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

       (Ò.: 2-33-95; 3-15-57; 3-15-34;
      3-15-36).

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ ì³ñòà
³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñíèêà
ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðàâîâå çàáåçïå-
÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàð-
êåòèíãîâèõ 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.

Íà Âàøå ïðîõàííÿ ìè ïîâ³äîìèìî àäðåñè ³ êîíòàêòí³
òåëåôîíè áóäü-ÿêîãî äåðæàâíîãî â³äîìñòâà
÷è ñëóæáè Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîñîëüñòâ ³íîçåì-
íèõ  äåðæàâ â Óêðà¿í³.

  Тел. 9�10�11; 232�46 (у робочий час).

НОВИЙ уряд Грузiї звинувачує президента Михайла
Саакашвiлi  в розтратi  бюджетних коштiв  у розмiрi  в
кiлька сот мiльйонiв доларiв.

УРАГАН "Сендi", який обрушився на Американський
континент  нанiс колосальної шкоди США (в сумi 20 млрд.
доларiв). На Карiбських островах смерч забрав життя
65 людей.

ПIСЛЯ 10�рiчного ув’язнення в американськiй тюрмi
за корупцiйнi злочини вийшов на волю колишнiй украї�
нський прем’єр�мiнiстр Павло Лазаренко. Але вiдразу
ж знову був заарештований за порушення закону про
мiграцiю.

В УГОРЩИНI винайшли  спосiб додаткового попов�
нення державної скарбницi. Кожен, хто бажає автома�
тично отримати  громадянство Угорщини повинен ку�
пити Державнi облiгацiї на суму вiд 250 тисяч євро.

ЩОБ облаштувати весiлля в стилi  Джеймса Бонда,
23�рiчний британський мiльярдер  орендував  два
лiтака i вертолiт, задiяних у зйомках  фiльму про Бонда,
а також запросив до  дiйства  дублерiв акторiв, зайня�
тих у  фiльмах про улюбленого супермена.

IТАЛIЙСЬКИЙ футбольний клуб "Мiлан", який  нинi
належить  колишньому прем’єр�мiнiстру Сiльвiо
Берлусконi  готовий  придбати за 500 млн. євро Емiр
Катару.

МВС  України склало рейтинг найкримiногенних
регiонiв країни. Найвищий рiвень злочинностi – у Кри�
му, найнижчий  в Iвано�Франкiвськiй областi.

НАЙНИЖЧI зарплати  у Європi  отримують у Молдовi
(271 долар  на мiсяць). В Українi – 332 долари.

 20�РIЧНИЙ  українець  Данило Болдирєв став
чемпiоном свiту  зi швидкiсного скелелазання. 16�мет�
рову "скелю"  вiн подолав за 6 секунд.

У ЛАТВIЇ почали карати  за незнання державної мови,
Уже оштрафовано 900 пiдприємцiв за неправильний
переклад  налiпок на iмпортнi товари.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на газету «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
на 2013�й рік.

У передплатних умовах нічого не змінюється
Передплатна вар�тість  1�го номера газети

на 1 місяць—8 грн., на квартал—24 грн.,
на  6 місяців – 48 грн., на рік—96 грн.

Оформити підписку вам допоможуть у будь�яко�
му поштовому відділенні міста і району або  безпо�
середньо у редакції газети за адресою м. Мукаче�
во, вул. Яр. Мудрого, 5�а  (2�й поверх).

Международное агентство переводов
ПРИГЛАШАЕТ ПЕРЕВОДЧИКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
на дистанционную работу на дому. Удобный график работы. Гаранти�

рованная стабильная зарплата. Как частичная (5�6 часов в день) так и
полная (8+ часов в день).

Требование: компьютер и безлимитный интернет.

 Тел.: 050�4�188�188

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
Провізори�фармацевти.

Звертатися по тел.
050�372�68�60.
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Своєрідною візитівкою Мукачівської ЗОШ №2, яка
носить ім’я Т. Шевченка було погруддя Кобзаря на цен%
тральній алеї школи. Але за півстоліття   від часу вста%
новлення пам’ятник зазнав значних руйнувань і вима%
гав капітальних реставраційних робіт.Відтак народи%
лася ідея замість давнішнього  погруддя геніальному
поету встановити нове. Кілька днів тому виготовлений
на громадські кошти скульптором .Беленем оновле%
ний Кобзар в урочистій обстановці було встановлено
на  подвір’ї школи.

Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
â³äòåïåð íàäàâàòèìå ÒçÎÂ
«².Ò.Â.Ñåðâ³ñ» Ïåðøèì íà
ïîðÿäêó äåííîìó ÷åðãîâî-
ãî çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ñòîÿëî ïèòàííÿ ïðî ðîáî-
òó çàêëàä³â òîðã³âë³ òà äîò-
ðèìàííÿ ïðàâèë òîðãî-
âåëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
ï³äïðèºìñòâàìè òîðã³âë³,
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Ìóêà÷åâà. Ñüîãîäí³ â
ì³ñò³ ä³º 1193 ï³äïðèºìñòâ
òîðã³âë³, 308 ï³äïðèºìñòâ
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Âñüîãî â ñôåð³
òîðã³âë³ ïðàöþº 12,5 òèñÿ÷³
÷îëîâ³ê ³ç ñåðåäíüîþ çàðî-
á³òíîþ ïëàòîþ 2100 ãðè-
âåíü. Îáîðîò ðîçäð³áíî¿
òîðã³âë³, ùî âêëþ÷àº ðîçä-
ð³áíèé òîâàðîîáîðîò çà 6
ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó
ñêëàâ663 764 òèñÿ÷³ ãðí.,
àáî 123,2 â³äñîòêà â ïî-

Âèêîíêîì

ÆÐÅÏÈ ÏÐÈÏÈÍÈËÈ ÑÂÎÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
ð³âíÿëüíèõ ö³íàõ äî â³äïî-
â³äíîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî
ðîêó. Îáñÿã òîâàðîîáîðî-
òó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ñòàíîâèâ 5 999 òèñ. ãðí.
Ðåàë³çîâàíî òîâàð³â íà
îäíó îñîáó 7 846 ãðí. Çà îñ-
òàíí³é ð³ê â³äêðèòî ô³ðìîâ³
êâèòêîâèé ñàëîí «Ðîìàíà»
ç ö³ëîäîáîâèì ðåæèìîì
ðîáîòè, òðè ìàãàçèíè ç ðå-
àë³çàö³¿ ì’ÿñà òà êîâáàñíèõ
âèðîá³â ì³ñöåâîãî âèðîá-
íèêà «Ñâ³ò ì’ÿñà», ìàãàçè-
íè «Ñâ³ò êåðàì³êè», «Ãàðÿ-
÷à òî÷êà» – õ ðåàë³çàö³¿ ñàí-
òåõí³êè, «Àâòîì³êñ» – ç  ðå-
àë³çàö³¿ àâòîôàðá òîùî. Íà
ïî÷àòêó òðàâíÿ â³äêðèòî
ñó÷àñíèé ðåñòîðàí «Áàð³
Áàðñ» ç ³ðëàíäñüêîþ êóõíå-
þ,êàôåòåð³é «Ãðåòêà» ç ³òà-
ë³éñüêèìè ñòðàâàìè, êàôå-
ï³ööåð³ÿ «Êîë³çåé-Âîêçàë»,
êàôå «Âåðñàëü», ï³ööåð³ÿ â
ðåñòîðàí³ «Ç³ðêà». À äëÿ

ä³òåé – ñó÷àñíèé àòðàêö³îí
«Âåñåëèé âóëèê» â ïðè-
ì³ùåíí³ ÒÐÊ «Ùîäíÿ» òà
äèòÿ÷å êàôå ç ³ãðîâîþ
ê³ìíàòîþ «Ñìàéëèê». Íà
÷åðç³ â³äêðèòòÿ ÷îòèðèç³ð-
êîâîãî ðåñòîðàíó-ãîòåëþ
«Ôåðä³íàíä» ïî âóë. ×åðâî-
íîàðì³éñüêà, 54-à, òîðãîâèé
êîìïëåêñ ïî âóë. êîñìîíàâ-
òà Áåëÿºâà, òîðãîâèé êîìï-
ëåêñ ïî âóë. Ìóíêà÷³, îô³ñí³
òà òîðãîâî-ñêëàäñüê³ ïðè-
ì³ùåííÿ ïî âóë. Ìàòðîñî-
âà, 11/1 çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1268 êâ.ì. Âîäíî÷àñ ïî-
òð³áíî çàçíà÷èòè, ùî íå ïî-
âíîþ ì³ðîþ âèêîíóºòüñÿ
Ïîñòàíîâà Êàáì³í «Ïðî
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â çà
ïðîäàí³ òîâàðè (íàäàí³ ïî-
ñëóãè) ç âèêîðèñòàííÿì
ñïåö³àëüíèõ ïëàò³æíèõ çà-
ñîá³â». Íà ñüîãîäí³ â Ìó-
êà÷åâ³ âñòàíîâëåíî ëèøå 20
â³äñîòê³â ïëàò³æíèõ òåðì³-

íàë³â äëÿ ïåðåâåäåííÿ áåç-
ãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â íà
âåëèêèõ îá’ºêòàõ òîðã³âë³.
Îñê³ëüêè ó âåðåñí³ âñòóïèâ
ó ñèëó Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî
çàáîðîíó ðåêëàìè òþòþíî-
âèõ âèðîá³â», çà íåîäíîðà-
çîâ³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë
òîðã³âë³ áóëî äåìîíòîâàíî
ê³îñê ç ðåàë³çàö³¿ òþòþíó ïî
âóë. Óæãîðîäñüêà-Ô³ëàòîâà
(á³ëÿ ÌÄÓ), áóëî òàêîæ íà-
êëàäåíî øòðàô (850 ãðí.) íà
ïðîäàâöÿ òþòþíîâîãî ê³îñ-
êó ïî âóë. Ïóøê³íà á³ëÿ
ÇÎØ ¹ 20. Îêð³ì òîãî
çã³äíî ð³øåííÿ ì³ñüêðàäè
ùîäî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä
âïëèâó øóìó â í³÷íèé ÷àñ
îáìåæåíî í³÷íèé  ãðàô³ê
ðîáîòè ìàãàçèíó «ÀÁÑ» ïî
âóë. Ï³äãîðÿíñüê³é, 4-à ç 24
äî 22 ãîäèíè, ïðèïèíåíî
òàêîæ ðîáîòó  êàôå «Íå çà-
áóäü çàéòè» ïî âóë. Âàëåí-
áåðãà.

“ÊÎÁÇÀÐ” ÁÓÂ Ç ÍÀÌÈ
ÇÀÌ²ÑÒÜ ÊÎËÈØÍÜÎÃÎ ÏÎÃÐÓÄÄß

У ці листопадові дні ми святкуємо 68�у річницю визволення України від німець�
ко�фашистських загарбників. Серед  учасників визволення  був  і Тарас Григорович
Шевченко. Вірніше — на фронті  проти ворога  воював  його знаменитий «Кобзар»,
який було видано друком  у роки Великої Вітчизняної війни півмільйонним тира�
жем.

 Я маю у колекції  «Кобзарі» видані  у 1942�му, 1943 і 1944�му роках. Два роки
тому  було перевидано  «Кобзар» 1942�го року, який вийшов  100�тисячним тира�
жем українською та російською мовами.

 З почуттям законної гордості за свого  уславленого земляка  висилаю вам цей
унікальний  «Кобзар». Нехай і на Закарпатті ще раз згадають  про воїна, який у
найжорстокішій війні  також захищав  від  ворога нашу рідну землю.

ÒÀÐÀÑÎÂÈÉ «ÊÎÁÇÀÐ» Ó ËÀÂÀÕ ÂÈÇÂÎËÈÒÅË²Â
Îñü â³ðø ïðî öüîãî âî¿íà.

«Êîáçàð» áóâ ç íàìè.
Ìè íà Äí³ïð³... Ð³ê ñîðîê òðåò³é,
Ïëàöäàðì Áóêðèíñüêèé, áîþ ãð³ì.
Ñëóæèâ â ïîëêó ÿ ì³íîìåòí³ì,
«Êîáçàð» ç ñîáîþ ÿ íîñèâ.
Â îêîïàõ ìè éîãî ÷èòàëè,
Â ÿðàõ ñòð³ìêèõ, â ïåðåäîâ³é
Ñëîâà Òàðàñà çàêëèêàëè
Âåñòè ñâÿòèé, íåùàäíèé á³é.
Äåñÿòêè ðàç ëèñòàâ ñòîð³íêè
Â³ðø³â áåçñìåðòíèõ «Êîáçàðÿ».
Â³ä íèõ ÿ áðàâ òåïëà ÷àñòèíêó,
Ùî ãð³ëà íàñ â òÿæêèõ áîÿõ.
Ðàêåòè â òåìíó í³÷ çë³òàëè
² ïàäàëè, íåìîâ çîðÿ...
² áóâ òàì íåäàëåêî Êàí³â,
Ñâÿòà ìîãèëà Êîáçàðÿ.

Ìèêîëà Øåïåëþê.

