
З ПОДАЧI СБУ i мiлiцiї  в Українi оголошено в роз�
шук старшого сина  Вiктора Януковича Олександра.

Президентський синок звинувачується у службово�
му пiдлогу з причиненням  тяжких наслiдкiв.

АМЕРИКАНСЬКI вченi з Орiзони  створили лазер�
ну  установку, здатну  провокувати  дощi и блискавки
на значнiй вiдстанi вiд поверхнi землi.

ДВА швейцарськi пiлоти  Андре Боршберг i Берт�
ран Пiкард готуються  в наступному роцi  здiйснити
свiй перший  навколосвiтнiй  полiт на сконструйова�
ному ними  авiалайнерi, що працює на сонячних бата�
реях.

НА ДIЛЯНЦI  автотраси у Нiдерландах освiтлювальнi
фонарi замiненi на дорожню розмiтку, яка у нiчнiй
темрявi свiтиться  i освiтлює межi траси.

БРОНЗОВУ скульптуру Ленiна, вагою  понад 3 тон�
ни, яка ранiше  прикрашала  площу  Народну в Ужгородi
на прохання  глави греко�католицької  церкви в
Закарпаттi Мiлана Шашика переплавлять на пам’ят�
ник  греко�католицькому єпископу Андрiю Бачинсько�
му.

НОВИЙ  автомобiльний тунель пiд Босфором
вартiстю 1,3 млрд. доларiв з’єднає двi частини Стам�
була i буде готовий до весни 2015 року.

ЦИМИ днями  Ватикан  канонизував i занiс до спис�
ку святих покiйного Папу Римського Iоанна Павла II.

ВIРМЕНIЯ готується у травнi  пiдписати угоду  про
приєднання до Митного Союзу.

ПОЛIТИЧНИЙ клоун В.Жириновський, у якого "мама
росiянка, а папа – юрист", вивчив свiй родовiд i ствер�
джує, що є нащадком Наполеона i Ейнштейна.

ВЕРХОВНИЙ лiдер Iрану аятола Алi Хоменеї на честь
рiчницi народження доньки пророка  Мухаммеда
Фатiми оголосив амнiстiю для в’язнiв�жiнок.

КОНТРОЛЬНИЙ пакет акцiй Одеського заводу шам�
панських вин збирається викупити в iталiйцiв украї�
нська компанiя "Винфорт".
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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.

Ìóêà÷³âñüê³ ïîäàòê³âö³ äîâîäÿòü äî â³äîìà, ùî òîâàðè
ö³íîþ äî 150 ºâðî â³äòåïåð ³ìïîðòóþòüñÿ áåç ñïëàòè ÏÄÂ
Ця правова норма набула сили з 1 квітня 2014 року завдяки Закону України від 27

березня 2014 року №1166�VII  «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення
передумов для економічного зростання в Україні».

До цієї ж дати вартість товарів, які не оподатковувались, при ввезені на терени
держави, становила 100 євро.

В той же час, відповідно до Закону України від 10 квітня 2014 року № 1201�VII
неоподатковувану фактурну вартість товарів, які перетинають кордон держави в
несупроводжуваному багажі та у міжнародних поштових і експрес�відправленнях,
зменшено з 300 до 150 євро.

При цьому, для міжнародних експрес�відправлень зазначена неоподатковувана
вартість багажу встановлена для одного одержувача від одного відправника в од�
ному відправленому багажі, а не для одного одержувача протягом однієї доби, як
було до 1 квітня 2014 року.

Інформаційно;комунікаційний сектор
Мукачівської ОДПІ

ÒÅÏÅÐ Ì²Í²ÌÀËÜÍÈÉ
ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÒÀÊÑ²

18 ÃÐÍ.
За інформацією служби

таксі з 18 квітня мінімальний
тариф на перевезення виріс
з 15 до 18 гривень. Хоч
мінімальна ставка подорож�
чала, ціна за кожний наступ�
ний кілометр залишилась як
і була  – 3 гривні. Причиною
підняття цін є стрімко зрос�
таюча ціна на бензин, який
тепер коштує на рівні 16 грн.
за 1 літр.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
ýíåðãè÷íóþ è òàëàíòëèâóþ
íà÷àëüíèöó îòäåëà  ÇÀÃÑ
ïî ã. Ìóêà÷åâó

ÊËÞ×ÈÍÑÊÓÞ
Ëþäìèëó

Ëåîíèäîâíó.
Æåëàåì êðåïêîãî

çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ, áîäðî-
ñòè è îïòèìèçìà!

Ïóñòü  Âàøè ðåøåíèÿ
âñåãäà îñòàþòñÿ ìóäðûìè,
ìå÷òû ñòàíóò  ðåàëüíîñòüþ,
à óâàæåíèå  è ïîääåðæêà êîëëåã ñîïðîâîæ-
äàþò Âàñ âñåãäà!

Ñ áîëüøèì  óâàæåíèåì è ëþáîâüþ âîç-
ãëàâëÿåìûé  Âàìè  êîëëåêòèâ.

(Ê êîòîðîìó  ïðèñîåäèíÿåòñÿ è óâàæà-
þùàÿ þáèëÿðêó  ãàçåòà «Ìóêà÷åâî».



Âñå âåùè èìåþò òîò ñìûñë, êîòîðûé ëþäè â íèê âëàäûâàþò. (Â. Øâåáåëü).Âñå âåùè èìåþò òîò ñìûñë, êîòîðûé ëþäè â íèê âëàäûâàþò. (Â. Øâåáåëü).Âñå âåùè èìåþò òîò ñìûñë, êîòîðûé ëþäè â íèê âëàäûâàþò. (Â. Øâåáåëü).Âñå âåùè èìåþò òîò ñìûñë, êîòîðûé ëþäè â íèê âëàäûâàþò. (Â. Øâåáåëü).Âñå âåùè èìåþò òîò ñìûñë, êîòîðûé ëþäè â íèê âëàäûâàþò. (Â. Øâåáåëü). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 1 òðàâíÿ 2014 ð.
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23 квітня 2014 року у сесійному залі Мукачівського
міськвиконкому відбулося нагородження лауреатів та пе�
реможців міського конкурсу “Шукаємо молоді педагогічні
таланти”.

В нашому місті навчають і виховують юних мукачівців
1334 педагогічних працівника. У загальноосвітніх навчаль�
них закладах працюють 826 педагогів, із них 352 (43%) ма�
ють вищу кваліфікаційну категорію, 195 (24%) педагогам
присвоєно звання “старший учитель”, 74 (9%) � звання “вчи�
тель�методист”, шістьом освітянам присвоєно почесне
звання “Заслужений”.

У дошкільних навчальних закладах працює 436 праців�
ників, з них: 60 (14%) є спеціалістами вищої категорії, 51
(12%) працівнику присвоєно звання “вихователь�методист”
та “старший вихователь”.

У позашкільних навчальних закладах всього працівників
72, з них спеціалістами вищої категорії є двоє працівників
та звання “керівник гуртка�методист” присвоєно 1 праців�
нику.

Завдячуючи їхній наполегливій праці на ІІІ етапі Всеук�
раїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013�
2014 навчальному році здобуто 76 дипломів, що становить
15% від загальної кількості дипломів, тоді як у минулому
навчальному році було здобуто 79 дипломів, що становить
також 15% від загальної кількості дипломів.

Троє учнів стали призерами ІV етапу Всеукраїнських олі�
мпіад, а саме: Габовда Ребекка, учениця 11 класу ЗОШ І�ІІІ
ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка, яка отримала диплом ІІ ступе�
ня з французької мови (вчитель Хлицко Наталія Володими�
рівна), Роман Василь, учень 9 класу спеціалізованої школи
І�ІІІ ступенів №4 — отримав диплом ІІІ ступеня з історії (вчи�
тель Береш Лариса Василівна), Гуняді Михайло, учень 11
класу спеціалізованої школи   І�ІІІ ступенів №16 (вчитель
Сабов Єва Михайлівна) — диплом ІІІ ступеня з екології.

Перед присутніми з вітальними словами звернувся
міський голова Мукачева Золтан Ленд’єл, який висловив
слова вдячності освітянам міста, відзначивши їхній без�
цінний вклад у виховання майбутнього нашої держави, звер�
нув увагу на непрості часи, які переживає сьогодні наша
держава та весь український народ. Відтак міський голова
Золтан Ленд’єл та начальник управління освіти міськвикон�
кому Михайло Мотильчак нагородили кращих молодих пе�
дагогів міста, а саме:

Лауреатів конкурсу “ Шукаємо молоді педагогічні талан�
ти”:

� Мейсар Анастасію Олександрівну — вчительку украї�
нської мови та літератури ЗОШ №1  ім. О.С.Пушкіна;

� Сліпеньку Олександру Ярославівну � вчительку англійсь�
кої мови ЗОШ №2 ім. Т.Г.Шевченка;

� Варга Ганну Михайлівну � вчительку географії НВК “Гар�
монія”;

� Костенко Констянтина Вікторовича � вчителя фізичної
культури НВК “Гармонія”;

� Батрин Валерію Василівну � вчительку історії ЗОШ №7;
� Сарна Ганну Степанівну � вихователя ГПД ЗОШ №11;
� Свистак Мар’яну Юріївну � вчительку української мови

та літератури ЗОШ №15;
� Онисько  Мар’яну Василівну � вихователя ГПД спеціал�

ізованої школи №16;
� Завидняк Мирославу Михайлівну � вчительку англійсь�

кої мови спеціалізованої школи №16;
� Опріш Аліну Іванівну — керівника гуртків ЕНЦУМ;
та переможців:
у номінації “Оригінальність” � Гаджега Олену Миколаїв�

ну �  вчительку німецької мови СЗОШ №4;
“Творчість” � Баркасі Мирославу Володимирівну � вчи�

тельку інформатики в початкових класах гімназії;
“Майстерність” � Абшай Світлану Василівну � вчитель�

ку української мови та літератури ліцею;
“Талант — 2014” � Угрін Тетяну Коріївну � вчительку ан�

глійської мови ЗОШ №20;
Теплі слова привітання пролунали на адресу присутніх

від вчительки англійської мови загальноосвітньої школи №20
Угрін Тетяни Коріївни, яка стала переможцем у номінації
“Талант�2014”, а також від заслуженого вчителя України,
вчителя географії ЗОШ №11 Гравс Ольги Іллівни, переможця
І, ІІ та ІІІ турів Всеукраїнського конкурсу “Учитель року —
2010” у номінації “Географія”.

В’ячеслав  ТЕТЕРЮК,
відділ з питань

внутрішньої політики міськвиконкому
фото Каріни КОРОЛЬОВОЇ

Â Ìóêà÷åâ³ íàãîðîäæóâàëè
ìîëîäèõ ïåäàãîã³â

Ñüîãîäí³, 26 êâ³òíÿ 2014 ðîêó,
â ì³ñò³ Ìóêà÷åâ³ áóëè ïðîâåäåí³
çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè ç â³äçíà-
÷åííÿ  28-¿ ð³÷íèö³ îäí³º¿ ç íàéá-
³ëüøèõ òåõíîãåííèõ êàòàñòðîô â
³ñòîð³¿ ëþäñòâà – àâàð³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

Ó õðàì³  Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-
âè ÊÏ â³äáóëîñÿ áîãîñëóæ³ííÿ
ïðèóðî÷åíå ïîä³ÿì äâàäöÿòè
âîñüìè ë³òíüî¿ äàâíèíè, à ï³ñëÿ
öüîãî â³äáóâñÿ áàãàòîëþäíèé ì³òèíã-ðåêâ³ºì çà ó÷àñò³
êåð³âíèöòâà ì³ñòà íàä Ëàòîðèöåþ,  êåð³âíèöòâà òà àê-
òèâó ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é Ìóêà÷åâà.

