвалідів, і за це пе
редбачена кримінальна відпові
дальність. Перший заступник місько
го голови Ернест Нусер запевнив, що
при огляді транспорту комісія буде
звертати особливу увагу на потреби
цієї категорії громадян. У п'ятницю,
15 серпня, відбудеться огляд транс
портних засобів, і Віоріку Віллашек
запрошено у комісію. "Після прове
дення конкурсу будемо знати, чи
змінилося відношення влади до лю
дей з особливими потребами",  про
коментувала голова товариства "Зла
года".

Починаючи з 1 липня, активісти громадської організації людей з об�
меженими можливостями “Злагода” побували вже у 8�ми екскурсіях.
Організовує їх голова товариства Віоріка Віллашек за  своєю власною
програмою “Знай своє місто, знай свій край”.  Активісти дякують во�
лонтерам та добродіям, які регулярно і безоплатно надають  транспорт
для поїздок – це санаторій “Водограй” та підприємець Олексій Бахтін.
Буквально коли верстався номер газети, активісти “Злагоди” поверну�
лися з незабутньої поїздки до Географічного центру Європи. Важко пе�
реоцінити важливість таких екскурсій, адже учасниками поїздок пере�
важно  є люди, яким навіть звичайний вихід у місто є величезною про�
блемою.

“Знай своє місто,
знай свій край”

Ðàññóäîê – ýòî ðàçóì áåç êðûëüåâ. (Ë. Ñòàôô)Ðàññóäîê – ýòî ðàçóì áåç êðûëüåâ. (Ë. Ñòàôô)Ðàññóäîê – ýòî ðàçóì áåç êðûëüåâ. (Ë. Ñòàôô)Ðàññóäîê – ýòî ðàçóì áåç êðûëüåâ. (Ë. Ñòàôô)Ðàññóäîê – ýòî ðàçóì áåç êðûëüåâ. (Ë. Ñòàôô) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Ó óñïåõà ìíîæåñòâî îòöîâ, à íåóäà÷à – âñåãäà ñèðîòà. (Ä. Êåííåäè).

Äíÿìè â ìóêà÷³âñüê³é ì³ñüê³é ãàëåðå¿ â³äáóëàñÿ
ïðåçåíòàö³ÿ ñ³ìåéíî¿ âèñòàâêè Òåòÿíè òà Íàòàë³¿
Ðèáàð, à òàêîæ Â³êòîðà òà Â³êòîð³¿ Äâîðíè÷åíê³â.

Íà öþ ºêñïîçèö³þ áóëè ïðåäñòàâëåí³ æèâîïèñí³
ïîëîòíà â ñòèë³ äåêîðàòèâíîãî íà¿âó Òåòÿíè Ðèáàð,
äå íà êàðòèíàõ îæèâàþòü âèìð³ÿí³ ïåðñîíàæ³ àëå
äóæå ïîä³áí³ äî æèâèõ åìîö³éíîþ ïåðåäà÷åþ â
ìð³éëèâ³é êîñì³÷í³é àáî â çîâñ³ì â³äñòîðîíåíèõ îá-
ñòàâèíàõ íàñè÷åíèõ ëþáîâ’þ îáðàçàõ. Ðîçãëÿäàþ-
÷è ¿¿ êàðòèíè  ïðèõîäèòü â³ä÷óòòÿ ÷èñòîòè, ëþáîâ³,
äîáðîòè, ñïîêîþ ³ íà çàäí³é ïëàí  õîâàþòüñÿ íåçãî-
äè ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ. Ñòèë³ñòè÷íîþ ìàíåðîþ õà-
ðàêòåðèçóþòüñÿ òâîðè Íàòàë³¿ Ðèáàð, äå êîëüîðî-
âà ïëÿìà òà ë³í³ÿ ãðàþòü âåäó÷ó ðîëü. Ãîëîâí³ ïåð-
ñîíàæ³   ¿¿ òâîð³â – öå ìóçèêàíòè, àêòîðè...  Çà äîïî-
ìîãîþ ñâî¿õ âèðàæàëüíèõ çàñîá³â Íàòàë³¿ âäàºòüñÿ
ïåðåäàòè õàðàêòåð ³ åêñïðåñ³þ ñï³âàêà, ìóçèêàíòà
÷è àêòîðà. Ïðîôåñ³éíî ï³ä³áðàí³ êîëüîðè òà òîíè
ï³äêð³ïëÿþòü ìàéñòåðíó êîìïîçèö³þ ³ âæå ñòàºø
âòÿãíóòèì â åêñïðåñ³þ ìóçèêè.

Äðóãà ïîëîâèíà åêñïîçèö³¿ ïðèñâÿ÷åíà ðîáîòàì
Â³êòîðà òà Â³êòîð³¿ Äâîðíè÷åíê³â. Â³êòîð Äâîðíè-
÷åíêî ïðåäñòàâèâ ðåòðîñïåêòèâíó ÷àñòèíó ñâî¿õ
ðîá³ò, äå ïðèñóòí³ ð³çíîïëàíîâ³ñòü òåìàòèêè ³ âðà-
æàëüíîñò³. Òóò âè ïîáà÷èòå â³ä êëàñèêè äî ³ìïðåñ-
³îí³çìó òà äåêîðàòèâíîñò³, àëå âñ³ ïîëîòíà âîëîä³-
þòü íåéìîâ³ðíîþ ïðèíàäîþ, ðàä³ñòþ, ëþáîâ’þ. Â
äàííîìó âèïàäêó ìàíåðà âèêîíàííÿ òâîðó íå ìàº
çíà÷åííÿ, ãîëîâíå ïåðñîíàæ³ òà òåìà, êîòðà çàâî-
ðîæóº ³ ïðèâàáëþº. Òàëàíò Â³êòîðà Äâîðíè÷åíêà
çíàéøîâ ñâîº ïðîäîâæåííÿ â äî÷ö³ Â³êòîð³¿, ÿêà íà
ñóä ãëÿäà÷à ïðåäñòàâèëà ñåð³þ ãðàô³÷íèõ ïîðòðåò³â,
ÿê³ íå ò³ëüêè âèêîíàí³ ç âåëèêîþ ìàéñòåðí³ñòþ, àëå
³  â³äì³ííî ïåðåäàþòü õàðàêòåð ³ îáðàç ïîðòðåòóº-
ìîãî. Çäàºòüñÿ, í³áè æèâ³ ëþäè íà ìèòü ïîäèâèëè-
ñÿ â ðàìêó – íàñò³ëüêè æèâî ³ âì³ëî ïåðåäàíî íå
ò³ëüêè ô³çè÷íó ïîä³áí³ñòü, àëå ³ íàñòð³é, õàðàêòåð,
òåìïåðàìåíò.