«Кобзар» — фронтовик
Пам’яті живих і мертвих

учасників Великої Вітчизняної
війни  присвячується

Дане видання є фототипічним відтво%
ренням уні-кального примірника «Коб%
заря», виданого у 1942 році. Крім цього
видання, я маю ще два «Кобзарі», які ви%
давалися у 1943 і 1944 роках. Із всієї
колекції «Кобзарів», яку я зібрав, найб%
ільше ціную ці Шевченкові збірки. Чому?
Тому, то вони нагадують мені бійця, на
долю якого випали тяжкі випробовуван%
ня війни і якому вдалося вижити. Вони
нагадують того бійця, що загинув у пер%
ший день війни у Бресті, що впав замер%
тво на широкому полі моєї Корсунь%
Шевченківщини, що був смертельно по%

ранений в останній день війни у Берліні.
Вони нагадують того бійця, що, будучи
тяжко пораненим, знову і знову
піднімався в атаку доти, поки в один із
травневих днів наказу на атаку вже не
віддавалося. Вони нагадують того
бійця, який стомився від війни і тепер
через десятиліття згадує ті безжалісні
страшні роки, згадує своїх окопних по%
братимів із Росії і Вірменії, Казахстану
і Грузії, із Самарканду і Донбасу. Так,
вони всі були його побратимами. Сьо%
годні воїн відпочиває, але він може ще
багато чого розповісти.

Як, наприклад, про звільнення Шев%
ченкових Моринець:

Ридали Моринці, стогнала Україна,
Залита кров’ю, плакала земля.
Шукала втіху по хатах руїна.
І смерть чорнила зранені поля.

Сивіли діти під фашистським дулом,
Сльозам і горю не було кінця.
Страшна війна гула
                              смертельним гулом,
Щодня ковтала душі і серця.

Вмирали люди, обривались долі.
Конало щастя в затиску судом.
Вмирали, та не гнулися тополі
І гордо височіли над селом.

А мимо йшли натомлені солдати
В котел, під Корсунь, у запеклий бій
Своїм життям тополі рятувати,
Тарасів край і мирний травень мій.

Земля з тих пір піввіку вкоротила.
Дала морянам стільки світлих доль...
Та не запала її пам’яті могила
Під шатами врятованих тополь.
(Анатолій Самойленко «Тополі»)

«Кобзарю» — фронтовику присвятив
свій вірш «Дорога реліквія» Іван Палі�
ївець:

Мені після війни комбат
Прислав реліквію священну —
                                           «Кобзар»
Шевченків... той, що брат
Читав зенітникам щоденно.

На нім автограф брат лишив —
Кров запеклась поміж рядків,
Коли від кулі супостата
На снігову упав постіль...

Заклечану могилу брата
Вже зарівняла заметіль.

Ти прагнув, брате, висоти —
В дерзання виміри незвичні...
Зберіг ти Дарницькі мости,
Щоб ми звели тепер космічні.

Тулю до серця рідний дар —
Обпалений в боях «Кобзар».

А ось ще рядки із вірша Миколи Ри�
бака «Нас заколисував Волосожар»:

Тримаючи прострелений «Кобзар»,
Читав радист натхненно:
«Кари катам, кари!»
Не дочитав, бо чуємо з пітьми
Наказ: приготуватись до атаки!
Не прочитали епілогу ми
Могутньої поеми «Гайдамаки».
“Катюші” били, світ вибухав, гудів.
Ішли бійці — в пропаленій одежі —

За друзів смерть і за сивини вдів.

За хату рідну в полум'ї пожежі.
І не поміг фашистам їхній бог:
Вставали: з піднятими йшли руками...
Так ось — новий і славний епілог.
Що в битві цій написаний був нами!

У цього «Кобзаря», який ви тримаєте в
руках, щаслива доля. Щаслива, як і у ба%

гатьох бійців. Судячи по його зовнішнь%
ому вигляду, він не був поранений, на
ньому нема крові, він не горів у вогні і не
тонув у воді. Так, у нього щаслива доля і,
насамперед, тому, що він дожив до цьо%
го знаменного свята.

Доля книжки, як зазначав Павло Тичи%
на, доля взагалі кожного твору людсь%
кого духу — не однакова. І це ми бачимо
на прикладі надзвичайного поширення
«Кобзаря» Тараса Шевченка, який
відразу після виходу його у світ за свою
силу діючу був розібраний мільйонами
рук, притулений до серця, а потім де%
сятки разів перевиданий і доповнений,
пішов у світ між люди.

Мільйони бійців не дожили до дня Пе%
ремоги. Не дочекались, на жаль, мільйо%
ни воїнів і цьогорічного свята.

В цей знаменний день ми схиляємо го%
лови над їх могилами, ми також віддає%
мо шану тим небагатьом живим, які все%
таки дочекались цього свята. Давайте
ж згадаємо також «незлим тихим сло%
вом» ще одних бійців%фронтовиків, зва%
ти яких «Кобзар» Тараса Шевченка.
Живіть вічно «Кобзарі»%фронтовнки! І
якщо, недай бог, прийде лиха година,
зовіть, піднімайте і ведіть народ України
боронити свою волю.

Це видання вдалось здійснити за спри%
яння таких людей, як Кравчук Леонід Ва%
сильович, генерал%майор, начальник
Київського військового ліцею імені Івана
Богуна, Матвійчук Дмитро Лаврентійо%
вич, головний редактор журналу «Охо%
рона праці». Завдячуючи цим людям,
створена і сьогодні діє кімната%музей
Тараса Григоровича Шевченка у Київсь%
кому військовому ліцеї імені Івана Богу%
на. Їм моя щира подяка і земний уклін.

Фототипічне видання унікального при%
мірника «Кобзаря» — подарунок вете%
ранам Великої Вітчизняної війни, їх ону%
кам і правнукам, всім тим, хто шанує
творчість Великого Кобзаря.

Володимир ПОРТЯНКО,
заслужений працівник

культури України.
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«ÍÅ ÇÀËÈØÀÒÈÑß ÁÀÉÄÓÆÈÌ…»

– Як Ви самі представилися б
нашим читачам?

–Людиною, яка все життя пра�
цює над собою заради успіхів у

спорті, яка прагне пізнати таїни і
можливості людського організму,
жителем міста над Латорицею
Сергієм Дмитровичем Вінером.

– Ваш улюблений колір, за�
пах, продукт, напій?

– Зелений колір весняної трави.
Запах спортзалу. Скибочка хліба.
Свіже молоко.

– Чим для Вас пахне дитин�
ство?

– Манною кашею на молоці.
– Щастя – це ... що? Ви щас�

лива людина?
– Щастя, це те, що мало б супро�

воджувати людину все життя. Але
не супроводить. Чи щаслива я лю�
дина? І так і ні. Щасливий дітьми,
онукою Олександрою. Пішла в пер�
ший клас. А нещастя відчуваю з
того, що не все задумане вдалося
здійснити. На жаль, уже й не вда�
сться, бо немає поряд мого чудо�
вого брата Саші…

– У чому Ви бачите сенс жит�
тя?

–Передати нинішньому і май�
бутнім поколінням, людям небай�
дужим до спорту те, що нагрома�
див у минулому. А ще найповніше,
наскільки це можливо, продовжи�
ти займатися спортом. А зробити
це, втративши зір – не просто.

– Що таке, на Вашу думку, лю�
бов?

– Любов – це відданість. Не важ�
ливо кому: Вітчизні, батькам, на�
реченій, дружині, дітям, онукам,
товаришам…

 – Ви добре пам’ятаєте най�
щасливіший день свого життя?
А найнеприємніший?

–Коли повернулися з братом
Олександром з армії. Це було 39
років тому. 19 листопада 1973 року.
На вокзалі в Мукачеві побачити
батька, маму… Вони зустрічали
нас. А потім у центрі міста стріли
сестричку Тамару. Най нещасливі�
шими днями вважаю ті, коли, що
мовиться, на моїх руках полишали
цей світ батько, мама, брат. Нічо�
го немає тяжчого і боліснішого,
аніж закривати очі найріднішим
тобі людям…

– Чого Ви ні за що не зможете
пробачити іншим людям?

–Зраду. Максим Горький по�
рівняв зрадника з вошею. Але воша
покидає мертву людину. А зрадник
відмовляється від живої…

– Як Ви сприймаєте христи�
янську заповідь: «Возлюби во�
рогів своїх»?

– Важко відповісти. Бо часто пе�
реконуюсь у тому, що ті, хто пропо�

відує "любити ворогів своїх" часом
і друзів ненавидять.

– Щось може довести Вас до
сліз?

– Це здатна зробити музика.
"Мрії" Шумана, "Сум за батьківщи�
ною" Шопена… І багато чого іншо�
го з класики. Біль – ніколи. Я на�
вчився її не відчувати. Скільки
разів під час силового екстрему
пробивав руки, ранився, босими
ногами ходив по битому склу, або
лягав, як індійський йог, на цвяхи.
Але болі не відчував, вірніше, на�
вчився не піддаватися їй.

– Якими якостями треба во�
лодіти, щоб досягти успіху?

– Цілеспрямованістю. Наполег�
ливістю. І дуже допомагає в досяг�
ненні успіху гідний приклад. Та все
залежить від того, яку ти поставив
перед собою мету…

– Чи є у Вас особиста форму�
ла успіху?

– Тільки наполеглива праця до
сьомого поту. Коли починаєш щось
нове, і в тебе не виходить, то не
слід впадати у відчай. Повторяй це
сотні разів. І вийде. Не випадково,
хтось з вчених сказав, що успіх �
це 10  відсотків дару Божого і 90
відсотків наполегливої праці.

– Яку роль у Вашому житті
відіграють гроші?

– У вік капіталізації гроші
потрібні. Але вони ніколи для мене
не були основною метою в житті

чи роботі. Ми часто виступали з
братом безплатно.  І вдячність гля�
дачів, їх гарячі оплески були знач�
но дорожчими для нас, аніж гроші.
У Москві, в ряді міст України ми
виступали  перед інвалідами. Та
хіба можна забути ту теплоту з якою
вони нас приймали? А глядачі, які
збиралися  у Валентина Івановича
Дикуля…  І все ж гроші потрібні.
Без них, приміром, не куплю квітів
на 8 Березня для дружини, не�
вістки, онучки… Для порядної лю�

дини гроші потрібні, щоб достой�
но жити. Тому не можу зрозуміти,
як можна купувати туфлі чи жіночу
сумочку за кілька тисяч доларів…
Що керує поп�дівами чи тими, хто
дорвався до влади? А комусь не
вистачає кілька гривень  на  ліки…

– Що для Вас означає бути
вільним?

– Самому визначати свою долю
без вказівок зверху. І можливість
вчитися у народу. Бо мудрішого за
народ  немає. Окрім великих міст
частенько виступали і в селах. Ось
де глядачі! Як вони вдячно сприй�
мали наші виступи. У містах, надто
великих, глядач вибагливий. А в
селах щирий. Перед таким і вик�
ластися хочеться, показати на що
здатні… Тому й досі простий на�
род для мене зрозумілий, бажа�
ний…

– Чи відчуваєте Ви страх пе�
ред смертю?

– Безсмертя немає. Раз людина
народилася, то й померти має. Це
неминуче. А тому бійся, не бійся, а
жінка з косою таки прийде. Я уже у
вікові, коли повертаються з ярмар�
ки. Тому й задуматися, хоч інколи,
як достойно відійти в "мир иной"
не гріх. А смерті не боюся.

– Ви ніколи не замислювались

над тим, чи є життя після
смерті?

– Може і є. Але й ті, хто про це
розповідає,  як Данте, змальовує
нам пекельні кола й муки, чи вчить
про райську благодать, не мають
конкретних прикладів того, що жит�
тя після смерті існує.

– Що Ви вкладаєте у поняття
добра і зла?

– Добро – це допоміг людині,
надто нужденній – вчинив добре.
Не чиниш зла, значить робиш доб�

ре. Протилежністю до добра є зло.
Росіяни кажуть: "Лучше худой мир,
нежели хорошая война". В ук�
раїнців цей вираз звучить дещо
інакше: "Краще поганий друг, аніж
добрий ворог". Краще домовляти�
ся аніж ворогувати. Мир – це доб�
ре. Не важливо де: між чоловіком і
жінкою, у сім'ї, між сусідами, у дер�
жаві… Ворожнеча – це зло! Зло і
злочин – одного роду, кореня. І
злочин не помирає ніколи. І не важ�
ливо, коли його скоєно: вчора, рік
тому, століття чи тисячу років ми�
нуло з часу його скоєння. Добро
швидко забувається. А злочин
строку давності не має.

– Вас часто  зраджували?
–  Так, і навіть дуже часто. І на

роботі, і в дружбі. Траплялося і учні
йшли до другого тренера. Але я
прощав їх і прощаю. Бо керувало
ними бажання швидше показати
себе. Я ж прихильник того, що коли
ти засвоїв, опанував і  відшліфу�
вав одну вправу, можеш переходи�
ти до іншої, складнішої. А коли то�
бою керує бажання зробити щось
для здивування, без потрібної на
то належної підготовки. То все може
закінчитися плачевно. І найгірше,
здоров'я надірвеш.

– Що Вам допомагало долати
періоди повного відчаю?

– Перемога над собою. Як вис�
ловився свого часу всесвітньо відо�
мий штангіст Юрій Власов: "Себе
перемогти  – важче, аніж підняти
найважчу штангу". Ось і боровся,
й тепер те роблю, з періодами деп�
ресії, невпевненості… І таким чи�
ном налаштовував себе і організм
на успіх. І досягав його. А без пси�
хологічного настрою, невпевне�
ності  в собі, вийти на сцену, чи
робити будь�яку справу в будь�
якій професії, значить провалити
діло…

– А взагалі, чи існує Бог?
– Так. Але, на мою думку, він не

такий як його нам трактують бого�
слови різних  релігій. Надприрод�
на сила є. Певно це і є Бог.

– Чи траплялися у Вашому
житті чудеса?

– Народження дитини. Це чудо.
Коли у мене народився перший
син, я від щастя, на звичайному
велосипеді, а не такому, як тепер
підлітки акробатичні справи вико�
нують, катався на задньому колесі,
піднявши переднє в повітря. Ні до,
ні після цього мені не вдавалося те
повторити.