Ïåðåä ïðèñóòí³ìè âèñòóïèëè ì³ñüêèé ãîëîâà Ìó-
êà÷åâà Çîëòàí Ëåíä’ºë, ãîëîâà ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ “Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿íè” Îëåêñ³é Òîâ÷-
êî òà ñâÿùåíèê õðàìó Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³ î. Ñåðã³é
(Ïîòþê).

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà, à òàêîæ êåð³âíèêè ì³ñüêî¿

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äáóâñÿ ì³òèíã-ðåêâ³ºì
ïðèóðî÷åíèé àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ

òà ðàéîííî¿
î ð ã à í ³ ç à ö ³ é
“Ñîþç ×îðíî-
áèëü Óêðà¿íè”
âðó÷èëè ìåäàë³
“Çà ìóæí³ñòü”
ë³êâ³äàòîðàì àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

Çàâåðøèâñÿ ì³òèíã-ðåêâ³ºì ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â òà
â³íê³â  äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó “Äçâîíè ×îðíîáèëÿ”.

Â³ää³ë ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó

Колективний договір � це локальний
нормативний документ, який регулює
трудові, соціально� економічні відно�
сини, що виникають між власником чи
роботодавцем та трудовим колективом

Колективний договір укладається на
основі чинного законодавства, прий�
нятих сторонами зобов'язань з метою
регулювання виробничих, трудових,
соціально�економічних відносин і уз�
годження інтересів трудящих, влас�
ників та уповноважених ними органів.

Колективний договір укладається на
підприємствах, установах, організаці�
ях незалежно від форм власності і гос�
подарювання, які використовують най�
ману працю і мають права юридичної
особи. Колдоговір може укладатися в
структурних підрозділах підприємств,
організацій, установи в межах компе�
тенції цих підрозділів.

Колективний договір укладається
між власником або уповноваженим ним
органом (особою) з однієї сторони, і
профспілковими організаціями (осо�
бами), що діють відповідно своїх Ста�
тутів з іншої сторони.

Сьогодні Колективний договір � важ�
ливий і необхідний правовий інстру�
мент поліпшення умов праці і відпочин�
ку, врегулювання заробітної плати, на�
дання доплат, надбавок та пільг пра�
цюючим. Звичайно, з іншого боку цей
документ спонукає членів колективу до
підвищення продуктивності праці, са�
модисципліни, є стимулом до навчан�
ня та систематичного підвищення ква�
ліфікаційних характеристик, самоосв�
іти. В окремих випадках Колективна
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угода є допоміжною ланкою при невре�
гульованих питаннях законодавчих
актів. В моїй практиці траплялося і таке:
у 2003 році директорів установ культу�
ри поставили перед фактом: влада зак�
лючає з нами контракт. Однак в Колек�
тивній угоді було чітко сформульова�
но, що працівники культури не входять
у перелік посад, з якими укладаються
контракти. Наполегливість профспілки
культури і в першу чергу наявність Ко�
лективного договору швидко погасили
конфлікт. А неправомірність заключен�
ня контрактів з керівниками установ
культури згодом було підтверджено
рішення "Конституційного суду Украї�
ни".

І тому міський комітет профспілки
працівників культури до укладання
цього документу завжди ставиться
відповідально. Колективний договір
між відділом культури та міськкомом
профспілки працівників культури впер�
ше був укладений в 1997 році � і з того
часу традиційно укладається що п'ять
років, і нещодавно оновлений документ
зареєстрований належним чином. У
зв'язку із зміною Законів, Постанов
уряду Колективна угода потребує вне�
сення змін, які також мають реєстру�
ватися.

До речі, норми Колективних дого�
ворів можуть включати цілий ряд інших
пільг, які стимулюють працю, �і1 жінок,
зокрема. До прикладу: оплачувана 3�х
денна відпустка на весілля, народжен�
ня дитини, 1 день батькам першоклас�
ників, матеріальна винагорода за важ�
ливі окремі доручення, тощо.

Колективна угода після її прийняття
обов'язково реєструється в управлінні
праці та соціального захисту. Харак�
терно, що профспілка культури бага�
тогалузева: окрім власне установ куль�
тури міськком об'єднує редакції газет,
друкарню, спортивно�оздоровчі уста�
нови (ЛСОК "Латориця" і ДЮСШ
"Спартак". Останній буквально півроку
як влився в нашу профспілку � тепер
маємо 13 організацій.)

Колективні угоди мають і обласний
російський драмтеатр, і міська друкар�
ня та інші установи.

Пройшли ті часи, коли профспілку
вважали горластою, войовничою лан�
кою в колективі, яка була обов'язково в
опозиції до своїх же членів профспілки,
що входили в адміністрацію.

Тепер профспілки � гнучкий, мобіль�
ний інструмент залагодження
конфліктів на основі розумних, вива�
жених рішень, прийнятих на перегово�
рах � інколи довгочасних, але обов'яз�
ково вигідних працюючим членам ко�
лективу. В наш час, коли безробіття, а
це зумовлює і безправність людей, до�
сягло невимовно високого рівня, коли
приватні підприємці грубо порушують
всі писані і неписані закони і часто по�
рабськи використовують найманих
робітників, Колективна угода � це пра�
вове і оперативне знаряддя злагодже�
ного тандему адміністрації і профспілки
на благо власне виробництву, органі�
зації, установи.

О.СТАДНИК,
голова міському профспілки

працівників культури

Минає уже 174 рік з дня
виходу першої поштової
марки. Це велика подія в
історії, не дивлячись на те,
що виглядає вона як малень�
кий шматочок паперу. Для
когось вона нічого не зна�
чить, хтось навіть і не ро�

Óðî÷èñòèé äåíü ïîøòîâî¿ ìàðêè
зуміє її велику роль або ж не
помічає зовсім. Та для ко�
гось це справжня знахідка,
це коштовний скарб знайде�
ний у житті . Роль марки
дуже вагома. Завдяки їй
можна пізнати минуле кож�
ного народу, кожної країни чи
визначної події такої як, на�
приклад Олімпійські Ігри.
1 травня 1840 року на лон�
донському поштамті було
надзвичайно жваво: у про�
даж надійшли перші в світі
поштові марки з портретом
королеви Вікторії. Чорна
коштувала один пенні, синя
— два пенси. А з 6 травня ці
марки дозволили наклеюва�
ти на конверти і використо�

вувати при пересиланні
листів. Батьком марок вва�
жають англійського вчителя
Роуленда Хіла  який започат�
кував ідею передоплати по�
шти за допомогою «шматоч�
ка паперу».  Заслуги цього
реформатора державної по�
штової служби згодом були
відзначені присвоєнням
йому титулу лорда і грошо�
вою премією в 20 тисяч
фунтів стерлінгів.   Не див�
ля�чись на свої маленькі роз�
міри деякі марки є надзви�
чайно дорогими. Хто б міг
подумати, що одна марка
може коштувати приблизно
15 млн.( наприклад, Блакит�
ний Mаврикій). Можна

тільки уявити собі, що одна
марка може забезпечити
вам і вашій сім’ї безтурбот�
не життя. Тож не потрібно не
до оцінювати маленькі
прості речі, адже інколи вони
можуть бути безцінними.

Поштова марка – непере�
вершений шедевр. Вона
неймовірна у мистецькому
розумінні і дуже цінна в істо�
ричному. Тому, тримаючи цю
маленьку знахідку, приди�
віться уважно, можливо, це
ваш щасливий квиток. Зі
святом поштової марки!

Андріана РОШКО,
 студентка гуманітар3
ного факультету МДУ
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– Пане Балога, на Ваш погляд, Ук�
раїна залишиться цілісною чи ні? Чи
буде дорозвалена нашим східним
сусідом і від чого це залежить?

– Якщо ми захочемо, щоб вона була
цілісною, то вона буде цілісною. Якщо
питання так гостро стоїть, при яких
умовах вона може бути цілісною, то на
моє глибоке переконання, цілісність і
соборність України залежить від по"
зиції української громади. Образно
кажучи, якщо сьогодні ми не маємо
підтримки у населення Донецької або
Луганської областей, про що це гово"
рить? Що ми, мабуть, в якійсь мірі не
так ведемо політику стосовно своїх
східних територій нашої єдиної держа"
ви Україна. Тому, як не парадоксаль"
но, ми сьогодні ще більше переживає"
мо, ніж тоді, коли забирали Крим. І зно"
ву, чи дійсно ще щось відріжеться? Тому
Україна буде там, де українець буде
захищати разом зі своєю армією свою
територію. Там буде Україна.

– Жорсткіше треба себе поводи�
ти, так?

– Так, однозначно.
– У тому числі й силовикам?
– Так.
– А дивіться, ми ж бачили цю си�

туацію, яка була в середу, коли наші
війська таки увійшли у місто Крама�
торськ Донецької області. Нібито
почалася офіційно оголошена анти�
терористична операція і у що це ви�
лилося? Оточили місцеві мешканці,
не «зелені чоловічки» так звані у пер�
ших лавах, не диверсанти з Росії, які
є, щоб там не казав пан Путін на своїх
«прямих лініях», що, мовляв, у них
там нікого немає, такі твердження
київської влади – нібито, дурниці.
Ніякі не дурниці, служба СБУ дове�
ла, що є там диверсанти. Але все ж
таки оточили у перших лавах місцеві
жителі. Що тоді робити? Стріляти в
них?

– Сьогодні ми аналізуємо з’їзд
Партії регіонів у Донецьку. Який відбув"
ся з’їзд депутатів усіх рівнів. Що відбу"
вається в середовищі політичної сили
під брендом Партії регіонів? Ви ж див"
іться, вони сьогодні не впливають на
процеси, який проходить на сході Ук"
раїни, тобто Харківська, Донецька,
Луганська області – їх не відчуває на"
селення. А з іншого боку, населення
керується тими настроями, про які ми
сьогодні кажемо, що це є настрої се"
паратистичні, так? А я говорю інше –
нас Путін сепарує через сепаратизм,
наші східні території.

Але, повертаючись до питання, по"
в’язаного із ситуацією на сході Украї"
ни, нас населення підтримуватиме,
якщо ми будемо розуміти, що мен"
тальність українця на заході або центрі
зовсім інша, ніж на сході. Нам потрібно
в якихось межах прислуховуватись до
тих побажань, які сьогодні є. Наприк"
лад, питання мови. Хіба це питання
заслуговує на те, щоб ми розвалюва"
ли Україну, втрачали території? Ні.

– Тобто, Ви не виключаєте те, що
може бути запроваджена в Україні
друга державна мова – російська?