²äåÿ ïðåçåíòàö³¿ ïîêàçàòè òâîð÷èé ïîòåíö³àë öèõ
äâîõ ñ³ìåé íå ò³ëüêè æèâîïèñíèé,  àëå ³ ïîåòè÷íèé,
îñê³ëüêè Òåòÿíà, Íàòàë³ÿ Ðèáàð òà Â³êòîð Äâîðíè-
÷åíêî  º ùå  ïîåòàìè. Òîìó çîâñ³ì íå äèâíî, ùî íà
ïðåçåíòàö³¿ áóâ ïðèñóòí³é êåð³âíèê îáëàñíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â  Âàñèëü Ãóñò³, êîòðèé ïðè-
â³òàâ  õóäîæíèê³â ³ ïîåò³â â îäí³é îñîá³. Ïëàíîâà-
íèì áóëà ïðèñóòí³ñòü íà ïðåçåíòàö³¿ ìåðà Ìóêà÷å-
âà Çîëòàíà Ëåíäüºëà, ÿêèé ïðèâ³òàâ ó÷àñíèê³â ç ïðå-
êðàñíîþ âèñòàâêîþ òà ïîåòè÷íîþ ñïàäùèíîþ ³ â
çâ’ÿçêó ç öèì ³ íàñòóïàþ÷èì 55 ð³÷÷ÿì Òåòÿíè Ðè-
áàð âðó÷èâ ¿é Ïî÷åñíó ãðàìîòó ì³ñüêðàäè òà
ìiñüêâèêîíêîìó çà áàãàòîði÷íó ñóìëiííó i òâîð÷ó
ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñiîíàëiçì i ìàéñòåðíiñòü, âà-
ãîìèé  îñîáèñòèé âíåñîê  ó ðîçâèòîê  îáðàçîòâîð-
÷îãî ìèñòåöòâà, ïðîïàãàíäó  ëiòåðàòóðíîãî ñëîâà
íà ïîñàäi çàñòóïíèêà ãîëîâè ìiñüêîãî ëiòåðàòóðíîãî
îáºäíàííÿ”Ðiäíå ñëîâî”,  àêòèâíó  ó÷àñòü ó êóëü-
òóðíî-ìèñòåöüêîìó òà ãðîìàäñüêîìó æèòòi ìiñòà.

 Ïðèâ³òàëè ó÷àñíèê³â âèñòàâêè òàêîæ Íàðîäíèé
õóäîæíèê Óêðà¿íè ²âàí Áðîâä³ òà êåð³âíèê àðò-êëó-
áó “Ïàë³òðà-ñïåêòð” ÷ëåíàìè ÿêîãî âîíè º  Îêñàíà
Ìåòçãåð. Ãîñò³ ïðåçåíòàö³¿ â ïðèºìí³é àòìîñôåð³ ëþ-
áóâàëèñÿ êàðòèíàìè òà äåêëàìàö³ºþ äåÿêèõ â³ðø³â
ÿêèìè ïðèñóòí³õ ïîðàäóâàëè àâòîðè. Çàïðîøóºìî
âàñ â³äâ³äàòè âèñòàâêó òà ñàìèì íàñîëîäèòèñÿ ïðå-
êðàñíèì äî 15 ñåðïíÿ ö.ð.

Îêñàíà ÌÅÒÇÃÅÐ, êóëüòîðîëîã

Íåîáìåæåíèé òàëàíò

Перли на Її зап’ясті виг�
ідно доповнювали глибо�
ко�смарагдове, в грецько�
му стилі довершене
вбрання. Здавалось, вона
щойно прийшла з балу на
честь Олександра Маке�
донського. Але ж то й не
вимисел – всі ми звідкись
прийшли. Всі ми були і
раніше.

А Вона – Тетяна Рибар –
точно гостя багатьох
світів. Відкрийте її збірку
– там свідчення. Там, на
звичайних паперових сто�
рінках тисяча смаків, аро�
матів, вся палітра і,
навіть, всі звуки.

Нічого дивного. Бо й в
кожній краплі дощу – те
саме, й у кожному вигині
райдуг, й у кожній пе�
люстці… Просто серед
людей це стає рідкістю –
усвідомлювати гармонію
світу, віддзеркалювати її й

дякувати Творцеві за те,
що все це  – не сон…

мироточит Твой крест
елеем

я молюсь на коленях
склонясь

из далекой земли
Галлилеи

ты пришел разбудить
меня

Тетяна Рибар, збірка
«…Как город без реки»

«Люди забули, що мис�
тецтво ніколи не зникає.
Воно завжди поруч. Воно
в нас самих. Це ниточка,
яка тягне у вічність. І дай
Боже, щоб ця родина –
Тетяна Рибар, Віктор
Дворніченко, Вікторія
Дворніченко, Наталя Ри�
бар – завжди віддавала
належне творчості. Щоб
вони завжди були – бо за�
раз вони є не просто у те�
перішньому часі, але і в
часі майбутньому», – це
слова поета Володимира
Маслова.

«Кожну мить втілювати
долю – ось призначення
обдарованих людей. Сло�
вом, пензлем, чи клавіша�
ми – байдуже, бо всіма та�
лантами керує серце. Ди�
настія – це завжди пере�
дача енергетики, душі. Я
почув музику, коли дивив�
ся на музичні образи, на�
писані на полотнах Ната�
лією Рибар  – хіба це не
доказ безкінечності мис�
тецької течії?!», – висло�
вив свої враження від екс�
позиції міський голова

Â ÇÎËÎÒÎÌÓ ËÀÍÖÞÆÊÓ ÄÎË²Â ÇÎËÎÒÎÌÓ ËÀÍÖÞÆÊÓ ÄÎË²Â ÇÎËÎÒÎÌÓ ËÀÍÖÞÆÊÓ ÄÎË²Â ÇÎËÎÒÎÌÓ ËÀÍÖÞÆÊÓ ÄÎË²Â ÇÎËÎÒÎÌÓ ËÀÍÖÞÆÊÓ ÄÎË²
Кожна подія сучасності народжується в минулому і є основою май"

бутнього. Вічний ланцюг причин не може бути ні порваний, ні заплута"
ний… " неминуча доля є законом всієї природи.