– Скільки часу Ви змогли б
прожити на безлюдному ост�

Äî äóæå ïîðÿäíîãî, ÷åñíîãî, ïðèíöèïîâîãî, í³æíîãî, òóðáîòëèâîãî áàòüêà, ëàñ-
êàâîãî ä³äóñÿ, ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèêà çàïàñó, ïðàö³âíèêà ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåç-
öåíòð»
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çàâ³òàâ Äåíü íàðîäæåííÿ. Äîðîãèé, ð³äíåíüêèé, íàéêðàùèé ó ñâ³ò³
Áàòüêó! Áàæàºìî Òîá³ ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ³ äîâãîãî â³êó!
Çè÷èìî Òîá³ ùàñòÿ, äîáðà, äîâãîë³òòÿ, ùîá âèñòà÷èëî çäîðîâ’ÿ íà
ö³ëå ñòîë³òòÿ. Õàé ñêð³çü áóäå ëàä: íà ðîáîò³, â ñ³ì’¿,  ³ ðàä³ñòü íà ñåðö³
³ õë³á íà ñòîë³. Õàé Òåáå, ð³äíåíüêèé, îìèíàþòü ãîðå ³ á³äà, à äóøà
õàé áóäå â³÷íî ìîëîäà. Õàé çäîðîâ’ÿ áóäå ÿê âîäà â êðèíèö³ é äîâãî
íåçãàñàº óñì³øêà íà Òâî¿ì îáëè÷÷³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ ³ øàíóþ÷³ Òåáå – äîíüêè Ñâ³òëàíà, Ëàðèñà, çÿòü Îëåêñàíäð,
îíóêè Ñàøêî, Êð³ñò³àí, ð³äí³, äðóç³ òà êîëåêòèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð».

Îäíîäóìö³, êîëåãè ïî Ìóêà÷³âñüê³é ì³ñüê³é ãðîìàäñüê³é  îðãàí-
³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþòü ñâî-
ãî ãîëîâó, ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèêà çàïàñó, ñïðàâæíüîãî îô³öåðà,
íàä³éíó, ïîðÿäíó ëþäèíó, ç ÿêîþ ìîæíà ³òè â ðîçâ³äêó
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ç äíåì íàðîäæåííÿ. Òû íå ìå÷òàë î ë¸ãêîé æèçíè, óìåë Òû
÷åñòüþ äîðîæèòü, Òû îõðàíÿë îò çëà Îò÷èçíó, âåäü Òû ðîæ-
ä¸í äîáðó ñëóæèòü. Òû áûë è åñòü äëÿ íàñ ïðèìåðîì, õîòü
ñëóæáó îòñëóæèë ñâîþ, íî Òû ðîæä¸í áûòü îôèöåðîì, à
îôèöåð âñåãäà â ñòðîþ. Ñåäüìîé äåñÿòîê íà ïîäõîäå, íî ñìûñ-
ëà íåò ãîäà ñ÷èòàòü, Òåáÿ è â ñòî íå îñòàíîâèøü, âåäü Òû ðîæ-
ä¸ííûé ïîáåæäàòü.

Â³ä øàíóþ÷èõ Òåáå áîéîâèõ òîâàðèø³â  –  ²âàí ÊÀÌÏÎÂ

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ! Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

Сьогодні  на запитання нашої анкети відповідає людина
яка своїми силовими вправами дивувала багатьох гля�
дачів у різних куточках колишнього СРСР, людина леген�
дарної долі, яка зуміла об’єднати спорт і циркові силові
трюки. І ніколи не робила з цього таємниць, бо виступали
брати Вінери під девізом: «І ви це можете!».Слово мукач�
івцю Сергію Дмитровичу ВІНЕРУ.

рові і що взяли б з собою?
– Часу не знаю. Хоч я й не дуже

товариська людина, але наодинці
довго б прожити не міг. А для ви�
живання взяв би з собою тільки
ніж. Можливо взяв би  ще радіоп�
риймач на сонячних батареях…

– У яку епоху Вам хотілося б
жити і з ким з представників тої
епохи спілкуватися?

– У період Робін Гуда. Мабуть
тому, що з радянських кінофільмів
полюбив цих мужніх романтиків.

Захоплювався їх  благородством,
хоробрістю. Улюбленими були
"Діти капітана Гранта", "Шерлок
Холмс", "Чорна стріла". А загалом
я знайшов би себе  з народом у
будь�якій епосі. Бо в них не було
підступних хитрощів, як у нинішніх
політиків. Хотів би повернутися в
радянський період свого життя. Ми
з братом їздили по всій колишній
великій країні СРСР. Побували з
виступами у всіх союзних респуб�
ліках. Спілкувалися з сотнями, ти�
сячами людей різних національно�
стей і народностей. І звідти виніс
переконання, що  прості люди всю�
ди чесні, порядні,  добрі. Те що
політики їх посварили, розвели по
національним  куточкам – явище
тимчасове.

–  Як Ви вважаєте, краса
справді може врятувати світ?

– Федір Достоєвський стверд�
жував, що "краса  врятує світ".
Може це й так. Та поки що вона за�
губила  немало і малих і великих
доль людських. Тому вважаю, що
скоріше світ врятує доброта. Доб�
рий, щирий, товариський допомо�
же швидше, щоб життя змінилося
на краще. Хіба Мати�Тереза була
красуня? Але її пам'ятають і пам'я�
татимуть  усе добро яке вона зро�
била. І таких прикладів тисячі. А
хто пам'ятає прізвище першої кра�
суні міс світу? Холодна, жорстока,
хоч і красива, як снігова королева,
жінка  хіба здатна врятувати світ?
З античних часів пам'ятаємо пре�
красну Єлену тільки через те, що
через неї розпочалася війна. І та�
ких прикладів історія знає більше.
Що толку з краси, коли душа чор�
на?

– На завершення: на яке за�
питання Вам хотілося б відпові�
сти?

– Тривалий час я захоплююся
Кротоном Фірцаком. Нам з братом
пощастило двічі з цією легендар�
ною людиною зустрічатися. І чим
більше сьогодні довідуюсь про
нього, тим більше хочу про нього
дізнатися. Дивно, що так швидко
люди забувають про силача із
Білок, що на Іршавщині. А він все�
світньо відомий закарпатець.
Навіть у "Історії міст і сіл Українсь�
кої РСР. Закарпатська область" про
Івана Фірцака не сказано жодного
слова. Ось і хочу на сторінках газе�
ти Мукачево розповісти в найб�
лижчих номерах про цю легендар�
ну людину.

Сергій ВІНЕР, другий справа з найсильнішою людиною світу
Василем  ВІРАСТЮКОМ та Братом Олександром



ÑÅÐÖÅÌ  I ÄÓÌÊÎÞ

Íè÷åìó íå óäèâëÿéòåñü: óäèâëåíèå ïðîèçâåëî áîãîâ. (Ïèôàãîð).Íè÷åìó íå óäèâëÿéòåñü: óäèâëåíèå ïðîèçâåëî áîãîâ. (Ïèôàãîð).Íè÷åìó íå óäèâëÿéòåñü: óäèâëåíèå ïðîèçâåëî áîãîâ. (Ïèôàãîð).Íè÷åìó íå óäèâëÿéòåñü: óäèâëåíèå ïðîèçâåëî áîãîâ. (Ïèôàãîð).Íè÷åìó íå óäèâëÿéòåñü: óäèâëåíèå ïðîèçâåëî áîãîâ. (Ïèôàãîð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 8 ëèñòîïàäà 2012 ð.

¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

НАПУТТЯ
Внукові Андрію

Час повноліття твій настав
Вже маєш всі права.
Хотів�би, щоб запам’ятав
На все життя слова:

Не можна річку перейти,
Не замочивши ніг.
Як око треба берегти
Родинний оберіг.

Не можна забувати дім,
Де ти родився й зріс.
Закладено у домі цім
Життя великий зміст.

Потрібно поважати
І слухатись порад.
Якщо й пройдеш

брехнею світ –
Не вернешся назад.

ÑÅÐÖÅÌ  I ÄÓÌÊÎÞ

Ìèõàéëî
ØÓØÊÅÂÈ×

Не можна мрію зупинить,
Що в даль тебе несе.
Із радістю потрібно жить,

                  Коли радіє все.

РАНКОВИЙ ЛІС
Ранковий ліс –

  душі моєї храм:
Милують очі буки і ялиці,
Смерічки і берізки білолиці
Відкриті сонцю,

    грозам і вітрам.

Гірське повітря
         свіжістю бринить,
У кронах спочиває

              літня тиша,
Листочки вітерець
                ледь�ледь колише
І хвої терпкий
                     аромат п’янить.

У сонячнім промінні ліс сіяє,
Навколо ніжний спів

          птахів лунає
У хорі мелодійних голосів.
Лежу на моху –
                  запашній перині,
Вдивляюся у неба очі сині
І слухаю симфонію лісів.

ПОЛОНИНА
Вдягнулась в барви

          полонина,
Святковий одяг у беріз.
Мелодія трембіти лине
У гори і в правічний ліс.

Настояне на травах чисте
Повітря свіжістю бринить.
Росинок
           крапельки сріблисті
П’ють неба літнього
                                блакить.

У щедрім, райдужнім політті
Розлились аромати квітів,
У далеч простелився плай.
Цвіте, співає полонина:
А в серці пісня солов’їна
Про рідний,
           Закарпатський край.

СЕРПЕНЬ
Поле в синь
             волошок заплелося,
Маки скинули багрову шаль.
Вітер пестить
                  шовкове колосся
І біжить габою в синю даль.

Димчатим серпанком
                                  оповиті
Гори, полонини, щедрий ліс.
А на луках трави соковиті
У духмяний стеляться покіс.

А жнива вінчають тепле літо,
Все навколо
                   радістю зігріто,
Перепел виспівує в стерні.
Я стою на хлібодарнім полі,
Дякую своїй щасливій долі
І вслухаюсь у дзвінкі пісні.

Âëàäèìèð
ÌÀÑËÎÂ

НАЗНАЧУ
ОСЕНИ

СВИДАНЬЕ
Назначу осени свиданье
и в поэтическом лесу
познаю радость

          и страданье,
и безупречную красу.

У леса
        в медном изголовье –
лист начинает свой полёт
и,сокрушённый нелюбовью,
берёзе в ноги упадёт.

Моя поникшая подруга,
листвой меня озолоти,
в твоих глазах –
                   мороз и вьюга,
ты не печалься, не грусти.

Я прикоснусь к стволу
                              ладонью
и головой к тебе прильну,
какое счастье
                   светлой болью
ласкать далёкую весну.

С мечтой обвенчанной,
берёзе, кладу я руку
                             на плечо,
 и листопад в стихах
                             и в прозе
 целует землю горячо.

ЛИСТОПАД
Так сладко дремлет
                            листопад
в заворожённом
                        раннем свете,
спадает праздничный
                                 наряд –
природу раздевает ветер.

Снимая золото с ветвей,
тепло укутывает землю �
он возвращает солнце ей
и всем её желаньям
                                внемлет.

Деревья клонятся ко сну,
и лес хранит благоговенье,
на вдохновенную весну от
Бога ждёт благословенья.

ДУША
Душа, як сонце, пломеніє
і випромінює тепло,

Òåòÿíà
ÐÈÁÀÐ

ОДВІЧНЕ
Ми у різних живемо світах.
Ми на різних
               шляхах�паралелях.
Різну суть
              у звичайних словах
Нам розлито по долі
                                 тарелях.

Ми торкаємось
                        Неба й землі.
Ми шукати приречені
                                    щастя.
Наші душі, немов журавлі.
Прагнуть висі,
              не боячись впасти.

Суть – невтоленна
                             вічна жага.
Що висушує нас до останку.
Відбудовує, рушить замки.
Де ступає людська нога.

Між собою закриті й чужі.
Ми відкриті, як лист
                        перед Богом
І спинившись щораз
                                 на межі.
До Його повертаєм порогу.

У ПЕРЕДЧУТТІ
Вже сніг зійшов, як юність

      із долонь,
Відкривши глибші борозни
                              для світу.
Стоїть земля
                між золотих осонь,
Їй вже недовго
                напівсонній скніти.

Тягар ізник.
                Каміння проросло
Холодними
        застиглими хребтами.
Несе ріка покинуте весло,
Ідуть дощі із
   херувимськими псалмами

Як лань тремтить
                    полотнище ріки
В передчутті
             нового повноводдя.
І вимивають голос їй піски,
А на межі століть
                        ідуть народи.

Поперед ними Син
                         Хреста несе,
А поза ними
                    курява і сльози.
І боязко. За Світ, понад усе.
А в Україні вже цвіте
                                  мімоза.

ДНІ ВИЗРІЛИ
у цих снігах на пущах
                               і шляхах
і розлетілись як птахи
               по всіх календарях
тугі у порожнині їх
               переплелись вітри
що переспівують псалми
            й начитують мантри

а ти по промені тонкім
                    ідеш собі сама

МУКАЧЕВО
Де берег правий
                      і берег лівий
Тримають срібний
                   хвиль водограй.
Гранітно�вічна
                      небесна Діва,
Оберігає цей божий край.

Де латоричні двори
                                 поснули
Платани й липи
                        і сльози свіч,
Дощі правічні
                    в холоднім мулі,
Ховають тишу і біль сторіч.

Тут мова снів одна�єдина,
Обличчя ночі – одне на всіх,
Предвічний Бог і Україна,
Й один на всіх цей
                          перший сніг.

дарма що холодно іти
                  на вулицях зима
і хтось кричить тобі услід:
                  дивись не упади
й ти просиш: Господи
       тримай мене і поведи!