– Я вважаю, що ті питання, які нас
роз’єднують потрібно зняти з порядку
денного або через референдум, або
через зміни до Конституції. І нам по"
трібно ці питання зняти для того, щоб
зшити і зробити країну єдиною у всіх
питаннях, які дадуть нам можливість
розвивати цю державу. Якщо ми сьо"
годні будемо тягнути, що Львів хоче
свою позицію бачити, Київ – свою, а не
будемо чути схід, ми нікуди з вами не
підемо, бо, повертаючись до питання
мови, я однозначно говорю, воно не
стоїть виїденого яйця. Якщо країна є
унітарною завдячуючи тому, що у нас
є дві мови, значить дві державні мови
повинні бути.

– От момент унітарності. Зга�
дується цей фактично ультиматум,
який висуває у Росії офіційна влада
Україні. Путін говорить про це, Лав�
ров говорить, інші можновладці.
Федералізація допустима в Україні
чи ні?

– Ні, її не буде, однозначно, феде"
ралізації. І дуже приємно, що знов по"
вертаючись з аналізом до поведінки
такої політичної сили, як Партія регі"
онів, яка сьогодні є в опозиції до діючої
влади, вони вже сьогодні не говорять
про те, що країна повинна бути феде"
ративна. Вони говорять про те, що
Україна повинна бути унітарна. Так,
вони кажуть, що уповноважені на
місця, так, вибори обласних, районних
рад, виконкоми, так, ліквідація облас"
них адміністрацій. Я вибачаюсь, а хіба
про це тільки представники східних
областей говорили? Про це говорив, у
свій час, і Ющенко, але не виконав, про
це говорив і Янукович, коли йшов з про"
грамою кандидата в президенти, що
він ліквідує адміністрації і будуть прямі
виборні посади голів обласних рад.
Про це всі говорили, але коли людина
приходить на посаду – вона забуває
про те, що ці гасла потрібно виконува"
ти. Регіонали зараз, коли втратили
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владу, кажуть, що ми це хочемо, але їм
тут на допомогу якраз ментальність і
проблеми, які створює сьогодні у нас
східний сусід, допомагає добиватися
у центральної влади цих рішень. Ду"
маю, що питання референдуму, якщо
б ми зараз поставили порядок денний
на 25 травня і зняли питання ті, які
відносяться до компетенції референ"
думу, це питання мови…

– Мова?
– Ми знімаємо напругу.

– Але формулювання запитання
про можливість федералізації вик�
лючається, на Ваш погляд?

– Однозначно виключається. Од"
нозначно. Але ми зробимо крок на"
зустріч людям, які хочуть бути в Україні,
люди, які себе вважають українцями і
незалежно від того, росіянин він чи він
українець…

– Тобто, хоче він не федералізації,
а децентралізації?

– Цього достатньо і це якраз дасть
нам можливість дихнути і дати зрозу"
міти Путіну, що у нас проблем немає.

– Дивіться, от Ви назвали вже кон�
кретний шлях можливий з послаб�
лення напруженості на Сході Украї�
ни, все ж таки Ви погоджуєтеся, що
варто провести референдум, хоча з
певним формулюванням, яке сто�
сується, наприклад, мови, а не фе�
дералізації…

– Так…
– Що ще робити? Подальше по�

глиблення, можливо, стосунків цен�
тральної київської влади з місцеви�
ми політичними та бізнесовими елі�
тами? З тим же Рінатом Ахметовим,
з паном Єфремовим на Луганщині.
І де тут може бути межа компромісу
центральної київської влади? Чи не
будуть вони шантажувати, ці бізне�
сові еліти на півдні, сході централь�
ну київську владу? Що, мовляв, ви
нас не дослухаєтесь, то ми до Росії
підемо. Ну, я так утрирую.

– Ніхто до Росії не збирається йти, і я
більше ніж впевнений у цьому. Пере"
говори проводяться з елітами усіма – і
львівськими, і донецькими, однознач"
но. І немає значення, еліта якої тери"
торії – потрібно з усіма елітами держа"
ви рахуватися. Якщо сьогодні виника"
ють проблеми на сході і ми йдемо за"
надто назустріч вимогам, а вони бу"
дуть вважати, що от в такий спосіб,
нагнувши не керівництво центральної
влади, а нагнувши всю України, щоби
піти їм назустріч, то завтра буде друга
сторона так само щось вимагати і ми
будемо розхитувати, ламати країну.
Тому потрібно зустрічатись і спілкува"
тись з елітами. Але назустріч потрібно
йти громаді тої чи іншої території. Це
буде краще і точніше, якщо ми будемо
йти назустріч аудиторії. І та ситуація,
яка сьогодні склалася в Донецьку або
Луганську, менше в якійсь мірі, але є
проблеми і в Харкові. Сьогодні еліти не
контролюють ситуацію.

– Місцеві?
– Сьогодні вулиця, вибачте, в якійсь

мірі і маргінальні настрої, і ті люди, яки"
ми користуються інформаційно, ідео"
логічно наші сусіди, які збурюють лю"
дей. І тут, коли потрібно підняти роль
місцевих еліт для того, щоб заспокої"
ти, то вони не можуть вирішити самі.

– З ким же тоді говорити Києву?
– Ні, от якраз Київ повинен говорити

і з елітами, але у першу чергу – з гро"
мадою. Бо через цю еліту, яка сьогодні
є, вона вже не може до кінця вирішити
питання стабілізації в громаді. Якщо
ми, на перше, приймаємо, знову по"
вертаємося до питання референдуму,
якщо сьогодні в. о. президента публіч"
но заявляє, це політична заява, що ми
знімемо питання децентралізації вла"
ди, ми знімемо друге питання, а на"
справді там вимог небагато, на"
справді. Просто потрібно прийняти

політичне рішення. Країна в тому стані,
при тій Конституції і при тих повнова"
женнях, які сьогодні має центр, вона не
зможе себе гармонійно розвивати.

– Ну, а кого тоді шукати з пред�
ставників громади цієї, на Донеч�
чині, на Луганщині? Не тих же, які
захопили адмінбудівлі? Де їх знахо�
дити для діалогу із поліпшення си�
туації?

– Ми говоримо з Вами про те, що
сьогодні однозначно не можна тільки
з тими елітами домовлятися. Сьогодні
потрібно домовлятися і з тими навіть,
хто вважається сепаратистом, з ними
також потрібно вести розмову. Ну,
якщо вони підняли народ, то значить
вони впливають на ситуацію, так? І,
якщо вони сьогодні не набрали на
себе десяток статей на десятки, або
сотні років, то краще, мабуть, з ними
вести переговори, щоби знімати цю
напругу? Бо ескалація, війна ніколи до
добра не приведе. Але якщо у них вже
є місцеві ватажки, значить потрібно
говорити і з офіційними депутатами,
елітами, але потрібно однозначно і з
тими, хто сьогодні очолює ці сепара"
тистські рухи на сході України.

– Ви вже назвали цю дату – 25
травня нинішнього року, Ви не вик�
лючаєте, що можна цілком провес�
ти референдум на цю ж дату. Але ж
ми знаємо, що мають відбутися
президентські вибори. Це важливий
дуже крок і він має бути здійснений.
Але у зв’язку із ускладненням ста�
новища на сході і півдні, кілька екс�
пертів стверджують, що під загро�
зою проведення цих виборів. Ви теж
так вважаєте? Сам факт проведен�
ня…

– Кожен раз, коли ми говоримо про
експертів, то треба думати з якої «ко"
нюшні» ці експерти. Я би хотів, щоб та
політична сила, яка сьогодні фактич"
но взяла в руки і виконавчу, і представ"
ницьку…

– Партія «Батьківщина»?
– Партія «Батьківщина» в особі пані

Тимошенко. Я вважаю, що не потрібно
на тих речах спекулювати, бо я тільки
одну причину назву, чому нам невигід"
но зривати вибори. Ми чітко розуміє"
мо, що повний транш коштів, які нам
пропонує Захід, ми отримуємо тільки
після того, коли буде проведена іна"
вгурація нового президента України.
Тому виникає питання, що для нас
важливо – все"таки зупинити спад
економічний і зубожіння народу чи все"
таки ми граємося в політику і розва"
люємо країну? Я б не хотів би, щоб
навіть на експертному рівні, в експер"
тному середовищі, ми говорили про
вірогідність зриву виборів, бо якщо ви"
бори зриваються, то вважайте, що
країна валиться однозначно. І невже
грає роль, хто буде президентом? Та

немає значення. Те, що ми маємо вгорі
– це відображення того суспільного
настрою, який є внизу. Тому давайте
ми з вами будемо ще більше радикаль"
ними з точки зору побудови сучасної
української незалежної унітарної дер"
жави. Від нас з вами це залежить.

– І запитання до Вас, як до народ�
ного депутата України. Ми бачимо,
що от в останні дні робота Верховної
Ради, на відміну від тих днів, коли
тільки Янукович втік з держави, тоді

була більш консолідована робота,
зараз доволі багато складнощів з
ухваленням доволі важливих
рішень. Як Ви вважаєте, з чим це
пов’язано? Це якісь уже економічні
суперечності чи інші проблеми?

– Ні, абсолютно ні. Я скажу, що у цей
час, коли йде війна, економіка не при"
сутня у залі, присутня політика. Мож"
на сказати декілька таких пасажів, які
взяли цю напругу. Перше, спецопера"
ція антитерористична – завал, це не"
повага не до президента, це непова"
га до громади. Тому що зневажена
громада діями військових. Сказати не"
компетентність – ні. Просто у нас го"
ловокомандувач не відповідає своєму
рівню, у нас деякі силовики відповіда"
ють, деякі – не відповідають. Але у цей
тяжкий час не хочеться говорити про
погані речі. Ви сказали про політичний
сегмент. Чому зараз спав темп прий"
няття позитивних, хороших рішень,
так? Я вважаю, що, якщо посаду пре"
м’єра отримав представник «Батьків"
щини», і він на своєму місці прем’єра,
немає сьогодні кращого прем’єра…

– Арсеній Яценюк? Ви визнаєте
це?

– Це потрібно чітко розуміти, ша"
новні. Нам потрібно, щоб посаду спіке"
ра займала людина, яка буде не з цієї
політичної сили і, відповідно, повинна
бути гармонія всього розвитку, не
тільки у більшості, а й у всьому парла"
менті. Якщо ми це розуміємо, то у нас
не буде проблем з прийняттям законів,
у нас не буде прийняття рішень ні з яки"
ми проблемами абсолютно, які сьо"
годні виникають у нас в державі. А так,
як у нас сьогодні в державі вертикаль
влади вибудувана, що найстрашніше,
у нас нібито є в. о. президента – він не
керує державою, у нас є прем’єр – він
не керує державою…

– А хто ж це робить?
– У нас керує державою політичний

лідер «Батьківщини» пані Тимошенко.
Ну, як так може бути?

– У Вас є докази цьому, пане Ба�
лога?

– Це моя така, знаєте, можливо,
уява політична, на базі того досвіду
життєвого, який я провів у політиці.
Тому для того, щоб було розуміння хо"
роше, з точки зору стабілізації роботи
державних органів, Ви представляєте,
коли стає спікером людина не з «Бать"
ківщини»? Автоматом прем’єр"міністр
України стає самостійною фігурою.
Автоматом.