ВОЛЬТЕР

Мукачева Золтан
Ленд’єл.

«Пригадую, з яким зав�
зяттям ми слухали вірші
Віктора Дворніченка бага�
то років назад, коли вони
ще не були збіркою, але
вже тоді крізь рядків чита�
лась його творча душа!» –
сказав у вітальному слові
ще один гість – поет, член
Національної спілки пись�
менників України Василь
Густі.

«Щиро радуюсь успіхам
свого доброго давнього
товариша – Віктора Двор�
ніченка. З плином життя
усвідомлюєш, що саме
творчість, здатна робити
наші будні легшими, і десь
поруч з нею джерело ра�
дості», – короткий зміст
вітального слова ще одно�
го почесного гостя � на�
родного художника Украї�
ни Івана Бровді.

«Я завжди відчуваю
енергію творення і руху,
коли знаходжусь поруч з
цими людьми, моїми доб�
рими друзями – як
справжні митці вони не
зупиняються і мотивують
до чогось нового всіх ото�
чуючих. А Тетяну, напере�
додні її золотого 55�
літнього ювілею, вітаю ще
й з тим, що вона знайшла
себе в живописі, твердо
відшукала свій стиль», –
це лише декілька фраз з
творчого привітання кері�
вника арт�клубу «Палітра
Спектр» Оксани Метцгер.

«Виставка дуже при�
ємна. А найдовше мені
хочеться зупинитись біля
робіт Вікторії Дворніченко
– вони написані так по�
справжньому», – поділив�
ся враженнями ветеран
Великої Вітчизняної війни
Василь Нагірний.

«Знаю Таню Рибар зі
шкільних років – ми одно�
класниці. Вона завжди
любила творчість. Але по�
бачене сьогодні!.. Я не
очікувала таких полотен.
Це великий ріст!», � захоп�
лено сказала художниця
Віоріка Вілашек.

«Надзвичайно багато
позитивних емоцій щора�
зу, коли Віктор Васильо�
вич Дворніченко презен�
тує свій творчий доробок.
Й що особливо імпонує в
цих зустрічах – щирість
слів, щирість хвилювань,
людяність і душевність», –
розповіла надзвичайно
творча особистість й вод�

ночас ділова жінка, канди�
дат технічних наук, про�
фесор, академік Техноло�
гічної академії наук Окса�
на Козар.

І таких та подібних ко�
ментарів можна наводити
майже до безкінечності.
Бо в останній день липня
у Мукачівську міську гале�
рею, на презентацію твор�
чого проекту «Живопис та
поезія», прибуло багато
гостей. Зі збірками в ру�
ках, вони, на мить відри�
ваючись від віршів, шука�
ли близьке й потрібне у
полотнах чотирьох різних
авторів. Або, точніше – од�
ного автора, однієї роди�
ни. Різні почерки – один
зміст. Різні життєві доро�
ги – одна філософія. Різні
долі – однакове щастя.

Щастя усвідомлення
красоти всесвіту, гармонії
життя. Воно – в усмішці на
портреті батька, написа�
ному Вікторією Дворні�
ченко. Воно – у мідному
блиску крила жар�птиці на
картині Тетяни Рибар.
Воно – в крикові лелек�
чорногузів, що летять на
полотні Віктора Дворні�
ченка. Воно – у величез�
ному (на всю картину J!)
вишневому цвіті, що,
здається, ось�ось впаде
прямо на підлогу галереї
– це Наталя Рибар уявила
себе Дюймовочкою!

І коли Ірина Радиш –
рідкісний істинний по�
ціновувач духовності і ми�
стецтв у нашому місці –
запропонувала присутнім
за давнім народним зви�
чаєм заспівати винуват�
цям цього святкового
зібрання «Многая і благая
літа», зал радо підтримав
і дружно підхопив слова
пісні.

Словом, на виставці не
було лише гіркоти. Звісно,
той біль, який болить що�
секундно від усвідомлен�
ня теперішніх лих України
– він, безперечно, відчу�
вався, ним насичене саме
повітря, але він був вже як
ін’єкція гідності, як прий�
нятий виклик:

«Найголовнішим сьо�
годні є душевна доброта.
Віра в те, що все буде доб�
ре – поділилась своїми пе�
реконаннями художниця,
викладач живопису Вікто�
рія Дворніченко. – Я впев�
нена, що ця ситуація – це
випробування. Нас випро�
бовують на твердість, на

патріотизм. От, наприк�
лад, я завжди спілкува�
лась російською, адже
батько з Донецька. Але в
цей період настільки гос�

тро відчула себе україн�
кою, що просто не можу
стримати сліз, коли лунає
гімн України. Коли хтось з
упередженням висло�
виться про Україну, мов�
ляв «тут хохли» – в моїй
душі здіймається такий
супротив!.. Я відчула силу
патріотизму, який живе в
наших душах. Ця ситуація
довела, що ми здатні згур�
туватись, що ми – справ�
жня нація. І я вдячна Богу
за свою родину, і за свою
долю».

А доля мудро і безпере�
станку пише свої портре�
ти і пейзажі. Немов лис�
ти, від одного покоління –
іншим. Так дивовижно і не�
сподівано напередодні
виставки знайшлася ху�
дожня робота і, навіть,
мольберт батька Тетяни
Рибар – Степана по�бать�
кові прізвище.

А  дизайнер Сергій
Дворниченко, один з тих
творчих особистостей,
котрий під керівництвом
В.В. Дворниченка, робить
газету "Мукачево", пере�
дав написану ним  ще у
юнацькі роки картину з
зображенням Ісуса Хрис�
та. Причому історія цієї
роботи була цікава від по�
чатку – я довго не міг на�
малювати очей Ісуса.
Поки для цього не настав
час. Можливо, впродовж
тривалої перерви мені по�
трібно було навчитись
щось бачити, чого раніше
не помічав…"

P. S.
Мабуть, щоб бачити, по�

трібно навчитись голов�
ному – любити…

Це початок всьому, і
всьому – безкінечність…

«Мы все что"то не ус"
певаем в этой жизни.
Сделать. Спросить. Но
мы должны успеть лю"
бить. Да, да – любить!
Ведь это самое глав"
ное, что мы должны
друг другу».