СЧАСТЛИВЫЙ
МИГ

Счастливый миг,
     дарованный судьбой,
Приходишь ненадолго
                   и нежданно,
Предвосхищая новое собой,
Все то, что лишь с тобою
                       первозданно.

Во многих судьбах
           счастья торжество –
Лишь краткий миг,
  лишь яркая беспечность.
Но у немногих –
        близких душ родство,
Порой бывает жизнь,
             длиною в вечность.

Как важно счастье
               пронести с собой

Ìàðüÿíà
ËÈÕÎÂÈÄ

По жизни, и в судьбе,
           как совершенство, –
То неземное таинство
                                с душой,
Земного и небесного
                          блаженства.

И  миг, Всевышним данный,
                             сохранить,
Не сетуя на многие
                              невзгоды,
Как невесомо�тоненькую
                                       нить,
Хранить в душе, сквозь
        время, и сквозь годы…

Сплетенью судеб
                    объясненья нет,
И каждому судьба
                    свое напишет…
Но большего нет счастья
                             на земле,
Чем то, что предназначено
                            нам свыше.

НЕ
ОБИЖАЙТЕ

Не обижайте близких вам
                                  людей.
Не обижайте, слышите?
                               Не надо.
Для вас не будет
                     никого родней,
Для них, — возможно,
           только вы – награда.
Не обижайте милых
                          и родных —
Таких хороших, преданных,
                           любимых...
Им без того хватает
                            непростых,
Порой суровых дней,
                судьбой гонимых.

И у друзей,
               обидев невзначай,
Вы не стыдитесь попросить
                            прощенья...
Ведь с добротою мир наш,
                           словно рай,
Приобретает большего
                               значенья.

Обиду постарайтесь
                           не держать
Ни на кого, — нет вовсе
               в этом смысла, —
Обидевшись,
         мы не хотим признать,
Что из�за нас все так
                       нелепо вышло.

А просто можно было
«разрулить» –
Направить ситуацию иначе:
Забыть плохое, улыбаться,
                                       жить,
И радоваться близкого
                                  удаче...

Обиду помнить
           с тяжестью в душе –
Ненужное,
         бессмысленное дело.
И обижать – нехорошо уже

Лишь тем, что содержанья
                              не имело.

Не обижайте близких вам
                                    людей
И никогда не делайте
                             им больно.
Поверьте, будет вам
                        еще больней
От этого, обидев их
                               невольно.

коли людей любов ‘ю гріє –
тоді вертається воно.

Душа, немов земля
                     під плугом, –
чекає слова, як зерна.
Посієш мудрість –
                 стане другом,
добром віддячує вона.

Душа – жива вода в криниці
думок, прихованих твоїх,
і джерело не замулиться,
як даруватимеш ти їх.

Душа, як той
                  ковток повітря, –
дає людині сенс життя.
Лиш прах розвіюється
                                  вітром,
вона ж – не знає небуття.

Ñüîãîäíi ìè ìàºìî ïðèºìíó ìîæëèâiñòü  ïî-
äàðóâàòè âàì ïîåòè÷íó äîáiðêó ç âiðøàìè
ìóêà÷iâñüêèõ àâòîðiâ – ÷ëåíiâ ìiñüêîãî
ëiòåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ “Ðiäíå ñëîâî”.

Ñïîäiâàºìîñÿ â ìàéáóòíüîìó  ÷àñòiøå ÷àñ-
òóâàòè âàñ òâîð÷èìè çäîáóòêàìè ìiñöåâèõ êî-
ðèôå¿â ïîåòè÷íîãî öåõó.
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ШАНС ЗАРЕЄСТРУВАТИ
ЗБРОЮ

З метою легалізації
населенням краю
зброї, боєприпасів до
неї, а також вибухових
матеріалів, які ще мо�
жуть незаконно збері�
гатися у громадян, з
1 по 30 листопада про�
водитиметься дер�
жавна операція
“Місячник добровільної здачі зброї і боєприпасів”.
Впродовж цього часу особи, які незаконно придбали
вогнепальну зброю, або незаконно зберігають, можуть
здати її у службу дозвільної системи міськрайорганів
УМВС. Після зібрання всіх необхідних документів, на
законних підставах ці громадяни матимуть змогу за�
реєструвати «стволи» на своє імя. Особи, які добро�
вільно здали зброю, звільняються від адміністративної
та кримінальної відповідальності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про можливість виникнення пожеж при

недотриманні вимог правил улаштування
електроустановок та правил пожежної безпеки

З настанням осінньо�зимового періоду збільшується
кількість пожеж через порушення правил експлуатації
електропобутових приладів, передусім електронагрі�
вальних. Саме на цей період припадає до 70 відсотків
загибелі людей на пожежах.

В зв’язку з цим, попереджуємо та нагадуємо про ка�
тегоричну заборону використання саморобних, несер�
тифікованих електрообігрівальних приладів для опален�
ня будинків, квартир та ін. Не користуйтесь зіпсовани�
ми вимикачами, розетками, вилками та іншими елект�
роприладами. Не використовуйте електроприлади, при
включенні яких нагрівається провід та плавиться ізоля�
ція. Виконання внутрішніх електророзподільних мереж
та під’єднання до них електроприладів необхідно вико�
нувати відповідно до вимог “Правил улаштування елек�
троустановок”. Порушення цих вимог може привести до
пожежі в тому числі і до загибелі людей.

Район електромереж
ПАТ “Закарпаттяобленерго”

Мукачівська райрада ветеранів України
висловлює глибоке співчуття з приводу пе3
редчасної смерті  голови  ветеранської орган3
ізації с. Макарьово

ГОЛОМБА Василя Михайловича.
Нехай Господь прийме його у Царство Не3

бесне.
Голова Мукачівської райради  ветеранів

України І.Качур.

ÏÐÈÉÌÈ ÍÀØ² ÙÈÐ²
Â²ÒÀÍÍß!

Ê³ëüêà äí³â òîìó  ñâ³é 32-é ð³ê íàðîäæåííÿ â³äçíà÷èâ
ßðîñëàâ ÊÎÇÈÊ – äîáðå â³äîìèé ó ñïîðòèâíî-
ìó æèòò³  Ìóêà÷åâà, îáëàñò³, âñ³º¿ Óêðà¿íè  ôóòáîëüíèé
ôàõ³âåöü, àðá³òð Ïðåì’ºð-ë³ãè, ãîëîâà  ñóää³âñüêîãî êî-
ì³òåòó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Ùèðî  ïîçäîðîâëÿºìî  ³ìåíèííèêà ç  Äíåì íàðîäæåí-
íÿ  ³ áàæàºìî ùå íà áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòè-
ì³ñòè÷íîãî íàñòðîþ, ñïîðòèâíîãî ãàðòó, ãëèáîêî¿ øàíè
â³ä  êîëåã, ñïðàâæí³õ øàíóâàëüíèê³â ôóòáîëó, íîâèõ ïðî-
ôåñ³éíèõ óñï³õ³â ³ äîñÿãíåíü, ðîäèííîãî ³ îñîáèñòîãî ùà-
ñòÿ.

Â³ä Çàêàðïàòñüêî¿  îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ¿¿
ãîëîâà Ì.Ëàíüî, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿
ôóòáîëó Â.Íàñêàëîâ, êîëåãè, äðóç³.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ïîçàâ÷îðà  â³äçíà÷èëà Äåíü

íàðîäæåííÿ íàøà ëþáà ìàòó-
ñÿ ³ òóðáîòëèâà áàáóñÿ

ËÓÊÀ×ÈÍÀ
Ìàðãàðèòà

Ìèõàéë³âíà.
Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ

  ïîçäðàâëÿåì îò äóøè,
Òîëüêî ðàäîñòü Òåáå

òâîè ãîäû ïóñòü íåñóò,
Áóäü âåñåëîé è ñ÷àñòëèâîé

È êðàñèâîé, êàê ñåé÷àñ,
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò  óäà÷à
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

Ä³òè òà îíóêè ç âäÿ÷í³ñòþ òà ëþáîâ’þ.

Â Ìóêà÷³âñüêîìó ì³ñüêâ³ää³ë³
ïðîâåäåíî ñòðîéîâèé îãëÿä.

Äî çèìè ïðàâîîõîðîíö³  – ãîòîâ³

Щороку, навесні та восени, в органах
внутрішніх справ проводяться стройові огляди.
Їхня мета не тільки перевірити стан форми одя�
гу, її зовнішній вигляд, але й визначити ступінь
стройових навичок кожного працівника міліції.

Щоб перейти на носіння зимової форми одя�
гу 5 листопада в Мукачівському МВ (з обслуго�
вування м.Мукачева та Мукачівського району�
)УМВС України в Закарпатській області  з ме�
тою перевірки встановленої форми одягу та
зовнішнього вигляду особового складу, стану
предметів обмундирування та взуття на вико�
нання вимог наказів був проведений стройовий
огляд.

У ході проведення перевірки стану забезпе�
ченості правоохоронців форменим одягом,
зовнішнього вигляду та документів міліціонерів
значних порушень виявлено не було, в цілому,
правоохоронці Мукачева були готові до пере�
вірки.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

ПО УРОВНЮ зарплат в пересчете на покупательную спо�
собность Украина заняла третье место с конца, опередив
Молдову и Албанию. При этом, согласно официальной ста�
тистике, ситуация с безработицей в Украине по европейс�
ким меркам выглядит намного лучше, чем ситуация с зар�
п л а т а м и .

Уровень безработицы, определенный по методологии
МОТ (Международной организации труда), составил 7,9%.
Если ранжировать страны от низше-го до высшего уровня

безработицы, то Украина по этому по-казателю делит 18�
19�е места с Кипром.

Самая низкая безработица – лишь 0,6% – зафиксирова�
на официальной статистикой Беларуси, самая высокая – в
бывших югославских республиках: Македонии (31,4%), Бос�
нии и Герцеговине (27,6%) и Сербии (23%).

Тем не менее при таком огромном избытке рабочей силы
люди зарабатывают там больше, чем в Украине (и с учетом
показателя покупательной способности, и без учета).

П А С Е М   З А Д Н И Х

30 жовтня цього року в залі
Мукачівської ОДПІ відбулось
урочисте зібрання з нагоди
вшанування ветеранів та
пенсіонерів податкової служ�
би. Цього дня вперше по�
датківці України вітають  ко�
лишніх колег, які своєю на�
полегливою та багаторічною
працею створювали, розбу�
довували та зміцнювали по�
даткову  службу України. На
святкування зібралися 78

ПЕРШЕ СВЯТО ВЕТЕРАНІВ ТА
ПЕНСІОНЕРІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

ветеранів та пенсіонерів Му�
качівської об’єднаної подат�
кової інспекції

З першим святом настав�
ників податківців  привітав
перший заступник началь�
ника Мукачівської ОДПІ Во�
лодимир Куп’як, який висло�
вив їм свою повагу та подя�
кував за їх вклад у розвиток
заснування податкової служ�
би Мукачівщини.

Прийшли привітати зі свя�

том ветеранів та пенсіонерів
податкової служби Голова
Мукачівського осередку асо�
ціації платників податків
Юлія Кілару та Голова Мука�
чівського міського осередку
ветеранів державної подат�
кової служби Марія Шеле�
льо, які нагадали  учасникам
зібрання  історію асоціації
та її діяльності протягом
років з дня створення. Зок�
рема, про надання матері�

альної допомоги хворим та
нужденним, про поїздки ве�
теранів по святих місцях, про
колективні коляди під час
різдвяних свят, тощо. Слова
подяки прозвучали в адресу
активістів урочистості, ра�
зом з тим, податківці різних
поколінь зичили один одно�
му здоров’я, щастя на мно�
гая літ.

Сектор взаємодії із ЗМІ
та громадськістю

Мукачівської ОДПІ
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У м’ясі міститься по�
вний набір амінокислот,
залізо, яке легко засво�
юється, кальцій, вітамі�
ни А, В

12
 і О. Але зловжи�

вати ним не варто. І не
тільки тому, що сокови�
тий стейк з кров’ю — це
дороге задоволення.
Щоб бути здоровим, не�
обхідно налягати на
свіжі овочі та фрукти, а
м’ясо (особливо черво�
не) слід розумно дозува�
ти і піддавати правильній
термічній обробці. Найг�
ірше, що можна зробити
з відбірним шматочком,
— це кинути його на ско�
ворідку з розпеченою
олією. Найкраще – за�
пекти або зварити... Ва�
рене м’ясо їсти можна і
діабетикам, і сердечни�
кам, і людям з виразкою.
Але як його правильно
приготувати?

“Баранину необхідно
варити 1,5�2 години (перед
приготуванням зріжте з
м’яса зайвий жир, щоб він
не надав вашій страві спе�
цифічного запаху). По-к�
ладіть шматки у воду після
того, як вона закипить. До�
дайте лаврове листя, сіль,
перець і очищену цибули�
ну. Вода повинна повністю
накрити м’ясо (щонаймен�
-ше на 2 см). Під час варін�
ня буде утворюватися піна
— знімайте її кожні 5�7 хви�
лин, – інструктує рубач з
20�річним стажем Степан
Бадкевич. — Обирайте
шийну частину, грудинку і
лопатку. Баранина — м’ясо
жорстке. Щоб краще тра�
вилося, запивайте його
вином”.