– Так Ви вважаєте, що прямо за�
раз треба міняти спікера? Коней на
переправі міняти?

– Прямо вчора, тоді буде добре.
– А є такі пропозиції депутатів?
– Не треба нічого, треба просто оц"

інити рівень своєї роботи на цій посаді
Турчинову, подивитися в дзеркало і
сказати «я з цією роботою не справля"
юся». Це було б просто ідеально.

– Ну, Ви так критикуєте представ�
ників партії «Батьківщина», які зараз
дійсно очолюють державу. Але з
іншого боку, ситуація зараз безпре�
цедентна. Ви от були главою адмін�
істрації президента при Вікторові
Ющенку, теж були складні стосун�
ки, в тому числі з Росією. Але зараз,
коли фактично загроза державній
цілісності України, можливо, легко
критикувати, а от діяти – це ж дуже
відповідально. Як Ви вважаєте, от
як політик із досвідом?

– Я не критикую, я вважаю, що нам
потрібно розв’язати руки прем’єр"
міністру України. Він сьогодні зв’яза"
ний своїми політичними зобов’язання"
ми перед політичною силою. Тому він
– представник політичної сили «Бать"
ківщина» – є прем’єром, а інша поса"
дова особа, яка очолюватиме парла"
мент, і відповідно виконуватиме обо"

в’язки нового президента, до обран"
ня нового президента, повинна бути
такою, яка незаангажована у цій пол"
ітичній силі. І все – ми рухаємося нор"
мально. І повірте мені, не буде крити"
ки, а буде співпраця. А головне, буде
співпраця не з тих політиків, які є в ко"
аліції і не голосують, а буде співпраця
з усім парламентом, може за винятком
комуністів.

– Дивіться, Ви важливу річ сказа�
ли, що, власне, політики, вони діють,

за великим рахунком так, як дозво�
ляє їм суспільство, так я Вас зро�
зумів?

– Так.
– Віктор Янукович, м’яко кажучи,

це не усвідомлював і поплатився.
Але от далі, висуваються ці питан�
ня, після перемоги Майдану друго�
го – люстрація, інші моменти. На�
скільки Ви вважаєте реально це все
втілити зараз? Ну, принаймні, в най�
ближчі місяці…

– У найближчі місяці ми з Вами гово"
римо, що дай Бог, щоб в Україні прове"
ли вибори в один тур і щоб у першому
турі був переможець. Ну, на крайній
випадок, у червні місяці. Тобто, якщо ми
з Вами говоримо, про найближчі місяці,
то у нас перший виклик – це зробити
легітимною президентську гілку вла"
ди. А інше – це втриматись і, врешті"
решт, шукати вихід із ситуації, все"таки
знайти спільну мову з нашим східним
сусідом.

– Із Росією?
– Із Росією. Бо так довго ситуація

тягнутися не може.
– Треба йти на контакт?
– Так чи інакше потрібно вести пе"

реговори. Бо ми чітко розуміємо, що
будь"яка війна, яка не починається –
закінчується переговорами. Але го"
ловне, щоб не було капітуляції ані з
однієї, ані з іншої сторони. І головне,
щоби ніхто не втратив територіально
– це найважливіше. Тому цей процес
можна вирішити лише переговорним
шляхом.

– Але вже після виборів президен�
та, коли буде легітимний глава дер�
жави?

– Я не вважаю так, я вважаю, що і
зараз потрібно вести переговорний
процес, але не через призму виборчої
кампанії одного із кандидатів, а через
призму збереження цілісності країни і
перспективи на майбутні стосунки, з
точки зору як економічної, так і гуман"
ітарної.

– Козир є зараз в України, ослаб�
леної після революції?

– Козирі завжди є. Потрібно шукати
причини, потрібно шукати дотики, по"
трібно відправляти переговірників, які
будуть тихо, нормально вести перемо"
вини, а потім це стане результатом
якогось консенсусу і, відповідно, знят"
тя напруги, яка зараз виникла між дво"
ма країнами.

– Не зважаючи на те, що відбу�
вається зараз – схід, південь Украї�
ни, ситуація у стосунках з Росією,
інші моменти, Ви оптимістично ди�
витеся далі, от найближчий рік жит�
тя України чи все ж таки не дуже?

– Я не тільки дивлюся оптимістично,
я вважаю, що Україна є і буде займати
важливу роль у Європі, у світі. Україна
– розвинута країна. І чому я так мислю
оптимістично, тому що народ показав,
що він є кращим у світі. Ви знаєте, три
місяці витримати на Майдані, 4 роки
витримати Януковича і все"таки доби"
тися того, що хоче народ і щоб держа"
ва так працювала. Наступні кроки бу"
дуть іншими.

Вже хто буде обраний президент –
він розуміє, що якщо він знову буде йти
домовлятися з кимось, торгуватись,
брати до себе в команду політиків, які
мають погане минуле – він так само
піде, незалежно від того, зробив він
щось погане чи не зробив, він посту"
пив аморально. Уже сьогодні планка
суспільства настільки високо піднята і
після цього не вірити у майбутнє Украї"
ни, ну це має бути людина, яка цю краї"
ну не любить. Я свою країну люблю, я
свою державу люблю і я впевнений у
тому, що ми підемо далеко, тому що
ми сильні.

Олександр ЛАЩЕНКО,
Радіо Свобода
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За даними міського Комбінату благоустрою.

25 квітня 2014 року
на базі Мукачівської
спеціалізованої школи І�
ІІІ ступенів  №16 був про�
ведений четвертий
міський збір�змагання
юних рятівників�пожеж�
ників «Школа безпеки».

Змагання проводились
за сприяння Мукачівсь�
кого управління освіти
спільно з Мукачівським
МРВ УДСНС  України в
Закарпатській області та відділенням
громадського дитячого руху «Школа
безпеки» м.Мукачева.

На урочистому відкритті змагань усіх
присутніх привітав начальник Мукачі�
вського управління освіти  М.Мотиль�
чак  і побажав усім учасникам збору�
змагань успіху та перемоги.

 Юні рятувальники демонстрували
спритність та вправність у проходженні
дистанцій «Бойове розгортання та гасі�
ння пожежі», «Рятувальні роботи в зоні
техногенної аварії», «Рятування потер�
пілого на водній акваторії», «Пошуково�
рятувальні роботи в умовах природного
середовища» , чітко відповідали на ме�
дичному тестуванні та розв’язували
різні психологічні головоломки .

 Усі 17 команд протягом змагань по�
казали себе з найкращого боку і здобу�
ли перемогу на тій чи іншій дистанції, а
переможцями змагань стали:

І місце посіла команда Мукачівської

Çìàãàííÿ þíèõ ðÿòóâàëüíèê³â

спеціалізованої школи І�ІІІ ст. № 16 «Бар�
сові діти�1»;

 ІІ місце розділили команди Мукачівсь�
кої спеціалізованої школи І�ІІІ ст. № 16
«Барсові діти�2»  та команда НВК «Гар�
монія;

 ІІІ місце також поділили команди ЗОШ
№ 6 та СЗОШ № 4

 Головний спеціаліст Мукачівського уп�
равління освіти І.Бігарі  та начальник Му�
качівського МРВ УДСНС України в Закар�
патській області підполковник служби
цивільного захисту  А.Ланьо  нагороджу�
вали юних рятівників – переможців зма�
гань грамотами та цінними подарунка�
ми.

Хочеться побажати усім учасникам
міського збіру�змагань юних рятівників�
пожежників «Школа безпеки»  мирного
неба над головою, щоб здобуті знання
та навики, отриманні на змаганнях, ви�
користовувались у їхньому житті якомо�
га рідше.

Р І Ш Е Н Н Я
Про визначення місць для розміщення матеріалів

 передвиборної агітації
З метою забезпечення організації підготовки та проведення позачергових

виборів Президента України та впорядкування розміщення матеріалів пере�
двиборної агітації, на виконання вимог частини 7 статті 90 Закону України «Про
внесення змін до статті 90 Закону України «Про вибори Президента України»,
п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради вирішив:

Визначити місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на тери�
торії міста Мукачева згідно з додатком.

Управлінням: міського господарства (Гільтайчук В.С.), комунальної власності
(Козар В.В.) до 04.03.2014 року обладнати місця та об’єкти для розміщення
матеріалів передвиборної агітації у визначених цим рішенням.

Міський голова З.ЛЕНД’ЄЛ

МІСЦЯ ТА ОБ’ЄКТИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ

№ 
п/п 

Місця для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації 

Об'єкт для розміщення 
матеріалів 

передвиборної агітації 

1. Вулиця Космонавта Беляєва (навпроти відділення 
банку «УЗ») Стаціонарний стенд 

2. Зулиця Грушевського (біля поліклінічного 
відділення Мукачівської ЦРЛ) Стаціонарний стенд 

3. Площа Миру (біля міської центральної бібліотеки) Стаціонарний стенд 

4. Вулиця Грушевського - Космонавта Беляєва (біля 
Закарпатського російського драматичного театру) Турнікет 

5. 
Вулиця Я.Мудрого (біля відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану по місту 
реєстраційної служби Мукачівського 
міськрайонного управління юстиції) 

Турнікет 

 

МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“Комбінат благоустрою”

Має можливість  надати  в оренду приміщення
залу ритуальних послуг  приватним підприємK
цям для подальшого використання з метою  проK
ведення панахид.

Приміщення знаходиться  на центральному
кладовищі  по вул. Матросова.

За довідками  звертатися за адресою
м. Мукачево,  вул. Ужгородська, 17�а

Депутату Зубівської сільради  ДАНКАНИЧ
Марії Іванівні  з приводу  передчасної  втрати
матері  ФЕРКО Гафії Юріївни висвловлюють
щирі співчуття  виконком  Зубівської сільраK
ди, депутати  та всі бюджетні  установи  ЗубK
івки.

Д Е К Л А Р А Ц І Я
про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру Решко Оксана Василівна
посада : секретар Зубівської сільської ради

Декларація про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового

характеру за 2013 рік
1. Нестерова Ганна Василівна
3. Посада: секретар Пістрялівської сільської ради
4. Члени сім’ї: чоловік�Нестеров П.О., дочка�Нестерова Н.П.,

син�Нестеров В.П., син�Нестеров П.П.,
5. Загальна сума сукупного доходу декларанта:50938 грн.,

членів сім’ї: 86600 грн.
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нарахова�

ні(виплачені) декларанту відповідно до умов трудового дого�
вору(крім виплат зазначених у позиціях 7,8): 43869 грн., членів
сім’ї: 86600 грн.

10. Матеріальна допомога: декларанта�7069 грн.
29. Земельні   ділянки   декларанта: с.Пістрялово�19100

кв.м.членів   сім’ї: с.Пістрялово � 30264 м.кв.,
30.  Житлові будинки: членів сім’ї � с.Пістрялово, 93, загаль�

на олоща�135 кв.м
57. Погашення основної суми позики (кредиту) декларан�

та: 21000 грн. членів сім’ї: 12 582 грн.
58. Погашення суми процентів за позикою(кредитом) дек�

ларанта: 11 000 грн., членів сім’ї: 10 769 грн.