Тетяна Рибарь,
11 мая 2014 г.

    Сборник «…Как
город без реки»

Оксана ГОЛОВЧУК
Фото:

Петро ПАРОВІНЧАК
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За даними міського
Комбінату благоустрою.

Не стало доброї, талановитої жінки, учасниці ВелиA
кої Вітчизняної війни, лікарки від Бога, яка за своє довA
ге життя, 93 роки, допомагала тисячам пацієнтів пеA
ремогти хвороби

Сусанни  Ананівни  БУКАРЄВОЇ.
Порядність, інтелігентність, професійність та

мудрість були притаманні її щирій душі. Поділяємо
біль втрати з рідними та близькими покійної. Вдячна,
добра пам’ять збереже кожну мить її життя.

    Міське Товариство інвалідів Великої Вітчизняної
війни та Збройних Сил України

Мукачівська районна державна адміністрація
висловлює глибокі співчуття рідним та близьким
з приводу смерті –

АВДІЮКА Адама Михайловича.
З 1989 по 2005 рр. Адам Михайлович обіймав

посаду керівника Мукачівського об’єднаного ВАТ
«Агрокомплекс». Назавжди залишиться в пам’A
яті своїх співробітників та колег, як турботливий
керівник та добрий наставник.

Шановна родино Адама Михайловича! Ми суA
муємо разом з Вами і в шанобі схиляємо голови,
розділяємо безмежний тягар горя. Хай душа поA
кійного упокоїться в Царстві Божім, а земля беA
реже його спокій.

Раптова смерть забрала життя доброї, порядA
ної, чесної, працьовитої людини

ЧЕРАПАНІ Юлія Івановича
Розділяємо невтішне горе, висловлюємо щирі

співчуття родині та близьким покійного.
 З повагою колектив Мукачівського

 дитбудинку інтернату.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
16 àâãóñòà  âñòðåòèò ñâîé 70-é þáè-

ëåé ìíîãîóâàæàåìàÿ, çàáîòëèâàÿ,
÷åñòíàÿ, òàëàíòëèâàÿ, òðóäîëþáèâàÿ,
òåðïåëèâàÿ
ßÍÖÎ Åëåíà Èâàíîâíà.

Äîðîãàÿ Åëåíà Èâàíîâíà!
Â ýòîò âîëíóþùèé äëÿ Òåáÿ  äåíü

æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäî-
ñòè, óñïåõîâ âî âñåõ òâîèõ äåëàõ,
ñ÷àñòüÿ â äîìàøíåì ãíåçäûøêå.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ  âñå Òâîè æåëàíèÿ.
Ñ÷àñòüÿ íà  ìíîãèå ãîäû!

Ïóñòü Áîã áåðåæåò Òåáÿ,
Ïóñòü ñîëíöå ïðèâåòëèâî Òåáå ñìååòñÿ
È âñå â æèçíè Òåáå óäàåòñÿ.
Ïóñòü äåòè è âíóêè îáåðåãàþò âñåãäà.

Öåëóåì – òâîè áûâøèå ñîñåäè, äðóçüÿ,
ñîòðóäíèêè ïî ðàáîòå èç Êàðàãàíäû.

МУКАЧІВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ
ЗАТРИМАЛИ БАТЬКА,

ЯКИЙ ЗАРІЗАВ СВОГО СИНА
Під  час сімейної  сварки 52�річний чоловік смертельно по�

ранив свого 27�річного сина. Обидва чоловіки зловживали
спиртним і ніде не працювали. На місце події одразу виїхали
правоохоронці міського відділу міліції разом із заступником Уп�
равління МВС України в Закарпатській області Василем Руси�
ном та керівником підрозділу Віталієм Шимоняком.

Повідомлення про виявлення чоловіка з ножовим поранен�
ням надійшло від фельдшера с.Чабин Мукачівського району.
Чоловік помер у сусідів, до яких втік після сварки з батьком.

Як з‘ясували правоохоронці, ціла сім‘я � а це син, батько й
мати, зловживають спиртними напоями. Вже тривалий час
ніхто ніде не працює, перебивались тимчасовими підробітка�
ми. Заробляли на хліб та горілку, аби не померти  з голоду. Із
пояснень сусідів, у помешканні, де проживала родина,  вже
два роки не має навіть електрики – відрізали за борги.

Так, середущий 27�річний син, який і досі мешкав з батька�
ми, мав норовливий характер. Коли випивав, то піднімав руки
і на батька, і на матір, що й викликало сімейну трагедію.

Цього разу, після розпиття спиртного, між батьком і сином
виникла чергова побутова сварка. Один одного почали штов�
хати та бити кулаками. Як пояснила мати, вона не хотіла ди�
витись на з‘ясування стосунків між найближчими їй людьми,
тому вибігла з хати. Через деякий час, коли жінка поверталась
до будинку, то  побачила, що її син, тримаючись за живіт, побіг
до сусідів.

Односельці і викликали сільського фельдшера. Однак ме�
дик зафіксував уже смерть чоловіка.

Слідчий Мукачівського міськвідділу міліції  відомості про дану
подію вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за оз�
наками част1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне
вбивство». Чоловікові загрожує  покарання у вигляді позбав�
лення волі на строк від 7 до 15 років. Триває досудове розсл�
ідування.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

Çà äîïîìîãó ó ðîçêðèòò³ âáèâñòâà
ì³ë³ö³ÿ ãàðàíòóº 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü
Нагадаємо, 3 cерпня близько 19.50год. на автодо�

розі сполученням Мукачево�Чоп в с.Ключарки Мукачі�
вського району правоохоронці Мукачівського
міськвідділу в салоні автомобіля марки “Хюндай” ви�
явили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у го�
лову. Вбитим виявився мешканець с.Ключарки 1979
року народження.

За даним фактом триває досудове розслідування,
проводяться ретельні перевірки.

Наразі правоохоронці Мукачівського міського відділу
міліції звертаються до  громадян, які можуть надати
допомогу у розкритті злочину. Кому відома будь�яка
інформація про вчинення кримінального правопору�
шення, просимо звертатись за номером телефону:
099 146 15 46.