“Шматок яловичини ва�
гою 0,5�1 кг варять годи�
нупівтори, — каже експерт
по м’ясу. — Якщо його роз�
морожували, провести на
вогні повинен мінімум
півтори години. У паро�
варці можна варити й 40
хвилин. Чим старіше м’я�
со, тим довше його треба
готувати. У перші 10�15
хвилин буде утворюватися
шумовиння — не забудьте
його зняти. Щоб пере�
ві-рити готовність м’яса,
проткніть його ножем. Гото�
ве буде м’яким, не “гумо�
вим”, легко проколювати�
меться. Коли будете роз�
морожувати яловичину, не
кладіть її у гарячу воду —
тільки у теплу! А ще краще
розморожувати м’ясо у хо�
лодильнику, але пам’ятай�
те — кілограм яловичини
буде “танути” не менш як

ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÀÐÈÒÈ Ì’ßÑÎ?
Варене м’ясо їсти можна і діабе�

тикам, і сердечникам, і людям з ви�
разкою. Головне — не перетримати
його на вогні і не подати до столу
напівсирим.

Наталія ДРУЖБЛЯК

добу. Обирайте шматки яс�
кравочервоного кольору. Це
— ознака того, що м’ясо
свіже”.

“Окремі шматки курки
(стегенця, гомілки, філе,
грудки та ніжки) варять 30
хвилин, — розповідає м’яс�
ник. — Крильця — 20�25
хвилин. Суповий набір —
від двох годин і більше.
Бройлер або курча —
півтори години. Цілу курку
— 40�50 хвилин. Коли вода,
у якій вариться курка, за�
кипить, додайте сіль, пе�
рець, очищену цибулину і
моркву, майоран, орегано,
розмарин, базилік та про�
ванські трави. Через 15
хвилин посоліть м’ясо. На�
прикінці можна вкинути у
воду 1�2 лаврові листочки”.

"Свинину варять протя�
гом півтори�двох годин
після закипання води. Пе�
ред тим, як покласти м'ясо
у воду, не забудьте його
промити. Якщо варите
бульйон, покладіть шматки
у холодну воду. Якщо готує�
те основну страву з м'яса —
у підсолену киплячу, — ра�
дить пан Степан. — Варіть
свинину на маленькому
вогні, періодично знімаючи
шумовиння. Щоб бульйон
був більш наваристим,
обирайте шматки "на
кістці". Майте на увазі: сви�
нина — дуже калорійне м'я�
со! Найкраще смакуватиме
з овочами та крупами. Щоб
м'ясо не видавалося жор�
стким, полийте його со�
усом. Можна також варити
свинину, "приправивши"
воду майонезом, напівсо�
лодким вином або соєвим
соусом".

"Окремі шматки індички
(грудка, голінка, стегна) ва�
ряться близько години.
Ціла індичка — протягом
трьох годин. Філе "дійде до
кондиції" за півгодини.
Коли будете готувати філе
для дитини, через півгоди�
ни злийте воду і варіть м'я�
со ще 1,5 години. Дітям ре�
комендую давати індичку
частіше за інші види м'яса.
Воно збагачене усіма необ�
хідними вітамінами і мікро�
елементами, дієтичне (бо
містить мало жиру), не вик�
ликає алергії, — "рекламує"
індичку рубач. — У паро�
варці м'ясо буде готовим

вже через 40 хвилин. Готує�
те суп чи холодець? Варіть
індичку не менше двох го�
дин (аби бульйон став
більш наваристим). Вва�
жаєте, що індичка — м'ясо
надто жорстке? Зваріть
його... у молоці".

"М'ясо цілого кролика
варіть півтори�дві години.
Шматки — протягом 35�40
хвилин (чим старший кро�
лик, тим довше його треба
варити; іноді — до 2,5 го�
дини). Готуйте м'ясо на се�
редньому вогні під криш�
кою. М'ясо кроля — продукт
дієтичний, насичений вели�
кою кількістю білка, тому
його можна давати навіть
маленьким дітям", — каже
пан Степан.

"Телятину тримати на
вогні треба годину. Через
40 хвилин після того, як за�
кипить вода, злийте її, за�
лийте новою і проваріть ще
20 хвилин, — радить м'яс�
ник зі стажем. — Коли бу�
дете вибирати м'ясо,
зверніть увагу на колір.
Шматки (не великого розм�
іру!) мусять мати світло�
червоне забарвлення. На�
тисніть на них пальцем — у
м'ясі не повинні лишатися
вм'ятини".

"Цілу качку варять 1,5 го�
дини. Шматки — 35�40 хви�
лин. Необхідно періодично
знімати шумовиння (у ньо�
му концентрується велика
кількість жиру). Гуску ва�
рять 2�3 години (також по�
трібно буде час від часу
знімати піну)", — нагадує
знавець тонкощів кулінарної
обробки м'яса.

М'ясник не радить купу�
вати м'ясо з великою
кількістю прожилок, липке і
мокре (перед тим, як готу�
вати, просушіть його сер�
веткою). Жир має бути
білим (а не жовтим чи
сірим). Не купуйте темних
шматків. Зміна кольору оз�
начає, що м'ясо залежало�
ся, обвітрилося. Макси�
мум, скільки можна трима�
ти м'ясо у холодильнику, —
дві�три доби. Краще нада�
вати перевагу м'ясу, яке не
заморожували. Купуєте за�
морожене — ігноруйте
шматки, обліплені снігом та
з кривавими розводами.
Це означає, що м'ясо замо�
рожували й розморожува�
ли не один раз...

Додає молодості та здоров’я
І все це зробить свій яблучний оцет

...Міцний яблучний запах ударив мені у ніс, щойно я увійшла до оселі Марії
Горбаленко. Подумала, що це переграло вино, якому господарі не встигли
вчасно дати раду. Але господиня одразу розвіяла мої підозри.

Горіхове листя збереже врожай
У середині осені обов’язково заготуйте опале листя грецького горіха. Воно

знадобиться для багатьох потреб.
Зокрема очищеними від бруду жовтувато�коричневими пластинками переклада�

ють зірвані яблука. Тоді продукція довго залишатиметься цілою та неушкодженою.
Ще ж цією біомасою доцільно зусібіч вкривати бурт картоплі, буряків, моркви чи

інших овочів, котрі прикопують на зиму. Фітонцидний запах віджене гризунів, змен�
шить ймовірність поширення грибкових недуг.

А навесні згаданий матеріал використовується для боротьби зі шкідниками саду
й городу. Доволі дієві настої «осіннього золота» проти колорадських жуків.

Роман ГОЛИНСЬКИЙ.

Із високого дерева не�
просто зірвати врожай.
Допоможе в цьому... пет�
пляшка.

На довгій тичці закріп�
люють верхню частину ро�
зітнутої 1�2�літрової плас�
тикової посудини. Збоку
зробіть невеликий виріз,
котрий допоможе від’єдну�
вати плодоніжки. Таким чи�
ном дістанете навіть ті яб�
лука чи груші, що на самій
верхівці.

Сироїжки з приємним на
смак м’якушем почистити,
зняти шкірку, помити, потім
смажити або тушкувати.

 Умовноїстівні сироїжки
відварити (відвар вилити!),
а потім смажити або засо�
лити про запас.

Опеньок осінній справ�
жній тушкувати разом з
цибулею або відварити і
замаринувати (використо�
вувати без ніжок). Недо�
статньо проварений опе�
ньок може викликати захво�
рювання (!).

Їжовики відварити в не�
солоній воді протягом 10 хв.
(відвар вилити!) і смажити
або тушкувати (тільки мо�
лоді плодові тіла).

Різні трубчасті гриби
спочатку відварити у несо�
лоній воді протягом 5 хв.,
після цього смажити або
тушкувати. В результаті
відварювання м’якуш цих
грибів стає ніжнішим.

Дубовик проварити 10�

Страви з грибів
15 хв. (відвар вилити!) а
потім смажити або тушку�
вати. Сирі гриби отруйні.

Рядовку червоніючу
(тільки шапки молодих
грибів), опеньок літній,
підвищень смажити або
тушкувати свіжими.

Павутинники перед
вживанням у їжу очистити
від павутинястого покриву,
проварити протягом 5 хв.
(відвар вилити!), після чого
смажити або тушкувати.

Гігрофор пізній очисти�
ти і вживати (без ніжок) для
приготування супів і соусів,
смажити, тушкувати тощо.
Так само використовують і
мокруху клейку та плеврот
черепичастий (молоді шап�
ки).

Гриб зимовий можна
вживати (без ніжок) у супах
і соусах. Він дуже приємний
на смак.

Опеньки літні вживати
без ніжок вареними, сма�
женими, тушкованими.

“Це я тільки�но перелила у трилітро�
вий слоїк яблучний оцет на повторну
ферментацію. Відчуваю, гарний оцет
виграє, бо ж такий міцний дух роз�
ійшовся хатою...”

Господиня бере зі столу трилітро�
вий слоїк із каламутною жовтува�
тою рідиною і, знявши з нього
серветку, дає мені понюхати. Втя�
гую носом запах, і мене проби�
рає ледь не до мізків, аж у носі
засвербіло. “Отож�бо, —
сміється жінка, — такого
ефекту ніколи не дочекає�
тесь від магазинного оцту. У
мене все натуральне, тому,
коли підхоплю застуду —
закладе у носі, почне дерти
у горлі, лікуюсь своїм оцтом.
Аби відклало у носі, вдихаю
запах, а для горла готую полоскання: чай�
ну ложку оцту на склянку теплої перекип’�
яченої води. Я вже кілька років споживаю
його для поліпшення самопочуття, бо маю
букет хронічних недуг шлунка, зокрема по�
нижену кислотність. Але відтоді, як стала
споживати уранці та увечері за пів-годи�
ни до їди склянку води з чайною ложкою
оцту, хвороби перестали нагадувати про
себе”.

Навіть більше, жінка у свої майже 60
років зовні помолодшала, бо ж умиваєть�
ся тільки підкисленою водою. Тому елік�
сир молодості й здоров’я, як називає свій
оцет, у її домі є постійно. Тим паче, шо
приготувати його легко. “Заздалегідь ви�
миті й почищені від гнилизни яблука на�
тираю на тертці з великими дірками ра�
зом зі шкіркою та серцевиною, — ділить�
ся секретами господиня. — Кашку, що ут�

ворилась, висипаю у широку емальовану ка�
струлю і розводжу теплою кип’яченою во�

дою у пропорції 1:1. Далі на кожен літр
суміші додаю 100 ірамів загущеного
меду (приблизно 4 столові ложки),
10 грамів сухих хлібних дріжджів та
маленьку скоринку житнього хліба,
аби краще бродило. Далі накри�
ваю серветкою і ставлю у темне й
тепле місце, бажано біля батареї
опалювання.

Перемішувати суміш треба що�
найменше двічі на день дере�

в’яною ложкою або лопаткою.
Причому цим легковажити
не варто, бо можна звести
нанівець усю працю. За днів
десять, коли суміш виграє,
перецідіть її через марлю і
злийте до слоїка (три� чи

дволітрового, залежно від об’єму). Потім на
кожен літр рідини додайте 50 або ж 100
грамів цукру — залежить від того, наскільки
солодкі у вас яблука. Цього разу дріжджі
докладати не потрібно, лише зауважу, що
слоїк має бути заповнений соком на дві тре�
тини, бо ж процес бродіння триватиме ще
приблизно місяць. Тому кришкою його зак�
ривати не можна, тільки серветкою”.

“А як дізнатися, що оцет готовий?” —
цікавлюсь у господині. “Він сам вам про це
повідомить. Рідина повністю очиститься і
стане прозорою. Тоді її ще раз процідіть
через марлю, складену в кілька шарів, роз�
лийте в пляшки і занесіть до прохолодного
погребу чи поставте у холодильник. Збері�
гати такий оцет можна дуже довго, а що три�
валіше він зберігається, то кориснішим
стає”.

Людмила МРАЧКОВСЬКА

Плодознімач  із

ПЕТ�ПЛЯШКИ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777778 ëèñòîïàäà  2012 ð.

¹ 45 (945)¹ 45 (945)¹ 45 (945)¹ 45 (945)¹ 45 (945)

ñò.

×åñòíûé ÷åëîâåê ñ òåì è æèâåò, ÷òîá èìåòü âðàãîâ. (Ô. Äîñòîåâñêèé).

Ëþáâè è ñ÷àñòüÿ! Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ñ÷àñòëèâîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî â æèçíè
ìîëîäûõ àêò¸ðîâ

Åêàòåðèíû ÄÓÍÀÉ
è Âèêòîðà ÁËÀÆ×ÓÊÀ.

3 íîÿáðÿ èõ ñóäüáû îáúåäèíèëèñü.
Æåëàåì ìîëîäîæ¸íàì áåçãðàíè÷íîãî ñ÷àñòüÿ,

òâîð÷åñêîãî ïîë¸òà, ëþáâè, áëàãîïîëó÷èÿ, âçàèìî-
ïîíèìàíèÿ.
 Âû â áåëîì òàíöå, ñàìè òîæå â áåëîì,
 Ëàäîíü â ëàäîíü, ãëàçà ãëÿäÿò â ãëàçà,
 È íåãà ðàçëèâàåòñÿ ïî òåëó,
 È ñûïÿò äîæäü, êàê æåì÷óã íåáåñà.
 È áüåòñÿ ñåðäöå â óíèñîí ñ ëþáîâüþ,
 Áóøóåò êðîâü, ñâåæà è ãîðÿ÷à,
 È ýòèìè ñåðäöàìè, ýòîé êðîâüþ
 Ðàñêðàøåíà âåí÷àëüíàÿ ïàð÷à.
 È ðîçû ýòîò öâåò â ñåáÿ âáèðàþò,
 È ñëåçû ñ÷àñòüÿ êàïëÿò ñ ëåïåñòêîâ,
 Ïóñòü íèêîãäà ëþáîâü íå óìèðàåò,
 Ïóñòü íèêîãäà íå ñíÿòü åå îêîâ.
 Ïóñòü, åñëè ãîðå, òî âäâîåì – ïîëãîðÿ,
 Ïóñòü, åñëè ðàäîñòü, òî âäâîåì – âåñíà.