Загальна сума сукупного доходу, гривні 49023 
Заробітна плата, інші виплати та 
винагороди, нараховані декларанту 42562 

Девіденти, проценти 529 
Матеріальна допомога 5932 
Земельні ділянки. Зубівка вул. Миру, 41 1310 м2 

Житлові будинки Зубівка вул. Миру, 41 188,6 м2 
Сума коштів на рахунках у банку 270 
Вкладених у звітньому році  1100 
Добровільне страхування 7981 
Утримання зазначеного майна 15000 
 

Скористуйтесь правом
на гідну пенсію

Одним із немало важливих завдань, яке приходиться
відслідковувати спеціалістам управління Пенсійного
фонду України в м.Мукачевому та Мукачівському рай�
оні, є дотримання законодавства про працю. Головне
тут – виплата заробітної плати найманим працівникам
не менше мінімальної, а також легалізація трудових
відносин. Адже, відповідно до Закону України «Про за�
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вста�
новлено залежність розмірів пенсій від страхового ста�
жу й заробітку, з якого були фактично обчислені і спла�
чені внески до Пенсійного фонду.

Згідно зі ст.8 Закону «Про Державний бюджет Украї�
ни на 2014 рік» місячний розмір мінімальної заробітної
плати з 1 січня 2014 року становить 1218 грн. Отже, якщо
застрахована особа (найманий працівник) отримує за�
робітну плату менше від мінімальної заробітної плати,
яка встановлена по Україні , то страховий стаж зарахо�
вується відповідно до сплачених внесків, що при виході
на пенсію не дасть змоги врахувати страховий стаж
повний місяць.

Так само не вигідно сьогодні отримувати і тіньові до�
ходи, так звану заробітну плату «в конверті». Небезпека
тіньової зарплати, як і тіньової зайнятості, полягає не
тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти, а й у тому
, що кожен знає, час спливає невблаганно і коли прийде
час, людина не зможе отримати пенсію, яка відповіда�
тиме рівню реальної зарплати. Саме через це,  про за�
безпечення старості необхідно думати змолоду.

Керівник кожного підприємства повинен дбати про
забезпечення соціальних гарантій і гідної старості своїх
працівників, через що їм необхідно задуматись, що пен�
сія нараховуватиметься тільки з реальних доходів, з
яких сплачено внески, а порушення роботодавцем свого
обов’язку  позбавляє  найманого працівника певної ча�
стини його пенсії.

Наталія ЧУЧКА,
перший заступник начальника
 управління  Пенсійного фонду

 в  м.Мукачеві та Мукачівському районі
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Післязавтра ювілей щас�
ливої зрілої мудрості.  В го�
лові Марії Михайлівни Ри�
ган�Пекар рояться спогади
з дитинства, шкільних років,
юності… Тоді,  третього трав�
ня шкільна подруга, у день її
17�річчя на уроці хімії підсу�
нула   вітальну поштову лис�
тівку із своєю поетичною
спробою. В душу запали такі
слова: «Будь благословенна,
Марійко і юносте! Благосло�
венні будьте, травень і вес�
на!». І справді, у 17 весен
важко збагнути, де вона –
твоя, єдина на все життя ро�
бота, яка б піднімала, і підно�
сила, і давала радість, була
б опорою і щастям.  Марійка
Пекар, як і більшість дівчат�
випускниць Мукачівської СШ
№ 2 імені Т.Г.Шевченка, іншої
долі, аніж працювати оздоб�
лювальницею на Мукачівсь�
кому меблевому комбінаті й
помислу не мала. Тут у пол�
ірувальному цеху вони три
роки навчалися, проходили
виробничу практику, склада�
ли іспити на робітничу про�
фесію. Та Марійка Пекар
відчувала, щоб стати майст�
ринею, їй ще треба вчитись.
Бо ж не одразу приходять і
майстерність, і досвід, і
відчуття причетності до

Þâ³ëåéí³ çóñòð³÷³

РАДІСТЬ,  ДАРОВАНА  ПРАЦЕЮ
справжніх червонодерев�
ниць.

   У цьому всеціло підтри�
мав її обранець долі, випус�
кник фізико�математичного
факультету Ужгородського
держуніверситету Орест
Іванович  Риган, якого в об�
ласному відділі освіти вклю�
чили в групу перевіряючи
випускні іспити з фізико�
математичних дисциплін у
школах міста над Латори�
цею. На екзамені з матема�
тики подивився на красуню
Марійку Пекар і …  на все
життя закохався  в неї з пер�
шого погляду. І вона відчула
те ж. На випускному вечорі
танцювали тільки вдвох. І
весілля відіграли чи не най�
першими з нашого випуску.

   Пам’ять воскрешає день
першої зарплати. Старші
робітники поступилися їм,
молодим опоряджувальни�
цям чергою, бо ж вони впер�
ше одержували зароблені
гроші. Усі поздоровляли
юнок, говорили: «Сьогодні
тримаєте в руках перші тру�
дові карбованці…». Радили,
що пам’ятне на них придба�
ти батькам, собі… Ось так
увійшла в сім’ю меблевиків.
Пройшла шлях від майст�
рині�опоряджувальниці, на�
ставника, виробничого пе�
дагога випускниць сьомого
профтехучилища, з якими
щедро ділилася професій�
ними  секретами, до контро�
лера відділу технічного кон�
тролю. М.М.Риган�Пекар по�
казала себе справжньою
людиною праці, людиною
творцем, застрільницею
всього передового. Праця
для неї стала джерелом ра�
дості й наснаги. Таких на
меблевому комбінаті було
десятки. При індивідуаль�
ності рис творців найкращих

меблевих гарнітурів у їхніх
обличчях було  спільне –
піднесення, натхненність, го�
товність йти на трудові под�
виги…

Ставши контролером
відділу технічного контролю
комбінату  Марія Михайлів�
на прискіпливо перевіряла
як готові деталі, так і  готові
вироби,  не пропускала
навіть найменшу похибку.
«Споживач  віддає гроші за
якісний товар, то чи маємо
право псувати йому  хоро�
ший настрій браком?!».
Вона концентрувала свої зу�
силля на роботі бригад у
лако�фарбувальному й пол�
ірувальному цехах, де з її
подачі було запроваджено
робітничий  девіз: «Кожній
операції – відмінну якість».
На її подання кращих майст�
ринь заносили до Книги по�
шани, цехових Дошок
відмінників якості, вона ж
організовувала конкурси
трудової майстерності… Ма�
рія Михайлівна дбала й про
те, щоб керівники комбінату
надавали жінкам додаткові
стимули, виявляли додатко�
ву турботу, щоб їм добре
жилося й радісно працюва�
лося, щоб мали змогу рос�
тити дітей щасливими…

Чи не тому її, ініціатора
боротьби за впровадження
виробничої естетики на
підприємстві,  М.М.Риган�
Пекар  меблевими п’ять
разів поспіль висували своїм
депутатом Мукачівської
міської ради. І кожного разу,
ставши депутатом Марія
Михайлівна  працювала  під
девізом: «Поруч з депутатом
не повинно бути відстаю�
чих». У міській раді вона тру�
дилася в різних комісях. Ча�
стенько жінки�депутати вив�
чали  зібрані й опрацьовані

нею пропозиції й зауважен�
ня меблевиків, виборців
107�го виборчого округу,
узагальнювали їх і вносили
в проекти рішень сесій
міськвиконкому… Досі збер�
ігає папку з численними ли�
стами, що надходили їй від
виборців. В них люди діли�
лися з своїм депутатом  усім
– радістю, горем,тривогами.
Більшість кореспонденцій –
листи�подяки депутатові
М.М.Риган  за допомогу в
скрутну хвилину. Про її ви�
робничий і депутатський
досвід не раз писали
міськрайонна і обласні газе�
ти.

Сьогодні Марія Михайлі�
вна твердо переконана – не
в ювілейних урочистостях
вірність,  міцність і умисел
обраній професії. А в робо�
чих буднях, у винятковій по�
рядності й несхильній відпо�
відальності перед власною
совістю. Тільки праця, свідо�
ма трудова дисципліна –
джерело багатства кожної
людини, кожної родини.
Світле, чисте, невичерпне
джерело.

Післязавтра привітати з
пам’ятним ювілеєм матір,
бабусю прийдуть донька Те�
тяна з чоловіком Христо,
онучки Крістіна й Тетяна,
рідні, друзі. Ми ж Твої
шкільні товариші бажаємо
Тобі, Маріє Михайлівно, у
цей гарний ювілейний День
народження міцного здоро�
в’я, родинного тепла і затиш�
ку, Божої благодаті від Вос�
креслого Спасителя на мно�
гая і благая літ!

Дуже поважаючі Тебе –
товариші�однокласники,
випускники Мукачівської
середньої школи № 2 імені
Т.Г. Шевченка 1961 року
випуску, рідні, друзі…

Мукачівський державний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

професорсько�викладацького складу:
Оголосити конкурс на заміщення посад:

� старшого  викладача  кафедри педагогіки  музичної  освіти   та виконавсь�
кого мистецтва – 1 чол.;

�  старшого викладача кафедри фізичного виховання – 1 чол.;
�  старшого  викладача  кафедри  проектування взуття  і механіко�техноло�

гічних процесів  – 1 чол.;
�  старшого   викладача   кафедри   конструювання   та  технологій   швейних

виробів   і професійної освіти –  2 чол.;
� старшого викладача кафедри менеджменту та управління економічними

процесами –  2 чол.;
� старшого викладача кафедри маркетингу  –1 чол.;
� доцента  кафедри проектування взуття  і  механіко�технологічних процесів

– 1 чол.;
� доцента кафедри фізичного виховання – 1 чол.;
� доцента кафедри менеджменту та управління економічними процесами �

1 чол.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вчене звання,

науковий ступінь, стаж науково�педагогічної роботи у вищих навчальних зак�
ладах III�IV рівнів акредитації не менше 5 років.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Заяви про участь у   конкурсі   та   матеріали   про претендентів (заява на ім’я
ректора, особовий  листок  з  обліку кадрів,  автобіографія,  документи про
освіту,  науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів,
публікацій та документи, що підтверджують стаж науково� педагогічної робо�
ти) подавати до   відділу кадрів МДУ.

ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26,

відділ кадрів, тел. (03131) 2�09�11

Â²×ÍÎ¯ ÂÀÌ ËÞÁÎÂ²
ÒÀ ÙÀÑËÈÂÎ¯ ÄÎË²

1 òðàâíÿ  íà ðóøíè÷-
êó  ùàñòÿ ïîºäíóþòü
ñâî¿ äîë³ ïðåêðàñí³,
ìèë³, ïîð³äíåíí³ ùèðèì
êîõàííÿì

Ñåðã³é ßðåìà
³  Òåòÿíà

ÑÈÍÜÎÂÈ×.
Ñåðäå÷íî â³òàºìî

ìîëîäÿò  ç íàðîäæåí-
íÿì íîâî¿ ñ³ì’¿.

Æèâ³òü äîâãî, äðóæíî,  çëàãîäæåíî ³ ùàñëè-
âî.

Õàé êîæíèé ïðîæèòèé  ñï³ëüíî äåíü áóäå
ñâ³òëèì, ñïîâíåíèì  ëþáîâ³ ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ.
Áàæàºìî  âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, â³ðíîñò³ ,
ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè ³ â³÷íîãî êîõàííÿ.