Конфіденційність гарантована. Особи, які нададуть
достовірну інформацію, що допоможе розкрити тяж�
кий злочин, отримають грошову винагороду у розмі�
рі 50 тисяч гривень.

Мукачівський МВ УМВС

16 серпня 2014 року виповнилося б 100 рокiв з
дня народження  колишнього командира партиA
занського загону, директора Мукачiвського ванA
тажного автопарку, а згодом—начальника вiддiлу
кадрiв  Кондитерськоє фабрики

КОЗЛОВУ Василю Михайловичу.
Час не зiтре з нашої пам’ятi славне iм’я цiєї

прекрасної людини. Сумуємо, пам’ятаємо,
зберiгаємо у серцi добрi спогади.

Заслужений працiвник транспорту  України
М.П.ЛИТВИНЧУК та ветеран вантажного АТП

12161,  Ф.I.ПОПОВИЧ

НЕМЕРКНУЧА ПАМ’ЯТЬ

Öèìè ñîíÿ÷íèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é ïîëóäåíü â³êó
÷àð³âíà, ìèëà, ïðèâ³òíà æ³íêà, ïðàö³âíèê Ìóêà÷³âñü-
êîãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó

ÑÓÕÀÍ Ëþáîâ ²âàí³âíà
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî! Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç

íàãîäè Âàøîãî ïðåêðàñíîãî þâ³ëåþ!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþäñü-

êîãî ùàñòÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, äîñòàòêó, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, íàñíàãè ³ íåâòîìíîñò³.

Íåõàé ðîäèííå òåïëî, ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü òà ïîøàíà
áóäóòü â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè íà äîâã³é äîðîç³ Âàøî-
ãî æèòòÿ.
Âàø þâ³ëåé – íå ò³ëüêè Âàøå ñâÿòî
Ðàä³þòü Âàø³ ð³äí³ é äðóç³ òåæ,
Õàé Áîã ïîøëå ³ùå  ðîê³â áàãàòî
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ áåç ìåæ.
Íåõàé äîáðîì íàïîâíþºòüñÿ õàòà,
Äîñòàòêîì, ùèð³ñòþ ³ ñîíÿ÷íèì òåïëîì
Õàé áóäå â³ðíèõ äðóç³â â í³é áàãàòî,
Ïðèõèëüíà äîëÿ îãîðòà êðèëîì,
À âåñíè áóäóòü ñâ³òë³, ëåãêîêðèë³,
Íå áóäå âòîìè ëàã³äíèì ðóêàì,
Íåõàé çä³éñíèòüñÿ òå, ùî íå çáóëîñÿ
² äîáðå ñåðöå íå ï³äêîðèòüñÿ ðîêàì.

Ç ïîâàãîþ ³ íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äèòÿ÷îãî

áóäèíêó-³íòåðíàòó

ÍÀÉÙÈÐ²Ø² ÏÎÁÀÆÀÍÍß
14 ñåðïíÿ  ñâÿòêóº ñâ³é ÷åðãîâèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ  øàíîâàíà íàìè – áëèçüêèìè, äðóçÿìè,
ðîäèíîþ, êîëèøí³ìè âèõîâàíöÿìè

Ìàð³ÿ ²âàí³âíà ÊÀ×ÓÐ –
êîëèøíÿ  â÷èòåëüêà  ÑØ¹12, ïðåêðàñíà æ³íêà,
åëåãàíòíà, ïðàöüîâèòà. Ùåäðà äóøåþ ëþäèíà,

òóðáîòëèâà ìàìà ³ áàáóñÿ, ùèðà ïîäðóãà.
Â³ä óñ³º¿ äóø³  â³òàºìî Òåáå ç ïðåêðàñíèì ñâÿòîì,

áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿  åíåðã³¿, áåç-
ìåæíîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, äîáðîáóòó, â³ðè, íàä³¿ ³
ëþáîâ³.

Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü áóäå ùåäðèì íà äîáðî,
áàãàòèì íà ðàä³ñí³ çâ³ñòêè, ïðèºìí³ ïîä³¿.

Áîæîãî Òîá³ áëàãîñëîâåííÿ íà äîâã³ ùàñëèâ³ ðîêè
Ëåòÿòü  ðîêè, ÿê ëåáåä³ ó âèð³é,
Ïðèéìè â³òàííÿ íàø³ ùèð³,
Ùå äî ñòà ðîê³â  çè÷èìî ïðîæèòè!
Õàé áóäóòü ïîðó÷ Â³ðà ³ Íàä³ÿ,
ßê äâà êðèëà,

ùî âïàñòè íå äàäóòü,
² ñàì Ãîñïîäü

ïî ìèëîñò³ íàä³ëèòü
Ùå äîâãèõ ë³ò, ùàñëèâó  ñâ³òëó ïóòü!

Òâî¿ ùèð³ ïîäðóãè —
Òåðåçà, Àãíåñà, Íàä³ÿ, Ëåñÿ, Ãàííà.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777714  ñåðïíÿ 2014 ð.

32 (1034)32 (1034)32 (1034)32 (1034)32 (1034)

ñò.

Ñâîáîäà – ýòî íå òî ,÷òî äàþò, à òî, ÷òî áåðóò. (Ä. Áîëäóèí).

Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ì.Ìóêà÷åâà «Ð³äíå Ìóêà-
÷åâî» òà «Ïîëîí³ÿ» ç âëàñíî¿  ³í³ö³àòèâè âèð³øèëè
îðãàí³çóâàòè äîáðî÷èííó àêö³þ ³ äîïîìîãòè ïðàâî-
îõîðîíöÿì, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ÀÒÎ. Àêòèâ³ñòè âæå
ç³áðàëè íàéíåîáõ³äí³ø³ ðå÷³, ÿê³ ïåðåäàäóòü  ïðàö³-
âíèêàì îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó äåíü â³äïðàâêè
íà ñõ³ä êðà¿íè.

Âîäà, âîëîã³ ñåðâåòêè, ð³çí³ êðóïè, êîíñåðâè, íèæ-
íÿ á³ëèçíà,  øêàðïåòêè, íàâ³òü ñèãàðåòè,  öóêåðêè
òà æóéêè êóïóþòü ìóêà÷³âö³ äëÿ ó÷àñíèê³â àíòèòå-
ðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè. ²í³ö³àòèâà ç³
çáîðó íàéíåîáõ³äí³øèõ ðå÷åé âèíèêëà ó ãðîìàäñü-
êèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ðîçïî÷àëè ñâîþ äîáðî÷èííó
àêö³þ ñïî÷àòêó ³ç íàéá³ëüøîãî ñóïåðìàðêåòó ì.Ìó-
êà÷åâà íà îêîëèö³ ì³ñòà.