Ñ èñêðåííèìè ïîæåëàíèÿìè òåàòðàëüíûå
êîëëåãè è  äðóçüÿ.

В этом номере мы расскажем вам, дорогие читате�
ли, как и в каком размере выплачивается государ�
ственная помощь семьям по уходу за ребенком до до�
стижения им трехлетнего возраста. Сегодня у нас в
гостях заместитель директора Департамента госу�
дарственной социальной помощи Минсоцполитики
Надежда Рязанова, которая и даст нам детальное
разъяснение.

– Расскажите, как и в каком размере выплачивает�
ся государственная помощь семьям по уходу за ре�

КАК ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ НА РЕБЕНКА?
бенком до достижения им трехлетнего возраста.

– Согласно Закону «О государственной помощи семьям с
детьми» и Порядку назначения и выплаты государствен�
ной помощи семьям с детьми, утвержденному постановле�
нием Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года
№ 1751, в 2012 году помощь по уходу за ребенком до дости�
жения им трехлетнего возраста выплачивают в размере
разницы между 100% прожиточного минимума, установ�
ленного для трудоспособных лиц (с 1 января 2012 года –
1073 грн, с 1 апреля – 1094 грн, с 1 июля – 1102 грн, с 1
октября – 1118 грн, с 1 декабря – 1134 грн), и среднеме�

сячным совокупным доходом семьи в расчете на одного
человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130
грн (гарантированный минимальный размер).

–  Что входит в полный пакет документов и в какие
органы необходимо его предоставить?

–  Для получения помощи в увеличенном размере необ�
ходимо представить в органы труда и социальной защи�
ты населения справку о собтаве семьи и информацию о
доходах членов семьи. В случае если эта информация не
будет представлена, помощь назначают в минимальном
размере.

ÑÏÎÐÒ

27�28  жовтня в палаці
спорту «Україна» м. Львова
проходив міжнародний
турнір з карате WKF під на�
звою “Lviv Open – 2012”, в
якому брала участь мука�
чівська команда зі спортив�
ного клубу «Файт». В рамках
турніру проводився офіцій�
ний чемпіонат України  се�
ред кадетів та юніорів, в
якому взяло участь 240
спортсменів зі всієї країни.
Єдиним представником За�
карпаття в категорії кадетів
виступав в змаганнях і наш
боєць Веждел Василь. Ма�
ючи за плечима не одну пе�
ремогу в попередніх боях,
чемпіонство клубу «Файт» та
Закарпаття в своїй категорії,
він, на жаль, цього разу по�
вернувся додому без пере�
моги. Далася взнаки травма
ноги та відсутність досвіду
участі в турнірах такого рівня.
Але Василь отримав гарну
бойову практику, і знаючи
його потенціал, є сподіван�
ня на достойні перемоги в
майбутньому.

Загалом в турнірі “Lviv
Open – 2012” брало участь
близько 500 спортсменів з
Білорусії, Молдови, Азер�
байджану, Польщі. Серед
наших земляків�мукачівців
хочеться відмітити виступ
Михайла Багіна, який дос�
тойно переміг в трьох по�
єдинках і поступився лише в

Спортивний клуб «Файт» на
міжнародному турнірі “Lviv Open – 2012”

напівфіналі і посів третє
місце, виборовши «бронзу»
для команди.

В категорії 11 років – третє
місце і бронзову медаль
приніс Юрій Білак. Він в
трьох поєдинках красивим
стилем переміг своїх опо�
нентів і, маючи всі шанси
стати чемпіоном, лише в на�
півфіналі поступився супер�
нику одним балом. В цій же
категорії виступав і наш Ро�
берт Мартин. Він переміг в
двох поєдинках, але в треть�
ому поступився опоненту за

покараннями, що нажаль, не
дало йому можливості про�
битися до напівфіналу, хоча
за балами він перемагав і це
могла бути, як мінімум, ще
одна «бронза».

Також достойно провів по�
єдинок і Сидоран Володи�
мир, програвши призеру
України з м. Одеса, і Вла�
дислав Стець, програвши по
балах  в рівному бою супро�
тивнику з Києва.

Також хотілося б назвати
й інших «файтівців», які впер�
ше брали участь у турнірі, це:

Діомід Петренко (8 р.), Рус�
лан Лесєв та Василь Граб (9
р.) Даніель Балаж, Богдан
Дуфинець, Владислав
Фільварочний (10 р.) На�
жаль, хвороба не дозволила
виступати ще одному перс�
пективному «файтівцю» Ана�
толію Кугалу, який, без сум�
ніву, міг би принести ко�
манді медаль.

Що ж, прощавай  “Lviv
Open – 2012”, добридень
“Union Camp�2012”. Саме
так буде називатися наступ�
ний турнір з карате, який
пройде 1�2 грудня в тому ж
Львові. На цей раз до міста
Лева на змагання прибудуть
бійці з 12 країн. А поки що
наша команда готується до
чемпіонату Закарпатської
області з карате WKF, який
пройде 10 листопада в Му�
качеві в СОК ДЮСШ, по вул.
Духновича, 93. Тож щиро
запрошуємо всіх прийти і
підтримати наших спорт�
сменів.

Користуючись нагодою,
хочеться подякувати бать�
кам: А. Кугалу, П. Балажі, М.
Багіну, О. Лесевій, Н. Граб, Т.
Беран, А. Петренко, О і С
Фільварочним та іншим за
підтримку і розуміння. А та�
кож привітати з присвоєн�
ням національної категорії
судді  Наргіз Саламову. Ща�
стя вам всім і здоров’я!

С. БАДЗЬО.

За ці гроші проведуть ремонт нижнього двору,
тематичної кімнати�музею, присвяченої родині
Ракоці, а підвали старовинного замку перетво�
рять на дегустаційну залу.

“Ці кошти маємо освоїти за два роки, — розпо�
відає директор музею Михайло Белеканич. —
Грант ми отримали в рамках програми співпраці
між державами�сусідами: Угорщиною, Румунією,
Україною та Словаччиною. Крім Паланку, в про�
екті “Місцями слави Ракоці” беруть участь й му�
зей в угорському Шарош�Потокі та Східносло�
вацький музей у Кошице (Словаччина), з якими
ми співпрацюємо тривалий час”.

Під час ремонту на нижньому рові встановлять
невеличкі дерев’яні архітектурні форми, там з’я�
виться обладнання для демонстрації та проведен�
ня майстер�класів із гончарства, декоративної
різьби на дереві та ковальства.

Паланок виграв грант
На ремонт мукачівського замку�
музею виділено 250 тисяч євро

Äî íàøîãî äîðîãîãî ñèíà,  í³æíîãî, äáàéëèâîãî ÷îëîâ³êà,
òóðáîòëèâîãî áàòüêà,  ëàñêàâîãî ä³äóñÿ, äóæå ïîðÿäíîãî
áðàòà, øîâ ãîðà, êîëèøíüîãî ãâàðä³¿  êàï³òàíà, ñïåö³àë³ñòà
âèùîãî ´àòóíêó, â³ä ÿêîãî çàëåæàëà íàä³éíà ñïðàâí³ñòü
ë³òàê³â-âèíèùóâà÷³â

Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à ÃÐÈÃÈ
çàâ³òàâ þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ, ùî ñèìâîë³çóº çð³ëó
ìóäð³ñòü, âèâàæåí³ñòü õàðàêòåðó, òîâàðèñüê³ñòü… Â³òàºìî
Âàñ ³ç ñâÿòîì. Íåõàé æèòòÿ áóäå áàãàòèì íà çäîðîâ’ÿ ³ íà
ñèëó, ³ íà äîëåíüêó ùàñëèâó, íà ÿñêðàâ³, äîâã³ ðîêè áåç òóð-
áîò ³ áåç ìîðîêè, íà ïðèáóòîê ³ äîñòàòîê, íà ô³íàíñîâèé ïî-
ðÿäîê, íà ï³äòðèìêó ³ ïîâàãó, ð³øó÷³ñòü ³ â³äâàãó, íà òåïëî ³
ðîçóì³ííÿ, íà óäà÷ó ³ âåç³ííÿ – ñëîâîì, íà óñå ïðåêðàñíå, íà
ïîñò³éíå, ñâîº÷àñíå. Íåõàé Âàì, äîðîãèé íàø þâ³ëÿðå, ùàñòèòü óñþäè íà ìíîãàÿ ³
áëàãàÿ ë³ò, íà êîæíîìó êðîö³, ùîá áóâ óñï³õ, ðÿñí³ êðàñóâàëèñÿ îñåí³: â³ä ñîíöÿ Âàì
– òåïëà, â³ä ëþäåé – äîáðà, â³ä ð³äíèõ – í³æíîñò³, â³ä Áîãà – â³÷íîñò³.
Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ìàìè, òàòî, äðóæèíà, äîíüêà Ä³àíà, çÿòü Àëåêñ,  îíóêà
Âàíåññà, øîâãîð Áîãäàí, ñåñòðà Ìàðãàðèòà, áðàòè Âàñèëü ³ Àíäð³é ç ñ³ì’ÿìè,
ð³äí³, äðóç³…

 Ùèðîñåðäíî â³òàºìî
ç  þâ³ëåéíèì

Äíåì íàðîäæåííÿ
íàøîãî äîáðîãî, ÷óéíîãî êî-
ëåãó ïî ðîáîò³ , íàä³éíîãî òî-
âàðèøà
Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à

ÃÐÈÃÓ.
60 – çîëîòèõ, 60 – òðóäîâèõ, 60
– Òîá³ æèòòÿ â³äðàõóâàëî! 60 –
öå ìèòü, 60 – öå æèòòÿ, 60 – òî
ò³ëüêè íà÷àëî. Ç þâ³ëåºì ùèðî
â³òàºìî ³ áàæàºìî â³ä ÷èñòîãî

ñåðöÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ,
äîâãèõ ë³ò æèòòÿ ï³ä Ãîñïîäí³ì
áëàãîñëîâåííÿì!

Âäÿ÷í³ Òîá³ òîâàðèø³
ïî ðîáîò³

ОБСЯГ ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗБІЛЬШИВСЯ
ÑÅÑ²ß

І це приємно. До міського бюджету додатково надійшло
понад 3 мільйони гривень. Рішенням 34 сесії Мукачівської
міської ради 6 скликання частину цих коштів направлено на
поповнення обігових коштів шляхом внесків у статутні фон�
ди комунальних підприємств, у тому числі КП «Комбінат
благоустрою», «ММКП «Ремонтно�будівельне управління».
Окрім того їх буде використано на реконструкцію перехре�
стя по вул. Ужгородська�К.Карого�Червоноармійська, ву�
лиць Матросова�Ак.Морозова�Кооперативна, капітальні
ремонти тротуарів  по вул. Шевченка, Фурманова, внутрік�
вартальних проїздів тощо.

Сесія внесла зміни до Програми покращення екологічно�
го стану Мукачева на 2012 рік. Передбачено, зокрема, очи�
стку русла Коропецького каналу від вул. І.Франка до вул.

Шевченка, реконструкцію зелених насаджень по вул. Кар�
пенка Карого, розчистку водовідвідного каналу по вул.
Руській та Індустріальній.

Депутати затвердили список присяжних Мукачівського
міькрайонного суду, а також схему влаштування елементів
примусового зниження швидкості руху транспортних за�
собів на вул. Генерала Петрова. Депутат Василь Швардак
запропонував влаштувати двосторонній рух на вул. Чехова,
на що міський голова Золтан Ленд’єл повідомив, що на про�
позицію транспортної постійної депутатської комісії цю ву�
лицю планується взагалі зробити пішохідною.

Розглянуто також питання про передачу у власність зе�
мельних ділянок шляхом викупу, встановлення меж земле�
користувань тощо.

Фото на згадку: Наргіз Суламова, Юрій Білак,
Михайло Багін, Сергій Бідзьо.



     Продається участок 15 соток під
забудову в с. Лавки по вул. Лісова.
Звертатися: 095 151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

Тел.: 066�5700578; 095�6098039.
     Продається земельна дiлянка в с.

Кленовець, площею 0,13 Га. Є світло,
газ, в кінці участка – річка.

Тел.: 095 200 97 09.
      Продам земельну ділянку 7,6 со�

тин у Мукачеві  на вул. Підлавківській. Є
Державний акт на право власності.
Ціна договірна. Зверт. 095�5169394.
     Продається земельна ділянка  пл.

06004 га для садівництва або під забу�
дову в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі
Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло,
поряд річка.

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.

ділянка  площею 1 га, господарські
будівлі, сад. Тел. 096�4421715.
     Продається будинок в с. Лісарня з

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     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 добротний будинок з

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     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.
     Продається цегляний  2�поверхо�

вий будинок (близько 200 кв. м.) в с.
Клячаново. 0934874755.
     Продається хата в с. Ільниця під

лісом. Є сарай, колодязь, є можливість
тримати бджіл, "Смерековий камінь" 2
км від хати. Є сад. 50 сотин землі.Ціна
13 000 у. о.

Можливий торг. Тел. 0989056019
(Коля).
     Продається терміново дача – бу�

диночок і 11,5 сотини  приватизованої
землі. Є сад , вода, рибник, газ поряд.
Вул. Абрикосова, 1. Тел. 0999610308.
     Продається двохкімнатний буди�

нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.
Зверт. 050�1717572.

     Продається приватизована ділян�
ка 10 сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу.
Тел: 050�71�99�704, 2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло"

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви"
ноградник, фруктовий сад.

  Т.: 050"6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки. Тел.
050�5530508.
     Продається земельна ділянка  15

сотин під забудову у с. Лавки.  Асфаль�
тована  дорога, поряд ліс. Всі кому�
нальні   комунікації.
Звертатися  по тел. 09515103746, або
в Мукачеві на вул. Миру, 23. Черничко
     Продається в Клячановi земельна

дiлянка  7 сотин з фундаментом в
центрi села. Є газ, свiтло, вода.