 Âàø³ äðóç³.

24�27 квітня 2014 року  у
арт�садибі “Золота рибка”
відбувся черговий пленер
арт�клубу “Палітра�спектр”,
звичайно ініціатором і натх�
ненником  цього пленеру
знову стала гостинна госпо�
диня арт�садиби  Світлана
Шопф. За благодійного
сприяння шановної австр�
ійської графині Марії Мой.
Після пасхальний  настрій,
весняне сонце і пробуджена
природа дали художникам
натхнення для створення но�
вих творів. На цей раз ху�
дожники творили не тільки
безпосередньо пленерні
твори,  а й студіювали порт�
рети та постать людини.  Для
художників позували   вихо�
ванці чинадіївського дитя�
чого будинку  оскільки в про�
грамі пленеру були  май�
стер�класи з пісочної ані�
мації  (Юлія Міронова)  та
бісерних  писанок (Оксана
Метзгер)  після чого вихо�
ванці насолоджувалися
грою на затишному майдан�
чику арт�садиби, фаєр�шоу
у виконанні Юлії Миронової
та смачною вечерею гостин�
ної господині садиби
Світлани Шопф. В кінці про�
грами  художники подарува�
ли дітям готові портрети та
зробили спільне фото на

“ÏÀË²ÒÐÀ-ÑÏÅÊÒÐ”:
ÏÎÁÀ×ÅÍÍß Ç ÂÅÑÍÎÞ

згадку з власноруч зробле�
ними писанками, які зали�
шилися для діток пасхаль�
ним символічним подарун�
ком.

Погода і весняне сонечко
подарували учасникам пле�
неру  багато незабутніх хви�
лин спілкування не тільки з
природою, а й у обговоренні
багатьох цікавих  питань  як
естетичного характеру, так і
пошуку рішень нових творчих
завдань. Тут дуже доречною
виявилася бесіда з кваліфі�
кованим екскурсоводом
Оленою Кудрею про дерев’�
яні  церкви, архітектуру,  істо�
рію нашого краю.  Зі слів пані

Олени   їй також було цікаво
і приємно спілкуватися з  ху�
дожниками, вона відмітила,
що незважаючи на різнома�
ніття характерів  і творчого
доробку, колектив справив
приємне враження і подару�
вав незабутні хвилини
спілкування.

Отож, наш пленер виявив�
ся плідним і чекайте інфор�
мації про нашу післяпленер�
ну  виставку, яка  відбудеть�
ся дещо пізніше, і ми із за�
доволенням запрошуємо вас
ознайомитися із нашим
творчим доробком.

   Оксана МЕТЗГЕР,
культоролог

ÕÀÉ ÄÎËß ÄÀÐÓª ÂÀÌ
ÄÎÂÃ² Ë²ÒÀ!

1 òðàâíÿ  â³äçíà÷àº ñâ³é ÷åðãîâèé äåíü íà-
ðîäæåííÿ  ãëèáîêî øàíîâàíà íàìè  äîáðîçè÷-
ëèâà, ùèðî¿  äóø³  æ³íêà, çä³áíèé ³ àâòîðèòåò-
íèé îðãàí³çàòîð – ãîëîâà  Çóá³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè

Ãàííà Âàñèë³âíà ÑÀÁÎÂ.
Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ³ìåíèííèöþ ³ áà-

æàºìî:
Õàé  ùàñòÿ ïðèõîäèòü

³ ëëºòüñÿ ð³êîþ,
Õàé  ãîðå  îáõîäèòü

çàâæäè ñòîðîíîþ,
Õàé  äîëÿ äàðóº Âàì äîâã³ ë³òà,
À â ñåðö³  çàâæäè

õàé æèâå äîáðîòà.
Ç ïîâàãîþ – âèêîíêîì  Çóá³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè, ÍÂÊ

ÇÎØ-ñàä ñ. Çóá³âêà,  ÄÍÇ ñ. Ñîô³ÿ, ÑÁÊ, á³áë³îòåêà
òà äåïóòàòè  ñ³ëüðàäè  (äî ÿêèõ ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ
ãàçåòà “Ìóêà÷åâî).



Íå áûâàåò îïàñíûõ ìñûñëåé; áûâàåò îïàñíî ìûñëèòü. (Õ. Àðåíäò).Íå áûâàåò îïàñíûõ ìñûñëåé; áûâàåò îïàñíî ìûñëèòü. (Õ. Àðåíäò).Íå áûâàåò îïàñíûõ ìñûñëåé; áûâàåò îïàñíî ìûñëèòü. (Õ. Àðåíäò).Íå áûâàåò îïàñíûõ ìñûñëåé; áûâàåò îïàñíî ìûñëèòü. (Õ. Àðåíäò).Íå áûâàåò îïàñíûõ ìñûñëåé; áûâàåò îïàñíî ìûñëèòü. (Õ. Àðåíäò). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 1 òðàâíÿ 2014 ð.

¹ 17 (1019)¹ 17 (1019)¹ 17 (1019)¹ 17 (1019)¹ 17 (1019)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Ізраїльські лікарі намагаються допо�
могти українській дитині. Ми вже роз�
повідали у своїх випусках історію Ар�
тема Шіпота з Мукачевого. Вже рік він
лікується в Ізраїлі, – у хлопчика діагно�
стували рак мозку. Небайдужі українці
допомогли зібрати гроші на лікування.
Але хвороба повернулася, і сім'я знову
просить допомогти.

На перший погляд, це звичайний
хлопчик – хіба що худіший від своїх ро�
весників. Любить гратися з сестрою
Анютою, гуляти на дитячому майдан�
чику, та без кінця�краю розпитувати
батька, мовляв, звідки та чому. І не ска�
жеш, що позаду в нього рік, який вар�
тий десяти. Ще в Україні йому поста�
вили страшний діагноз – рак. Тяжка
хіміотерапія, опромінення, жменя пігу�
лок щодня. Хлопчик пройшов довгий
шлях, і здавалося, що все. Батьки вже
купили квитки додому.

Сергій Постовський, завідувач
відділення дитячої онкології лікарні
Рамбам:

� Все было хорошо, мы закончили

Â Èçðàèëå ïðîäîëæàåòñÿ áîðüáà çà çäîðîâüå
óêðàèíñêîãî ìàëü÷èêà

ÇÀÏÐÎÏÎÍÎÂÀÍÎ Ï²ÄÂÈÙÈÒÈ
ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÊÂÈÒÊÀ

на міські маршрутні автобуси
до 2.50 гривень

Про підсумки роботи комунальних господарств в зи�
мовий період 2013�2014 років та завдання по підго�
товці до осінньо�зимового періоду 2014�2015 років,
таким було перше питання порядку денного вівторко�
вого засідання виконавчого комітету Мукачівської
міської ради. Затверджено заходи по підготовці кому�
нального житлового фонду ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс»,
по підготовці об’єктів ММКП «Мукачівводоканал», по
підготовці роботи комунального підприємства «РБУ»
в осінньо�зимовий період 2014�2015 років.

На всі ці заходи потрібні будуть кошти. Якщо на по�
чаток 2014 року на рахунках у Держказначействі було
понад 40 мільйонів заблокованих гривень міської каз�
ни, то вже на сьогодні ця цифра зросла до 47 мільйонів,
сказав міський голова Золтан Ленд’єл. І не відомо,
коли їх Мукачеву повернуть. Торік суд відмовив міській
владі у позові до Держказначейства, можливо суди при
новій владі без Януковича�Азарова підуть назустріч
міській громаді. До цього перший заступник міського
голови Ернест Нусер додав, що місто придбало при�
тиральну техніку, яка вже працює, але досі так і не
розрахувалося з продавцем через теж саме казначей�
ство.

Директор недавно створеного міського центру соц�
іальних служб для дітей, сім’ї та молоді Юлія Лемани�
нець зробила повідомлення про стан здійснення соц�
іальної роботи із сім’ями, які опинились в складних
життєвих обставинах і насамкінець закликала долу�
читися до збору коштів студенту Сергію Дудкеєву, яко�
му потрібна невідкладна операція в Німеччині. На це
міський голова звернувся до голови профспілки
міськвиконкому Валентини Алмашій з пропозицією
залучити до цієї акції і працівників міськвиконкому.

Виконком затвердив звіт про повторне відстеження
результативності регуляторного акту «Про встанов�
лення денної грошової норми за харчування в дошк�
ільних навчальних закладах та дошкільних підрозді�
лах навчально�виховних комплексів «Гармонія» та
«Первоцвіт». Цього року на харчування дітей норму
підняли з 9 до 11 гривень. Але й цього недостатньо,
адже натуральна норма 17 гривень.

Ухвалено рішення про спорудження «Пантеону Ге�
роям Небесної сотні» на площі Героїв Майдану в Рос�
вигові, а також встановлення пам’ятника Святому
Мартину на площі Миру на місці, де стоїть погруддя
Міхаю Мункачі. Натомість погруддя Міхаю Мункачі
встановити на території дитячої художньої школи його
імені.

Розглянуто також питання про тарифи на переве�
зення пасажирів міськими маршрутними автобусами.
Під час зустрічі у міськвиконкомі перевізники просили
підняти вартість проїзних квитків до 3,36 коп. оскільки
через подорожчання умовних одиниць, значно зросла
і вартість паливно�мастильних матеріалів та запчас�
тин. Однак дійшли нарешті згоди підняти тарифи до
2,50 коп.

«Мукачівська Ратуша»
Фахівці Мукачівської ОДПІ по�

відомляють, що ставки збору за
першу реєстрацію транспортного
засобу – змінено.

Зміни, які набрали чинності
01.04.2014 року та внесені до ст.
234 «Збір за першу реєстрацію
транспортного засобу» передба�
чені Законом України «Про запобі�
гання фінансової катастрофи та
створення передумов для економі�
чного зростання в Україні» від
27.03.2014 № 1166.

Варто зазначити, що згідно з нор�
мами Податкового кодексу України
платниками збору за першу реєст�
рацію транспортних засобів є юри�
дичні та фізичні особи, які здійсню�
ють першу реєстрацію в Україні
транспортних засобів: колісних
транспортних засобів, суден,
літаків та вертольотів.

Для мотоциклів, легко�
вих автомобілів, авто�
бусів, тракторів та ван�
тажних автомобілів базою
оподаткування є об’єм
циліндра двигуна в куб.
сантиметрах; для легко�
вих автомобілів, обладна�
них електродвигуном – за
потужністю двигуна в кВт;
для суден, обладнаних
двигуном – за потужністю
двигуна в кВт, не обладна�
них двигуном – за довжи�
ною корпусу судна в сан�
тиметрах; для літаків та
вертольотів – за макси�
мальною злітною масою.

лечение, где�то месяц назад и как при�
нято у нас по окончании решили сде�
лать проверки, чтобы убедиться, что
мы выписываем ребенка, чистого от
болезни. К сожалению, мы увидели, что
болезнь вернулась, хотя никаких сим�
птомов у него не было.