ßê ðîçïîâ³â ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ð³äíå
Ìóêà÷åâî» Ðîáåðò ²âàí÷î - öå ò³ëüêè ïî÷àòîê, âîíè
ïëàíóþòü ³ íàäàë³ ó òàêèé ñïîñ³á äîïîìàãàòè çà-
êàðïàòñüêèì ÷îëîâ³êàì, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ïðî-
òèñòîÿíí³ íà ñõîä³. Ãîëîâíà ³äåÿ – öå àäðåñíà äî-
ïîìîãà â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, ïðàâîîõîðîíöÿì òà
àêòèâ³ñòàì, ÿê³ çàðàç ïåðåáóâàþòü â çîí³ ÀÒÎ. Ïðè
âõîä³ ó ìàãàçèíè òà ñóïåðìàðêåòè âîíè ðîçì³ùóâà-
òèìóòü âèâ³ñêè ³ â³çêè äëÿ ïðîäóêò³â.

Çà ê³ëüêà äí³â, çâåäåíèé çàã³í ïðàâîîõîðîíö³â, ïî-
¿äå íà ñõ³ä ðàçîì ç àäðåñíîþ äîïîìîãîþ  â³ä  íå-
áàéäóæèõ ìóêà÷³âö³â.

Íàòàë³ÿ ÌÀØ²ÊÎ,
Ìóêà÷³âñüêèé ÌÂ ÓÌÂÑ

Äîïîìîãòè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ ìîæå
êîæåí: ìóêà÷³âñüê³ àêòèâ³ñòè

çàêëèêàþòü äîëó÷èòèñü êîæíîãî
Сьогодні стан нашої

рідної держави важко на�
звати стабільним. Проте,
дякувати Богу, є сміливі
Герої, що відстоюють мир
та цілісність країни на
полі бою страшної війни.
Нашим хлопцям, чолові�
кам, братам необхідна
сильна підтримка: не
тільки у моральному пла�
ні, а й у матеріальному. І,
звичайно, є люди, які не�
байдужі до своєї Батьків�
щини і прагнуть всіма мож�
ливими й неможливими
шляхами надати певну до�
помогу нашим воякам.

Так, цього вихідного
пройшов другий день Бла�
годійної ярмарки у Мука�
чеві. Захід відбувся у
підтримку закарпатських
військових на Сході, а всі
зібрані кошти підуть на
придбання бронежилетів,
приладів нічного бачення
і навіть засобів гігієни. На
ярмарці, що проходила у
«Депеш парку», продава�

«Мукачівці – військовим»

ли різноманітну продук�
цію: від солодощів, ігра�
шок та книжок до, вже всім
відомої, мінеральної води
«Сльози сепаратиста» і
символіки руху. Благо�
дійний захід зацікавив ба�
гатьох мешканців Мука�
чева, які із задоволенням
купували щось із цього
списку, вірячи, що їхні де�
кілька гривень врятують
чиєсь життя. Загалом,
вдалося зібрати нема�

леньку суму – майже 12
тисяч грн.

На допомогу активістам
і волонтерам прийшли і
місцеві журналісти. Так,
Мирослава Вербищук ,
журналістка інтернет�ви�
дання «Панорама Мука�
чева» , виставила на про�
даж власні віночки ручної
роботи, чим допомогла
зібрати ще більше грошей.
Вона охоче поділилася
своїми емоціями та вра�

женнями від благодійної
ярмарки:

«Як для першого разу,
то благодійний ярмарок
був дуже добре організо�
ваний. Я схвально ставлю�
ся до таких майже імпро�
візованих заходів, адже
завдяки ним аматори і
професіонали �”хендмей�
дери” можуть не тільки
показати свої творіння, а
й допомогти закарпатсь�
ким військовим, яким
дуже потрібна наша під�
тримка. Людей потрібно
привчати до благодій�
ності».

Надзвичайно приємно
усвідомлювати, що наш
народ готовий не тільки
словами підтримувати
військових в зоні АТО, а й
ділом доводити, що мир в
Україні і життя кожного із
Героїв  � це те, за що варто
боротися і за що ми боро�
тимемось до кінця!

Олександра БАЛОГ,
студентка відділення

журналістики УжНУ

Мукачівська ОДПІ звертає
увагу як відображати у

звітності з ЄСВ середній
заробіток мобілізованим.

ДФС та ПФУ у спільному листі
(від 22.07.2014 р. № 1271/7/9�99�
17�03�01�17 від 22.07.2014 р. №
19426/05�10) погоджуються з
тим, що ЄСВ на середній заробі�
ток мобілізованим не нарахо�
вується, і з тим, як потрібно його
відображати в поточній формі №
Д 4.

Також ДФС нагадує, що
військові частини й органи, які
виплачують грошове забезпечен�
ня мобілізованим військовослуж�
бовцям, заповнюють таблицю 4
форми № Д4.

Отже ЄСВ на середній заробіток
мобілізованим працівникам не
потрібно нараховувати.

ВАРТО ЗНАТИ
 Заміна ламп розжарювання на люмінісцентні або світлоді�

одні зменшує споживання електричної енергії до 50�80%.
 Близько 16% електроенергії в побуті споживає холодиль�

ник, що працює постійно. Найновіші моделі, виготовлені за інно�
ваційними технологіями, за класом енергозбереження А, спо�
живають у п’ять разів менше енергії, ніж їхні радянські поперед�
ники. Якщо холодильник розташований близько від кухонної пли�
ти, він “жертиме” біль-ше світла.

 Зменшити рахунки за світло можна, якщо не вмикати бой�
лер на повну потужність. Коли йдете з дому, його варто ставити
на мінімум.

 Багато енергії бере електричний чайник. При цьому чим
більше накипу всередині, тим більше електрики він бере, аби
нагріти воду. Тому його треба регулярно мити. Зрештою, це й
для здоров’я потрібно. Зменшити споживання електрики чайни�
ком можна, якщо щільно закривати кришку, коли його вмикаєте,
і гріти рівно стільки води, скільки потрібно.