 Т.: 099�274�52�36.
     земельна дiлянка  13 сотин пiд за�

будову  у зручному мiсцi в с. Кленовець
поблизу Мукачева. Є комунальнi
комунiкацiї. Зверт.: 095�200�97�09.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року
випуску, зеленого кольору. Двигун, хо�
дова після капремонту.

Тел. 066�3550477.

Сдается в оренду гараж в коопе�
ративе “Жигули” по ул. Павлика
Морозова.

Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Продаються автомобіль "Шкода�
Октавія" у доброму технічному стані та
бджоло пасіка у селі  Вишкове, Хустсь�
кого району.  Тел. 097�474�81�81.
     Продається ВАЗ�0101, 1980 р. в.,

колір�зелений, двигун, ходова після
кап. ремонту. Ціна договірна.

Тел. 06635504771.
     Продається трактор колісни “Бе�

ларусь — МТЗ�52” з переднім приво�
дом (з документами. Тех. Оглядом). До
трактора є плуг, диски, одноосний
причеп. Звертатися 0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в.,

бежевий колір  у хорошому стані.
Старт. Ціна 1700 у.о.

Зверт. 0955621600 ( Славик).
     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979

р.в.) требует мелкого ремонта. Об�
ращ. По тел. 4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛА�

ВУТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звер�
татися : 050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга»

ГАЗ�24 та добротні смерекові двері. Усе
в хорошому стані. Тел. для довідок:
050"537"63"64.
     Продається металевий розбір"

ний волгівський гараж в кооперативі
“Північний”.900 у.о.  Тел.: 5"72"85.
     Продається "волгівський" розбір�

ний гараж в кооперативі біля ринку
"ГІД". Можлива розбірка.

Тел.: 050 105 45 46.
     Продається металевий гараж , з

ямою в кооперативі  "Північний". Тел.
5�45�92 (після 18.00). Ціна договірна.
     Куплю “Таврію” в хорошому стані.

Тел.: 050 553 02 18 (Тетяна).
     Продам САК з  новим «волговсь"

ким» двигуном. Т.095"002"53"40.
     ïðîäàì òåðìiíîâî ñòàöiîíàðíèé

ãàðàæ ç ïiäâàëüíèì ïðèìiùåííÿì ïî
âóë. ×åðâîíîãiðíié,90-á. Öiíà
äîãîâiðíà.  Ò.: 5-92-51; 095-8613194.

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

  Êîìåðö³ÿ

Òîâàðè òà ïîñëóãè  Ðîáîòà

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3"24"00, 067"312"37"15

     Продається 1�кімн. квартира  на 2�
му поверсі 5�поверх. Будинку (38 кв.
м.), недалеко від центрк  в затишному
районі міста. Стан хороший.  Ціна до�
говірна. Зверт по тел.0964745780
     Продається 1�кімн. квартира на 1�

му поверсі по вул.. Індустріальній, 31.
Автономне опалення, металопласти�
кові вікна, балкон. Тел.: 050 265 95 71
(Сергій).
     Продається 1�кімн. квартира (38

кв. м.)на 2�му поверсі 5 �пов. Цегляно�
го будинку недалеко від центру, в за�
тишному районі. Стан хороший. Ціна
договірна. Тел.: 096 474 57 80

     Продається 2�кімнатна кварти�
ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�повер�
хового будинку  в районі педінсти�
туту.  Вікна – на тиху зелену зону. В
квартирі – паркет, кахель,домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о.

Дзвонити 0505377572

     Продається  квартира– 37 кв. м. на
другому поверсі цегляного будинку в
районі "Пентагона".

Тел. 050�9847337.
     Продається 2�кімн . квартира  (58

кв. м.) на другому поверсі  цегляного
будинку  у  центрі міста  на вул.Яр.Муд�
рого. Ціна договірна. Зверт. 095�
4604332, 0954751346.
     Продається 2�кімнатна квартира

на 3�му поверсі. Нова пласировка 5�
поверхового будинку на вул. Руській
(район вул. Індустріальної).Ціна дого�
вірна.   Тел. 0505118458.
     Продається або розмінюється  2�

кімн. квартира  з усіма зручностями  у
закритій дворовій системі в цент�
ральній частині міста. Є город, квітник
– на 1�кімнатну квартиру  з усіма зруч�
ностями з доплатою по домовленості.

Тел.0509141031.
     Продається 2"кімнатна квартира

умебльована (65 кв. м.) на першому
поверсі 3"поверхового чеського бу"
динку  на вул. Парканія.

Тел 0505816433.
     Продається 2�кімн. квартира на вул.

Закарпатській в середньому стані. Є
втономне опалення

 Зверт. 066 800 36 74.

     Продається або розмінюєть"
ся на 2"х кімнатну квартиру  бу"
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га,
господарськi будiвлi, сад.
Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані
у центрі Мукачева (дворовий варіант),
автономне водопостачання, сарай,
підвал. Звертатися 050�7633017
(Ваня, Наталка).
     Продається 3�кімнатна квартира

на вул. Одеській. На 2�му поверсі з інди�
відуальним  опаленням. Зверт. По тел.
066�247�9497.
     Продається земельний участок з

будиночком в урочищі Ловачка.
Тел.: 2�32�95

      Продається будинок у дворовій
системі в м. Ужгород по вул. Лавріще�
ва. Є кухня і житлова кімната, заг.  пло�
ща 28 кв. м та 1 сотина огород, є газ,
вода,електрика, міська каналізація.
Потребує ремонту. Ціна договірна.

Тел: 050�936�95�06
     Продається будинок в Мукачеві на

вул. Тимірязєва, 36. Біля будинку 16
сотин землі, гараж, сад, город.

Тел. 050�0630296.
     Продається або розмінюється на

2�кімн.  квартиру  будинок в с. Ділок на
вул. Гагаріна, 98, плюс земельна

     Продаються кози різного віку. Зверт.
099�7293358. (з19.00 до 20.00�Марія
Михайлівна).

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
кирпич (400 шт.),уголок разной
длины и размера, трубы разной
длины и диаметра.

Тел.: 066 142 26 29

     Терміново продається набір
меблів для дитячої кімнати (шкаф,
стінка з столом білого кольору з
червоним оформленням). Вироб�
ник Польща Karol II. Практично но�
вий. Ціна 3700 грн. (можливий
торг).  Тел. 0508855557.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ
äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà.

Çâåðò.: 0955338189.

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.

  Îðåíäà

     Продається Торгова точка на
ринку  «Росвигово»  �21 кв. м. (45000
у.о.) Зверт. 0684088911.

     Продається  комерційне приміщен�
ня на вул. Росвигівській, 7�а, 65 кв.м.
(160000 у.о.). Зверт. 093�117�93�11.

Продаються металеві клітки для
кролів, для голубів (сім шт.)

розміром 100х50х50. Ціна
договірна. Звертатися�2�20�08

(Марія Василівна).

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР"
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067"5413003,063"4133131.

Продається окремий про"
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�
гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

     Продається металева будка (2,10
х  3,20 метра). Довідки тел. 095�889�
63�34.
     Продаються два кольорові теле�

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     продається  польська спальня . б�

к.– ліжко,  комод, дзеркало, дві тумбоч�
ки, 3�дверна шафа світлого кольору.

Тел. 050�8022274.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,
зварювальників, працівників
на фабрики та заводи, шва�
чок, столярів, робітників на
ферми. Допомога в отри�
манні польських шенген та
робочих віз, реєстрації в кон�
сульстві. Ліцензія МПСП №
АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеи 2

Тел. 0975500127,
0501357373

     Здається в оренду приміщення
під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами)

 Тел. 095�1358708.

     Здається у найм на тривалий
строк 1�кімнатна квартира  у р�ні
"ДОСи". Дзвонити 0663550477,
0666683689
     Здається в оренду частково

умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квар�

тира в чеському будинку по вул.
Окружній, частково мебльована на
тривалий термін. тел.: 050 764 87
57.
     Здається  у найм новий пів�

особняк  (12 0 км.м.) умебльований
в  Росвигові поряд з університе�
том. Зверт. 095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебль�

овану квартиру у Росвигові. Зверт.
По тел. 0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебль�

овану квартиру у Росвигові. Зверт.
по тел. 0502284266.

ПП "Клуб бухгалтерів"
потрібен на роботу кур'єр.

Звертатись за адресою:
м. Мукачево, пл. Миру, 19/1

тел. для довідок  5�41�16

     Терміново здається в оренду
приміщення під магазин в Мукачеві
на вул. Матросова, 11�Д (напроти
аграрного коледжу).

Дзвонити 050�6945986.

К У П Л Ю
голку програвача на радіолу «Лат�
вія» (1967 р.в.) для прослуховуван�
ня пластинок.

Дзвонити 050"5198678.

РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
в м. Мукачево пропонує

погодинну роботу молодим
людям від 16 років. (розда"
ча рекламного матеріалу).

Тел.: 5"42"63, 066 024 47 59

Молода сім’я догляне
самотню літню людину в

обмін на житло.
Тел. 050"372"5432.

Продається шлакбаум
вуличний фірми

“А"МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

СРОЧНО И НЕДОРОГО!
ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ Б/У В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ (ШКАФЫ, ДИВАНЫ, МЯГ�
КИЕ КРЕСЛА, ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ,
КНИЖНЫЙ ШКАФ, ТРЮМО, ПРИХО�
ЖАЯ).  ТЕЛ. 0501727544

     Продам телевізор "ФІЛІПС" діаго�
наль  37 см з дистанційним управлін�
ням в ідеальному стані. Ціна 550  грн,
велосипед дитячий (8�14років) у
відміному стані . Ціна�550 грн.
Дрова 4 куб м. (самовивіз) Ціна 200 грн.
Дзвонити 0506605022
      Продаються меблі — м’яка части�

на ( диван і два крісла — «ракушка»)  б�
у, у хорошому стані. Недорого.  Зверт.
099�059�1884.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані.

 Тел. 050�3722104.
      Продам дубові бочки для вина:

одна 180 літрів, друга 120 літрів, б/к у
доброму стані. Ціна договірна. Зверт.
4�10�09 з 8.30 до 11.00, вечером з
18.00 до 22.00.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.

Здається в оренду торгова
площа (14 кв. м.)  в магазині

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ЭЛИТНЫЕ
СИАМСКИЕ КОТЯТА.

Обращаться
по тел. 063�3574578.

Фірма з продажу та ремон"
ту комп'ютерної техніки
прийме на роботу праців"
ників!

Деталі за тел.: 066�535�86�41

     Продається “Таврія Нова” мо�
дель 110247, 2004 р.в., карбюра�
тор, зелений металік, титанові дис�
ки, сигналізація, центр. замок, нова
резина, магнітола, один власник.
Ціна 22000 грн. Можливий торг.
Тело.: 050 548 71 72.

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

по місту, на виклик.
Зверт. по тел. 050"2634399



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999998 ëèñòîïàäà 2012 ð.

¹ 45 (945)¹ 45 (945)¹ 45 (945)¹ 45 (945)¹ 45 (945)

ñò.
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Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 29.10.2012 р.  по  04.11.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1. Селицька Римма Вікторівна – 1930 р.н.
2. Гонак Василь Васильович – 1960 р.н.
3. Касинець Валентина Василівна – 1932 р.н.
4. Кечера Василь Михайлович – 1957 р.н.
5. Черепанов Веніамін Григорович – 1927 р.н.
б. Переста Михайло Михайлович – 1947 р.н.
7. Максимцов Олександр Петрович –1959 р.н.
8. Симчина Анатолій Васильович – 1957 р.н.
9. Галас Ласло Фернцович – 1943 р.н.
10. Королович Галина Кононівна – 1956 р.н.
11. Йонаш Карел Емиліанович – 1946 р.н.
12. Лендєл Іван Федорович – 1949 р.н.
13. Громашева Ольга Миколаївна – 1960 р.н.
14. Калабішка Катерина Петрівна – 1922 р.н.

ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»
терміново потрібні на роботу:

� Водії автомобілів «КАМАЗ», категорії «С», «Е»;
� Налагоджувальники деревообробних верстатів
(професія за дипломом технік�механік);
� Слюсар�ремонтник (деревообробних верстатів,
кранів);
� Електрогазозварювальники ручної зварки;
� Машиніт�кочегар (котельня на твердому паливі);
� Верстатники деревообробних верстатів;
� Формувальники залізобетонних виробів;
� Рамник (пилорами Р�63;
� Рамник стрічкової пили;
� Токар.

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105.

Тел.: 2�15�85, завод ЗБВіК біля з/д переїзду
ЇХАТИ ДО ЗАВОДУ МАРШРУТКАМИ:

Маршрут № 11 – Пивзавод�Тімірязєва;
Маршрут № 9 – Пивзавод�ДОСи;
Маршрут № 15 – Закарпатська�Окружна;
Маршрут № 20 – Пивзавод – Ген. Петрова –
                              остановка – Верді

Адміністрація.