Усі плани було скасовано. Квитки
довелося здати і налашто�вуватися на
тривале перебування в Ізраїлі. Батьки
Артема, Денис і Таня вже здійснили
справжній батьківський подвиг, вони
рік прожили в чужій країні, шукали і
збирали гроші, продали все, що було.
Головне, щоб Артемко одужав. Вони
готові для цього пройти весь цей дов�
гий шлях. Тільки б разом, тільки б із
сином.

Денис Шіпот, батько Артема:
– Наш мальчик очень сильный, он

уверен в себе, он готов все это пройти,
он настоящий боец. Самое главное для
нас сейчас � нужны деньги. Очень сроч�

АТ Комінвестбанк
Отримувач: Транзитний за операціями з ПК
Рахунок отримувача: №29245077000002
Банк отримувача: АТ Комінвестбанк
МФО: 312248
КОД ОКПО: 19355562
Призначення платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна Іванівна
№ рах.26254054751001

ПАТ Альфа'Банк
МФО: 300346
Код ЄДРПОУ: 23494714
Рахунок  для поповнення: 2924701
Призначення платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна Іванівна
№26250000965650

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
МФО: 305299
Рахунок отримувача: 29244825509100
ОКПО отримувача: 14360570
Призначення платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна Іванівна №
4405885827651099

Телефони в Ізраїлі: мама Тетяна +972502815901, папа Денис
+972523693633
Телефони в Україні: папа ' 0505886535, мама ' 0958309860

но. Счет уже выставлен. Какую�то часть
денег мы уже заплатили, то, что оста�
валось от предыдущего лечения, но
этого увы не хватает. Я хочу обратить�
ся ко всем неравнодушным людям. Я
понимаю, что ситуация у нас в стране
непростая, что не все гладко и не до
этого, но это просто крик о помощи.

Лікарі кажуть: шанси є. Вони збира�
ються застосувати нову методику – біо�
логічні препарати, які використовують
недавно, але вони вже підтвердили не�
абияку ефективність. Вартість лікуван�
ня дуже висока – попередній рахунок
за новий курс –  80 тисяч доларів. Як
правило, у кінці ця сума збільшується
через непередбачені витрати та уск�
ладнення. Сім'я Артема просить допо�
могти. Вони дуже хочуть привезти сво�
го сина в Україну – здоровим.

Сергій АУСЛЕНДЕР,
Близькосхідне бюро телеканалу

"Інтер"

Âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ äëÿ Ìóêà÷³âñüêèõ àâòîâëàñíèê³â
Сплачувати збір слід за місцем реє�
страції транспортних засобів за
ставками, які діють на день сплати.

Нагадаємо, що від сплати збору
звільняються легкові автомобілі для
інвалідів з об’ємом циліндрів дви�
гуна до 1500 куб. сантиметрів, що
придбані за рахунок коштів держав�
ного чи місцевих бюджетів та/або
безоплатно передані інвалідам
відповідно до законодавства Украї�
ни, транспортні засоби будинків�
інтернатів для громадян похилого
віку та інвалідів, дитячих будинків�
інтернатів, пансіонатів для вете�
ранів війни і праці, геріатричних
пансіонатів, реабілітаційних уста�
нов для інвалідів та дітей�інвалідів,
що фінансуються з державного та
місцевого бюджетів. У разі відчу�
ження зазначених транспортних

засобів, особи, які отримали такі
транспортні засоби у власність,
зобов’язані сплатити збір в загаль�
ному порядку.

При першій реєстрації транспор�
тних засобів в Україні платники збо�
ру зобов’язані пред’являти кви�
танції або платіжні доручення про
сплату збору з відміткою банку, а
платники, звільнені від сплати збо�
ру – відповідний документ, що дає
право на користування такими
пільгами.

Порядок справляння збору за
першу реєстрацію транспортного
засобу визначений в розділі VІІ По�
даткового кодексу України.

Довідково: інформація щодо но�
вих ставок для легкових автомобілів
(крім автомобілів, обладнаних елек�
тродвигуном).

Група 
Об'єм циліндрів двигуна,       

куб. сантиметрів 
Ставка збору, гривень за 100 куб. 
сантиметрів об'єму циліндрів 

двигуна від до (включно)  
1 до 1000 3,82 
2 1001 1500 6,37 
3 1501 1800 8,9 
4 1801 2500 12,73 
5 2501 3500 31,82 
6 3501 4500 50,9 
7 4501 5500 57,27 
8 5501 6500 69,99 
9 понад 6500 76,35 

 

На станції Струмківка Закарпатської області на
1 блок ділянці в бік с. Холмок 1,4 колія та на нерегульо�
ваному переїзді ст. Ратівці виникла хибна зайнятість.
Виїздом СОГ встановлено, що на місці події викрадено
7 відрізків кабелю по 48 метрів кожний. Затримки руху
поїздів не було.

У поїзді №15 сполученням «Москва'Будапешт» на
перегоні «Війтівці�Волочиськ» невідомою особою із
зовні по руху поїзда у вагоні №4 пошкоджено три віконні
скла, у вагоні №8 одне віконне скло. Потерпілих немає,
сума збитків встановлюється.

В приміщені ПЧ'16 станції Ужгород виявлено кра�
діжку дизельного електрогенератора. Сума завданих
збитків встановлюється.

По станції Старе Село Львівської області за по�
стом ЕЦ виявлено відсутність металевої огорожі в
кількості 19 прольотів.

Дані по вище наведених кримінальних провадженнях
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Триває досудове слідство. Встановлюються усі обста�
вини подій.

Âèêîíêîì

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

ЮВІЛЕЙНА ВИСТАВКА
Ю. СЯРКЕВИЧА

6 травня  о 16 годині в Мукачівській
міській картинній галереї відбудеться
відкриття персональної виставки Заслужено�
го художника України, живописця Юрія Сяр'
кевича, приуроченої до його 70�річчя.

На цьогорічній ювілейній виставці художник
представлятиме  40 своїх робіт, виконаних в
області живопису.

Виставка триватиме до 17 травня.
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Цікава за своїм змістом ідея мукачі�
вських можновладців проводити міські
референдуми. Але для цього необхідні
не тільки гроші для їхнього проведення,
але й банальне знання історії міста, в
якому ми живемо. На жаль, за останні
20 років незалежності міське краєзнав�
ство, фактично, занепало.

Мало хто із молодшого покоління му�
качівців здатний пригадати, що у центрі
міста біля пам’ятника  воїнам�визволи�
телям,  поховані  не  лише  вояки  Черво�
ної Армії  і  місцеві партизани.

Звільняли Мукачево росіяни,
українці, татари, абхазці та інші

На спеціальному сайті Центрального
архіву Міністерства оборони Російської
Федерації оприлюднені накази і наго�
родні листи до нагородження багатьох
офіцерів і солдат Червоної Армії різних
національностей � росіян, українців, та�
тар, абхазців, які визволяли у жовтні 1944
року територію Закарпаття, зокрема, й
місто Мукачево. Наводимо деякі з них.

«ПРИКАЗ
частям 237 стрелковой Пирятинской

Краснознаменной ордена Суворова 2
степени 18 армии 4 Украинского фрон�
та.

24 ноября 1944 года. № 094/н Дей�
ствующая Армия.

От имени Президиума Верховного Со�
вета Союза ССР за образцовое выпол�
нение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчи�
ками и проявленные при этом доблесть
и мужество НАГРАЖДАЮ:

Орденом Красной Звезды
Младшего лейтенанта Бондаренко

Ивана Ивановича – командира взвода
2 стрелковой роты 838 стрелкового пол�
ка 237 стрелковой Пирятинской Крас�
нознаменной ордена Суворова 2 степе�
ни дивизии.

Рядового Бурмистрова Василия Фе(
доровича – стрелка 2 стрелковой роты.

Старшего сержанта Курбанова Абду(
лая Абдулаевича –  командира отде�
ления.

Лейтенанта Кулешова Дмитрия Де(
мьяновича – командира телефонного
взвода роты связи.

Старшего лейтенанта Мельникова
Николая Степановича – командира 6
стрелковой роты.

Младшего лейтенанта Мартыненко
Василия Андреевича – командира
взвода 2 стрелковой роты.

Лейтенанта Сорокина Прохора Ефи(
мовича – командира взвода 367 отдель�
ного саперного батальона.

Младшего лейтенанта Ткаченко Яко(
ва Кузьмича – командира взвода 4
стрелковой роты.

Рядового Шанава Хута Фатаровича
– стрелка 6 стрелковой роты.

Рядового Шарафутдинова Сабида –
стрелка 2 стрелковой роты.

Сержанта Гумбина Илью Тимофее(
вича � командира отделения 5 стрелко�
вой роты.

Рядового Дуленова Фадея Алексан(
дровича – стрелка 7 стрелковой роты.

Сержанта Кушнир Василия Петро(
вича – командира отделения 4 стрел�
ковой роты.

Рядового Медведюк Остапа Гераси(
мовича – сапера 367 отдельного сапер�
ного батальона.

Рядового Оляновского Анисима
Григорьевича – стрелка 4 стрелковой
роты.

Рядового Прохорчук Илью Петрови(
ча � стрелка 7 стрелковой роты.

Рядового Проньшина Григория Ива(
новича – стрелка 5 стрелковой роты.

Рядового  Пашковского  Михаила
Самуиловича  –  сапера  367  отдель�
ного  саперного батальона.

Ефрейтора Путь
Демида Георгие(
вича – автоматчи�
ка роты автоматчи�
ков 541 стрелково�
го полка.

Рядового Тимо(
феева Поликарпа
Александровича –
стрелка 7 стрелко�
вой роты.

Старшего сер�
жанта Цыцылина
Ивана Федорови(
ча – командира от�
деления 5 стрелко�
вой роты.

Наградной лист
1. Фамилия, имя и отчество Паш�

ковский Михаил Самуилович
2.  Звание рядовой
3. Должность, часть Сапер 367 от�

дельного саперного батальона, 237
стрелковой Пирятинской Краснозна�
менной дивизии.

Представляется к ордену «Красная
Звезда».

4. Год рождения 1899 г.
 5. Национальность Украинец
6. Партийность беспартийный
7. Участие в гражданской войне и в

последующих боевых действиях по
защите СССР

В гражданской войне не участвовал, в
Отечественной войне с 1.04.44 г. 1�й Ук�
раинский фронт, 4�й Украинский фронт.

8.  Имеет ли ранения и контузии в
Отечественной войне 10.06 ранен лег�
ко в ногу 1�й Украинский фронт

9.  С какого времени в Красной Ар(
мии с 1.04.44 г.

10. Каким РВК призван Жмеринским
Р.В.К., Винницкой области.

11. Чем ранее награжден медаль «За
отвагу», 4.10. 44 г.

I. Краткое конкретное изложение
личного боевого подвига. Тов. Паш�
ковский первым ворвался в д. Залужа.
Обошел мост, убил бежавшего сапера
противника и захватил саперную повоз�
ку. В д. Волове снял один часовой за�
мыкатель, снял заряд, этим самым
обеспечил пропуск артиллерии и транс�
порта. На северо�восточной окраине г.
Мукачево на шоссе снял 4 штуки мин
противника, обеспечил вход артиллерии
в город Мукачев, сам вошел в город пер�
вым.