 Не залежно від того, газова у вас плита чи електрична, ско�
ротити споживання можна, якщо вмикати тільки тоді, коли там
уже стоїть каструля. А коли її зняли — відразу ж вимикати. Важ�
ливо також підбирати посуд відповідно до розміру конфорок. Не�
доцільно гріти горнятко води на конфорці, призначеній для ви�
варки.

Знімки: panorama0mukachevo.com

Першим на порядку денному 62
сесії Мукачівської міської ради 6
скликання стояло питання про ух�
валення Звернення до Президен�
та України Петра Порошенка, го�
лови Верховної Ради України Олек�
сія Турчинова, Прем’єр�міністра
України Арсенія Яценюка. Депута�
ти ви-магають першочергові моб�
ілізаційні захо ди проводити щодо
осіб, які перебувають на службі в
правоохоронних органах та ішних
силових структурах; негайно
відкликати із зони АТО військовос�
лужбовців строкової служби та

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÇÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÄÎ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ÂËÀÄÈ ÙÎÄÎ ÒÐÅÒÜÎÃÎ
ÅÒÀÏÓ ×ÀÑÒÊÎÂÎ¯ ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯

Ñåñ³ÿ

військовослужбовців�контракт�
ників, які перебувають в зоні АТО
більше, ніж 3 місяці; залучати до
участі в АТО мешканців призовно�
го віку Донецької та Луганської об�
ластей.

Як повідомив представник
військкомату на сьогодні у них за�
реєструвалось лише три так зва�
них біженців з Донбасу. Міський
голова Золтан Ленд’єл повідомив
депутатів, що соціальну допомо-гу
в місті отримують лише жінки з
дітьми, чоловіки – ні. Отож, живуть
і пиячать за рахунок своїх дружин.

Сесія ухвалила Програму з роз�
роб ки містобудівної документації
«Історико�архітектурний опорний
план міста Мукачево». На реаліза�
цію Програми виділено 260 тис.
грн.

Ухвалено рішення присвоїти на�
зви новоствореному провулку –
провулок Штол целя Вільгельма та
перейменування вул. Бакуніна на
вулицю Штолцеля Вільгельма.

Рішенням сесії створено Центр
надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Мукачівської
міської ради. Як повідомив міський

голова, ліквідовано відділ видачі
документів дозвільного характеру,
а Центр покликаний ліквіду-вати
спроби хабарництва, адже людям
не доведеться ходити за дозвола�
ми по різних інстанціях, всі дозво�
ли отримуватимуть в Центрі. Цей
досвід запозичено в угорському
Кішварді та в Вінниці.

Внесено зміни в рішення 54�ї
сесії 6 скликання від 4 лютого 2014
року «Про Програму економічно�
го і соціального розвитку Мука�
чева на 2014 рік та основні на�
прямки розвитку на 2015 і 2016

роки». Пе-редбачено, зокрема,
впровадження заходів енергоз�
береження, пов’язаних з викори�
станням альтернативних видів
палива – твердопаливних коте�
лень в навчальних та дошкільних
закладах. Як сказав міський го�
лова, цей проект можна назвати
«Привіт Путіну».

Сесія розглянула також низку
земельних, орендних та інших пи�
тань, внесла зміни до бюджету
Мукачева на 2014 рік.

“Мукачівська Ратуша”



     Приймемо на роботу в СГ фірму
на Закарпатті електрогазозварю�
вальника .
Тел.: 099 508 84 73 (Іван Іванович)

     Приймемо на роботу в про�
дуктовий міні�маркет в центрі
мукачева КАСИРА, КОНСУЛЬ�
ТАНТА та ОХОРОНЦЯ віком до 40
років.
Тел.: 050 731 07 96 (Вячеслав).

     Требуются на работу в элит�
ный спа�салон парикмахеры и
косметологи с опытом работы.

Тел.: 099 370 16 61.

     Потрібен на постійну роботу
в Мукачеві грузчик�чюкуваль�
ник.  Тел.: 095 614 00 68.

     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 по вул.
Млинська (позаду "Центрально�
го ринку") 3 кімнати, 87 кв.м., 5,5
сот. землі, з ремонтом, м/п
вікна, автономне опалення. Ціна
69 000 у.о. Тел.063 079 15 70.

     Продається 3�х кімн. Квар�
тира та магазин по вул. Духнови�
ча. Магазин (80 кв.м.) – на пер�
шому поверсі. Квартира (160
кв.м.) � на другому.

Тел. 063 079 15 70.

     Продається недобудований
будинок 280 кв. м. по вул. Яр.
Мудрого (навпроти шпиталю)
Можливий продаж частинами по
80�100 кв. м. (окремі квартири).

Тел. 063 079 15 70.

     Продається недорого (20%)
2�поверховий садовий цегляний
будинок заг. площею 106 кв.м. в
урочищі Попова гора по вул. Коо�
перативна поблизу ГІДа. Є світло,
вода, сад, виноград. Ціна � дого�
вірна. Тел.: 095 145 06 32.

Терміново продається буди�
нок в Ключарках на вул. Гагарі�
на, є всі комунікації.

Тел.: 0956795395 (Павло)

     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 2�х кімнатний будино�
чок в центральній частині міста. Своя
вода, автономне опалення, газ. Зе�
мельна ділянка.
Звертатися по тел. 095 1377056;
     невеликий будинок  в селi Череєвцi

(8 км вiд Мукачева), прилегла земель�
на дiлянка. Зверт. 050�9713350.
     Продається будинок в Мукачеві  в

районі "Сади" у Росвигові загальною
площею 250 кв.м. Земельна ділянка 8
соток. Не требует ремонта.

Тел. 050 715 9949
     Продається земельна дiлянка пiд

забудову  площею 7,5 сот. у районi Чер�
воної гори. Цiна договiрна.

Зверт. 050�6727266
     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 довготрива�
лу оренду офісні, виробничі та
допоміжні приміщення і терито�
рію підпри�ємства. Конт.тел. 5�
49�68, 0503264871

Здаються в оренду торгові при�
міщення з повним євроремонтом,
площею 150 кв. м. та 80 кв. м. в
центральній частині Мукачева у
старому пасажі біля магазину «Бе�
атріса», 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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  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)
     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.