ÀËËÎ-²ÍÔÎ (ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ)...
9-10-11, 2-32-46, 095-362-52-52

ÀÂÅ-ÌÓÊÀ×ÅÂÎ (âèâ³ç ñì³òòÿ)............2-22-69, 3-19-75
ÏÎÆÅÆÍÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ……….....…….....………………101
Ì²Ë²Ö²ß……………………................................…..102
ØÂÈÄÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ…...............………103
ÃÀÇÎÂÀ ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ……......................…..104
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ÄÎÂ²ÄÊÈ ÏÐÎ ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÒÅËÅÃÐÀÌ ……....….....1066
Ì²ÆÌ²ÑÜÊ² ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ..…...........................8-1-91
ÖÐË ………..................................................5-50-28
ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë…........................…….2-14-05
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ……………..................................2-20-31
ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ………….........................2-34-26
Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ØÏÈÒÀËÜ.....….2-21-86, 2-34-57, 2-13-72
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ØÏÈÒÀËß.......…...4-14-86
ÀÂÀÐ²ÉÍÎ- ÐßÒÓÂÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ  ÌÍÑ (ÌÂÑ )..5-47-67
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²
ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß................…......…2-30-41
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÂÎÊÇÀËÓ…..….......…2-20-52
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ.................…2-14-71, 2-14-92
Ì²ÑÜÊ² ÌÀÐØÐÓÒÊÈ……….............................2-22-63
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÂÎÄÎÏÐÎÂ²ÄÍÈÕ ²
ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÕ ÌÅÐÅÆ …..…...........…….….3-20-24
ÂÎÄÎÊÀÍÀË…..............................…2-12-85, 2-43-91
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ Ë²ÔÒ²Â…...............…………5-91-14
ÑËÓÆÁÀ ÄÎÐ²Ã……….....................................2-35-55
ÄÀ²………....................................................2-31-16
ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂ²ÐÈ  ÓÌÂÑ…..........….....…...…..2-31-51
ÒÎ×ÍÈÉ ×ÀÑ………..................................…..8-1-410
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² Ì²ÑÜÊÈÉ ……..........…......3-81-82
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÐÀÉÎÍÍÈÉ. …..........……...2-34-35
Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ………........................................2-10-30
Ê²ÍÎÒÅÀÒÐ………..........................................3-19-43
ÁÓÄÈÍÎÊ ÊÓËÜÒÓÐÈ……….............................2-20-33
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ…..............................................2-30-12

ÊÎÐÈÑÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ ì.ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково�
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа�

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго�

товлення склопакетів.

К У П Л Ю
Куплю задвижки, насосы, электродвигатели, электро�
приводы на задвижки, тельферы, редукторы, компрес�
соры, газодувки, погрузчики, зубчатые муфты, сальни�
ковые компенсаторы, затворы, фланцы, отводы, подшиб�

никовые шарики. Тел.  0676384875

АНСАМБЛЬ  «РЕТРО�ЕКСПРЕС»
НАДАЄ  ПОСЛУГИ

по обслуговуванню «живою» музикою на Днях
народження, банкетах, весіллях, урочистостях

та інших корпоративних святах.
Тел. 050�9587697 (Валерій)

НЕРУХОМІСТЬ
1. 1�х кімн. квартира на 2�му поверсі в р�ні Росвигово, є лод�

жія, зроблений ремонт. Ціна 19000у.о. Тел. 050�763�31�66
2. 1�х кімн. квартира вул. Маргітича (Московська) поверх 5/

5 з незавершеним ремонтом. Ціна 13000у.о. Тел. 095�421�63�
65

3. 2�х кімн. квартира на 2�му поверсі по вул. Фурманова. Ціна
17000 у.о. Тел.050�763�31�66

4. 2�х кімн квартира в Росвигово на 7�му поверсі, роздільні
кімнати, автон. опалення, нормальний стан. Ціна 25000. Т. 095�
421�63�65

5. 3�х кімн. кварт. вул. Г. Петрова на 3�му поверсі, з електр.
опаленням, паркет. Ціна 32000у.о. Тел. 095�421�63�65

6. Будинок в р�н Росвигово в тихій вулиці, заг. пл. 85кв.м, 4
сот землі, гараж. Ціна 58000у.о. Тел. 095�421�63�65

7. Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є
стоянка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня,
завод Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе
оформлення кредиту, можливий обмін Ціна 170000у.о. Тел.
063�407�47�97

8. Терміново!!! Продається комерційне приміщення пл. 70
кв.м. по вул. Берегівська�бічна. Можливо під магазин, шино�
монтаж, та ін. є місце для паркування. Ціна 35 000 у.о. Тел: 063
407 47 97

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Свідоцтво  про право власності  САВ

№150744 на домоволодіння   в с. Барбово, вул. Миру, 219
№ 9 від 21.02.2007 р., видане  Макарівською сільрадою
на ім'я Маркусь Марія Василівна, вважати недійсним.
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Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 16
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

14 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН (21.03�20.04).
Вам буде потрiбна
витримка i самовла�
дання. Успiх вима�

гає ретельної пiдготовки
планiв i перевiрки необ�
хiдної iнформацiї.

ТIЛЕЦЬ (21.04�
21.05).Цього тижня
на вас чекатимуть
благотворнi днi, як

на роботi, так i вдома.
Нинi, використовуючи такi
якостi, як вiдчуття такту i
здоровий глузд, ви змо�
жете досягти воiстину
блискучих результатiв.

Б Л И З Н Ю К И ( 2 2 .
05�21.06). Цього
тижня вам може
пiдвернутися нова

вигiдна робота або додат�
ковий короткочасний
заробiток.

РАК (22.06�22.07).
Цього тижня краще
за стильний одяг i
модельну зачiску

вас прикрасять такi якостi
як дипломатичнiсть i
терпiння.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Цей тиждень озна�
менується рекорд�
ною кiлькiстю цiка�

вих iдей. Ряд з них цiлком
гiдний реалiзацiї, тим
паче, що вони можуть ста�
ти передвiсником кар`єр�
ного стрибка.

ДIВА (24.08�23.09).
Цього тижня вам
доведеться побути
дипломатичним по

вiдношенню до навко�
лишнiх людей, не варто
уриватися в їхнiй внут�
рiшнiй свiт без запрошен�
ня.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Ви самi
повиннi розставити
акценти на цьому

тижнi. Краще понизити
темп роботи, щоб уникну�
ти перевтоми.

СКОРПIОН (24.10�
22.11).Намагайтеся
не чiплятися за ми�
нуле, яким би блис�

кучим воно не здавалося.
З`явиться непогана мож�
ливiсть досягти успiху
вiдразу в двох дiамет�
рально протилежних на�
прямах: добре вiдпочити
i iстотно просунутися в
справах.

СТРIЛЕЦЬ (23.11�
21.12).Успiх нинi на
вашому боцi � буде
успiшна будь�яка

дiяльнiсть, пов`язана з
викладанням, навчанням,
спортом, розвагами.

КОЗЕРIГ (22.12�
20.01).Цього тижня
бажано запастися
певною часткою

реалiзму, злегка стрима�
ти професiйнi амбiцiї i
дiяти бiльш обережно.

ВОДОЛIЙ  (21.01�
19.02).Обстановка в
професiйнiй сферi
на рiдкiсть вдала

для активних дiй, а
суспiльна пiдтримка прак�
тично гарантована.

РИБИ (20.02�20.03).
Товариськiсть i яск�
рава чарiвнiсть до�
поможуть вам на

цьому тижнi налагодити
необ�хiднi контакти, знай�
ти новi дiловi зв`язки i
додатковi джерела дохо�
ду.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

 Òåëåôîííûé çâîíîê
òîëñòîé æåíùèíå:

– Àëëî, ÿ ìàíüÿê, è ÿ
ñëåæó çà òîáîé...

 Îíà, îñìàòðèâàÿ
ñåáÿ:

– Äà-àà-à ...Õðåíîâî
ñëåäèøü... ß áû äàæå
ñêàçàëà, çàïóñòèë òû
ìåíÿ!..

– À Ñåðåæà âûéäåò
èãðàòü â ôóòáîë?

– Äà. Îòñèäèò è âûé-
äåò.

Íå çíàþ, ïî÷åìó ìóæ-
÷èíû îáõîäÿò ìåíÿ
ñòîðîíîé ?

Âåäü ó ìåíÿ åñòü äâà
ãëàâíûõ êà÷åñòâà –
êðàñèâà è ãëóïà..

– Êàêèå ìèëûå çàðóá-
êè íà âàøåì äâåðíîì
êîñÿêå: Êîëåíüêå 3
ãîäà, Êîëåíüêå – 4
ãîäà... Êîëåíüêå 8
ëåò... Êîëåíüêà – ýòî
âàø ñûí?

– Íåò, ýòî ìîé ìóæ-
óãîëîâíèê.

Îëèãàðõè çàðàáàòû-
âàþò  â äåíü áîëüøå,
÷åì ÿ çà ìåñÿö, íî íàëî-
ãîâàÿ õîäèò  ïî÷åìó-
òî èìåííî êî ìíå!  Ìî-
æåò ó íèõ ïðîáëåìû ñ
ìåëî÷üþ?

– Ãðàæäàíêà Ñèäîðî-
âà, ðàññêàæèòå, êàê
âàì óäàëîñü çàäåð-
æàòü ýòîãî ñåêñóàëü-
íîãî ìàíüÿêà?

– Íó ÷òî  ñêàçàòü?  Ê
óòðó îí, êîíå÷íî, ñèëü-
íî ïîäóñòàë...

Îáúÿâëåíèå íà äâåðè
ïîäúåçäà: "Óâàæàåìûå
äàìû! Ïðîñüáà çàâî-
äèòü ëþáîâíèêîâ èç
ìåñòíûõ, à òî ñâîèì
íåãäå ïàðêîâàòüñÿ!"

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎ áà-íà!

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
бригади лісорубів. Оплата праці потижне�

ва. Заробітна плата висока. Вахтовий
метод роботи. Телефони для довідок:

0674715558, 0990550917.

У МУКАЧІВСЬКОМУ ДРАМТЕАТРІ
11.11.2012 â 12.00

â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ ä³òåé
“Ïðèíöåñà áåç ãîðîøèíè”.

Ëàñêàâî ïðîñèìî!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Чоловік сім разів мав загинути, але ви�
жив. За терпіння доля винагородила
його... мільйоном доларів!

Недарма хорватський учитель музики
Фран Селак називає себе “нефартовим
везунчиком”. Різноманітні трафунки поча�
ли переслідувати його з 1962 року. Не раз
він міг загинути, але щоразу йому вдава�
лося виходити сухим з води.

Спочатку чоловік сів “не на той поїзд”
(Сараєво�Дубровник), який зійшов з рей�
ок і влетів у ріку. Загинуло 17 пасажирів, а
Фран — вижив. Йому вдалося виплисти на
поверхню із заповненого водою вагона і
дістатися берега. Попри те, що чоловік
зламав руку!

Через рік після цієї пригоди йому дове�
лося летіти із Загреба у Рієку. Під час по�
льоту двері, які вели в салон, розгермети�
зувалися. Повітряні маси “вирвали” їх з
петлями. Франа та 20 інших пасажирів
засмоктало за борт. Отямився він вже у
лікарні. Чоловікові повідомили, що літак
розбився, усі загинули, а його самого знай�
шли у копиці сіна — цілого і майже неуш�

НЕФАРТОВИЙ ВЕЗУНЧИК

кодженого. У 1966 році він потрапив в ава�
рію, коли їхав в автобусі. Горе�транспорт
також опинився у річці. Загинуло чотири
особи. Селак відбувся легкими травмами.

З того часу вирішив не подорожувати
громадським транспортом. Але це йому
не допомогло.  У 1970 році його авто�
мобіль загорівся прямо посеред траси.
Перед тим, як авто вибухнуло, чоловік
встиг з нього вискочити. Ще кілька секунд
— і катастрофи було б не уникнути!

Через три роки Селак потрапив у чер�
гову ДТП. Цього разу через збій в опалю�

вальній системі автомобіль загорівся зсе�
редини. Чоловік відбувся переляком і
втратою шевелюри.

У 1995 році його збив автобус. І знову
— шок та легкі забої. Франа навіть не гос�
піталізували — пішов додому на своїх
двох.

Через рік йому довелося мандрувати
гірськими дорогами. Коли петляв по од�
ному з таких серпантинів, побачив, що
йому назустріч мчить вантажівка. Селак
викрутив кермо — авто полетіло в уще�
лину, а сам він встиг вискочити з “машини
смерті” і зависнути на дереві прямісінько
над урвищем!

У 2003 році йому нарешті пощастило.
Вперше у житті “везунчик” купив лоте�
рейний квиток і виграв... мільйон доларів!
За ті гроші купив собі цілий острів, куди й
поспішив переселитися.

Зараз Франу Селаку — 83 роки. Він
давно на пенсії і з дому не висовується.
Мало який ще злий жарт надумає зіграти
з ним доля...

Наталія ДРУЖБЛЯК,
Фото Austrian Times.

ОЧИЩЕННЯ ЛЕГЕНІВ
Станьте прямо, ноги на ширині плечей. Зробіть

глибокий вдих через ніс, руки підніміть догори. Ви�
дихайте повільно через відкритий рот, руки при�
тисніть до тулуба. Повторюйте вправу протягом
10 хвилин зранку та ввечері в провітреному при�
міщенні. Повний курс –10 днів.

ОЧИЩЕННЯ НИРОК
Візьміть 10 частин свіжовідтиснутого морквя�

ного, 3 частини бурякового та стільки ж огірково�
го соків. Змішайте та пийте 1 склянку натщесер�
це, стільки ж за годину до обіду та за дві години до
сну протягом двох тижнів. На цей час бажано
відмовитися від м’ясних страв.

ОЧИЩЕННЯ ПЕЧІНКИ
Протягом двох тижнів споживайте кавуни з чор�

ним хлібом щоразу, коли хочете їсти або пити.
Ввечері після 17 години приймайте теплу ванну.
Тепло розширює сечовивідні шляхи, знімає спаз�
ми.

100 мл яблучного соку змішайте зі 100 мл соку
кропиви й пийте за 30 хвилин до сніданку протя�
гом 20 днів.

☺ ☺ ☺

ÏÐÈÉÌÅ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ØÂÀ×ÎÊ
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