     Куплю 2�х кімнатну квартиру у Му�
качеві (бажано у районі ГІДа).

Звертатися по тел.
 0977750044, 093 3300444

     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.
     3�х кiмнатна квартина  в Росвиговi.

Зверт. 095�4464988.
     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.

     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

  Îðåíäà

     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 в оренду магазин

33 кв.м. по вул. Возз'єднан�

ня.    Тел.: 050 537 71 57

     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 кубо�
метрів. Самовивіз. Ра�йон Росви�
гово.  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

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

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

     Продається  бібліотека “Всемир�
ной литературы” по договірній ціні.
Зверт. 5�47�68.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ПОВАР, ПІЦЕРІСТ, БАРМЕН
ОФІЦІАНТ в заклад на вул.

Маргітича (Московська)
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.

     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.

К У П Л Ю
макулатуру, відходи полімерні

та ПЕТ�пляшки
по Закарпатській області

 за високою ціною.
Тел.: 050 032 77 02

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
керівника�адміністратора в

кафе�бар. Тел. 050 372 7594

Миттєва державна лотерея
ОГОЛОШУЄ НАБІР

операторів з досвідом роботи,
віком до 40 років. Висока

заробітна плата.
Тел. 0990728268;

ПОТРIБНI НА РОБОТУ

ЕКСПЕДИТОРИ.
Зарплата  2700 грн.

в мiсяць
Звертатися:

(03131) 50230, 0685868137.

ПРИЙМЕМО НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ

дівчат віком від 20 до 35 років
на посаду адміністратора. Кому�
нікабельність, бажання працю�
вати. Офіційне працевлашту�
вання та висока заробітна пла�
та. Тел. 0997188725;

ТЕРМІНОВО
у відділ збуту потрібно 9 праців�
ників для доставки замовлень по
місту. З/п 2380 грн. на місяць.

Телефонуй:
0955809131, (03131) 50230.

     Продається 5�ти секційний
чавунний котел з газовою установ�
кою, можна переробити на дрова.
Продається мотоцикл «Ява�350» в
робочому стані з документами.

Тел. 0993052373 (Аня).

     продається корова чорно�бiла  в
с.Лаловi, вул Суворова,39.
     Продається холодильна шафа�

вітрина (магазинна) SUPER LARGE. За�
гальний об'єм камери 1160 му
відмінному стані (рік служби) Зверта�
тися по тел.: 066 227 0646 (Анатолій).
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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.

�водій навантажувача;
�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,

кранiв);
�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення

або ПТУ);
�формувальники залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);
�рамник стрiчкової пили;
�машинiст козлового, мостового, баштового кранiв;
�стропальник;
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

стаж роботи).Спеціальність за дипломом – виробниц�
тво будвельних виробів і конструкцій. Квалiфiкацiя за
дипломом – iнженер�технолог, iнженер�будiвельник�
технолог);

�iнженер�технолог дервеообробної дiльницi (освiта
вища, стаж роботи); квалiфiкацiя за дипломом – iнженер
лiсового господарства);

�інженер відділу технічного контролю (освіта – вища,
стать жіноча, стаж роботи, спеціальність за дипломом
– виробництво будівельних виробів і конструкцій (ква�
ліфікація за дипломом – інженер�будівельник�техно�
лог).

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

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачене посвідчення ветерана військової служби
серія АА № 034423 видане Мукачівським об'єднаним
військовим комісаріатом 12.05.2003 року на ім'я Раточка
Іван Іванович, вважати недійним.
     Втрачений диплом про середню спеціальну освіту

серія АК № 45241036, виданий 1.07.2013 р. Мукачівським
кооперативним торгівельно�економічним коледжем на
ім'я Мучичка Тетяна Михайлівна, вважати недійсним.
     Втрачене свідоцтво на право власності № 268 МВК

від 29.11.2001 р. на квартиру 37 по вул. Окружна,28, на
ім'я Бурдас Ольга Михайлівна, вважати недійсним.
     Втрачений атестат про загальну середню освіту АК

№ 46248699 виданий Закарпатським обласним ліцеєм�
інтернатом з посиленою військово�фізичною підготов�
кою 31 травня 2014 р. на ім'я Шевченко Дмитрій Олек�
сандрович, вважати недійсним.
     Врачений студентський квиток АК № 09036637,

виданий гуманітарно�педагогічним коледжем МДУ у 2012
р. на ім'я Танчинець Тетяна Іванівна, вважати недійсним.

     У зв'язку з втратою вважати недійсними наступні
дозволи:

� Італіі  № 39358
� Угорщини № 001376
� Словенії № 0303713
Які були видані в ПВД "Ужгород" 20.03.2014 року

Óâàãà!!! Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ÇÁ²Ð – ñïëàòà îáîâ’ÿçêîâà!
Мукачівська ОДПІ  Головного управління Міндоходів у Закарпатській області повідомляє реквізити відкри�

тих рахунків для зарахування надходжень від платників податків  м. Мукачева та Мукачівського району до
державних бюджетів за кодом класифікації доходів бюджету 11011000 «Військовий збір» відповідно до вне�
сених змін до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік»:

                         м.Мукачево                                                                           Мукачівський район
Р/р №31113063700003                                                            Р/р №31113063700155
Код бюджетної класифікації – 11011000                          Код бюджетної класифікації – 11011000
Одержувач – Мукачівське УК у  м. Мукачево                        Одержувач – Мукачівське УК  Мукачівського району
Код одержувача – 37958089                                                  Код одержувача – 37958089
Банк – ГУДКСУ у Закарпатській області,                          Банк – ГУДКСУ у Закарпатській області,
МФО – 812016 МФО – 812016

Нагадуємо, що з 03 серпня 2014 року набрав чинності Закон України від 31 липня 2014 року № 1621 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів», яким, зокрема, вста�
новлено військовий збір.

Відповідно до п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
№ 2755�VI із змінами і доповненнями військовий збір встановлюється тимчасово, до 1 січня 2015 року.

Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755�VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування військовим збором є
доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і вина�
город, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за
цивільно�правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учас�
ника), отриманий від організатора азартної гри.

Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підроз�
ділу 10 Розділу XX ПКУ (п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ).

                                             Відділ обслуговування платників податків
                                               Мукачівської ОДПІ ГУ Мін доходів у Закарпатській обл/