Награды достоин».
Нагородні листи підписували коман�

дир 367 окремого саперного батальйо�
ну, майор Манохін, дивізійний інженер
367 окремого саперного батальйону,
майор Мясоєдов, командир 838
стрілецького   полку,   Герой   Радянсь�
кого   Союзу,   полковник  Левченко,   ко�
мандир   841 стрілецького  полку,  Герой
Радянського  Союзу Акулов.  Усі накази
до  нагородження підписував командир
237 стрілецької Пирятинської Черво�
нопрапорної ордена Суворова 2 ступе�
ню дивізії, гвардії полковник Тетенко.

Забутий бій на Різдво
6 січня 1939 року

Ця прикордонна сутичка у Мукачеві �
Росвигові сталася після Віденського ар�
бітражу між Угорщиною і Чехословаччи�
ною. Збройний конфлікт відбувся 6 січня
1939 року. Якраз у цей день греко�като�
лики і православні святкували одне з
найбільших християнських свят. Декіль�
ка років тому, на початку XXI століття,
на Закарпаття приїжджали активісти
Клубу чеських легіонерів, щоби після
прискіпливої пошукової роботи архівних
документів особисто переконатися в
правдивості знайденої ними інформації.
Згодом вони виклали результати своїх
пошуків в Інтернеті. Ось переклад цього
тексту.

Центральна площа Миру
Ретроспективний  погляд  у  недалеке  минуле  Мукачева

«Бойова готовність загонів Служби за�
хисту держави (StOS) офіційно тривала
з 20 квітня по 15 грудня 1938 року, коли
завершилася військова демобілізація
після трагічного завершення «Мюн�
хенської кризи». Однак бої на чехосло�
вацьких кордонах на цьому не заверши�
лися. Вже від 27 грудня 1938 року було
відомо, що з угорської сторони готуєть�
ся акція на приєднання. Навпаки, у
перші місяці 1939 року на активній
ділянці угорського кордону чехосло�
вацькі солдати і службовці фінансової
охорони часто зустрічалися з угорсь�
кими терористами, яких знайшла
угорська армія у березні 1939 року під
час нападу на Підкарпатську Русь. Тре�
ба додати, що при виконанні військової
служби у 1938 році загинули 262
військовослужбовці Чехословаччини.
Поранених було 316 чоловік, тих, що
зникли, – 45. Безпосередньо у боях за�
гинули 64 чехословацьких солдати, по�
ранених було мінімально 138 чоловік,
але ця цифра наближається до 170. Не
збереглися більш повні відомості про
поранених у VII об’єднання Земельно�
го військового командування Братисла�
ва. Чехословацькі загони StOS разом із
колегами з Фінансової охорони охоро�
няли нові державні кордони. Вони мали
достатньо широку мережу інформа�
торів. Незабаром стало відомо, що до
терористичних нападів під час пору�
шення нових кордонів в Ужгороді були
приготовані 1500 гортистських вояків.
Угорським терористам були обіцяні на�
чальником Угорської інформаційної
служби ротмістром Кальманом 1000
пенге (біля 5000 чсл. крон) за кожну по�
льову чехословацьку охорону, яку зни�
щать чи захоплять.

Як згадував один з членів StOS: «Ви�
ходячи зі своєї кількісної більшості, те�
рористи могли провадити свої атаки по�
змінно. Одні – до півночі, другі � після
півночі. У нас були тільки 108 військо�
вослужбовців із роти StOS�Ужгород, 99
поліцейських. 36 фінансових охоронців
і 56 піхотинців. Відпочити наші люди
могли тільки на дні своїх польових
окопів». До одного з таких конфліктів
дійшло 6 січня 1939 року, коли на де�
маркацій лінії у Росвигові почалася пе�
рестрілка. Вона тривала з 4.00 до 16.30.
І якщо передмістя Мукачева за Віденсь�
ким арбітражем мало залишиться Че�
хословаччині, його захопили угорці. Це
не сподобалося чехословацьким офіце�
рам, які планували свою атаку на це пе�
редмістя. Зручний момент настав, коли
уночі з 5 на 6 січня 1939 року був заст�
релений четник Франтішек Дворак.
Вдень 6 січня чехословаки після атаки
увійшли у Росвигово. Село атакували
солдати 36 піхотного полку під коман�
дуванням штабс�капітана Богуміла
Маржіка та рота StOS RazoSin. Як зга�
дував потім старший вахмістр Франті�
шек Лукеш, який брав участь у цьому бої,
чехословакам протистояла десятикрат�
на сила угорських гонведів. Через півго�
дини бій закінчився і чехословаки зай�

няли мукачівське передмістя Росвиго�
во. Однак гонведи почали контратаку�
вати. У важкий бій включилися бронема�
шина vz 30 і 5�та батарея 12�го артиле�
рійського полку, якою командував по�
ручник Вілем Свобода. Вона прикрива�
ла чехословацькі загони.

У цьому бої загинули 5 чехословаць�
ких солдатів і ще п’ятеро отримали по�
ранення». З угорської сторони втрати
були значно більшими. Угорці визнали,
що в них загинули 9 гонведів. Із нео�
фіційних джерел — загинули понад 100
солдат і 9 офіцерів Угорці поховали своїх
загиблих вояків як справжніх національ�
них героїв.

Після цього бою на центральній площі
Мукачева залишилася воронка від ар�
тилерійського снаряду і був зруйнова�
ний сусідній палац заможного мукачів�
ця Гіртенштайна. Тривалий час це місце
було порожнім. У радянські часи там
знаходилася Міська дошка пошани,
потім у перші роки незалежності там
встановлювали міську ялинку, поки на
цьому місці не збудували триповерхову
кутову будівлю.

Фото 1: Урочисте поховання
угорських вояків у центрі міста Мун(
кач

Після бою поранених чехословацьких
солдатів Алоіса Чижмара (поранення
стегнової кості) і Яна Сланіну  (куля по�
трапила у голову) відвезли у Мукачівсь�
ку лікарню. Мертвих видали чиновни�
кам 9 січня, полонених — 10 січня. Усі
мертві були поховані на кладовищі у Чи�
надієві: солдати Антонін Копечек, Елі�
аш Колачук і Франтішек Вистрчіл � 11
січня, інспектор фінансової охорони
Йозеф Тишер — 13�го, солдат Ян Сла�
ніна — 21 січня 1939 року. Особливістю
цього конфлікту було те, що коли че�
хословацькі солдати за наказом «звер�
ху» відійшли з Росвигова, почалося
слідство над всіма офіцерами, які да�
вали наказ атакувати це село. Наприк�
лад, командир батареї, яка прикрива�
ла чехословацькі загони у Росвигові,
поручник Свобода був покараний на 1,5
млн. крон і вигнаний з армії військовим
судом.

Центр Мукачева до І світової війни
За роки чехословацької влади (1919 �

1938 pp.) центр міста називався � вули�
ця Масарикова.

Тут,  поруч  із  старими забудовами
угорського періоду,  були зведені  дек�
ілька нових чехословацьких будинків.

Ще раніше, на початку XX століття, у
центрі Мукачева на площі князя Арпа�
да стояв електричний стовп міської
електромережі й поруч нього збирали�
ся русини�селяни, які приходили у
місто працювати на обійстях багатих
мукачівців.

Фото 2: Площа Арпада у центрі
міста Мункач

Олексій ФІЛІППОВ

Ïàì’ÿò³ Î. Ô³ë³ïîâà: çàáóò³ ðÿäêè ³ñòîð³¿...

ФОТО 1 ФОТО 2



     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 околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна.  Зверт. 050 17 17 572.

     Продається  будинок (400
кв.м.) у с.Верх. Коропець (потребує
капремонт) поряд з трасою коло
дендрарiя i 15 сотин землi, є водна
свердловина, газ, електрика.
Т ел.: 050�2371942; 0630791570.

     Продається будинок  (95 кв.м.)
у центральнiй частинi мiста , 3 кiмн.
ванна, туалает окремо, кухня,  госп�
при�мiщення. 5,5 сотин землi.

Т.: 0502371942; 0630791570.

     Продається земельна ділян�
ка  під забудову 0,15 га за адре�
сою – Мукачівський район, с.
Страбичево, вул. Борканюка (12
км. від Мукачева). Ціна за домо�
вленістю.

Тел.: +380688178758 (Ігор).

     Продається  ДЕШЕВО(!) житло�
вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви�
ноградник, фруктовий сад.

 Т.: 050�6714841.
     Продається будинок по вул.

Тимiрязєва. Є лiтня кухня,
господарськi прибудови, парник,
сад, огород та 13,5 сотин землi.
Цiна 60 тис у.о.

Тел: 050�90�90�968.
     Продається земельна дiлянка  (22 соти�

ни) пiд забудову жилтлового будинку  в
Мукачевi на вул. Краснодонськiй 39�а. На
дiлянцi є газ, вода, електрика, фруктовi де�
оева. Вартiсть – 2 тис. у.о. за сотину.

Звертатися: 0660841788 (Олексiй).
     Продається земельна ділянка  пл.

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

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

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

забудову 16 сотин у Iванiвцях.
Тел: 050�6948211.

     Продається земельна дiлянка
11 сотин пiд комерцiю на вул.
Кооперативнiй напроти ринку "ГIД".
Зверт. 050�6656466.
     Продам торгову точку на ринку

“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий бізне.
тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.  Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.  Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

Мукачівська кондитерська
фабрика пропонує у довгот�
ривалу оренду офісні, ви�
робничі та допоміжні при�
міщення і територію підпри�
ємства. Конт.тел.        5�49�
68 0503264871

Здаються в оренду торгові
приміщення з повним євроре�
монтом, площею 150 кв. м. та 80
кв. м. в центральній частині
Мукачева у старому пасажі біля
магазину «Беатріса», та по вул.
Духновича. Звертатися за тел.:
050 504 86 34, 050 582 00 85.

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.
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“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)

  Êîìåðö³ÿ
     Продається у центрi Мукачева на

вул. Духновича  квартира  у чеськiй бу�
дові – 110 кв. м. з усiма комунальними
зручностями. Є мiсце для авто. Цiна
договiрна. Дзвонити: 0959194093.
     Продаєтся 1�кімнатна квартира

(38,9 кв. м.) в чеському напівособняку
з високими стелями по вул. Червоно�
армійській, біля МДУ. Є сад і 4 сотки
землі. Тел. 093 243 68 32 (після 17.00)
     Квартира 1�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.

Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди 9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира
50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового
будинку  в районі педінституту.  Вікна –
на тиху зелену зону.       В квартирі –
паркет, кахель, домофон. Ціна 26 тис.
у.о.  Дзвонити 099 946 37 90
      Продається 2�кiмнатна квартира в

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

     Разменяю 3�х комнатную квар�
тиру в 9�єтажном доме на 6�м
єтаже в районе “Пентагон” на Крім,
Симферополь  с. Чистенькое.

Тел.: 066 537 59 18.

     Продається 2�кімн. квартира
(62 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     Продається 2�кiмнатна квартира в
Ужгородi на проспектi Свободи пло�
щею 44 кв.м. на першому поверсi. З
усiма комунальними зручностями  , є
пiдвал. Або розмiнюється  на 2�кiмн.
квартиру в Мукачевi в районi Росвиго�
ва з доплатою. Цiна за домовленiстю.
Зверт.: 0507454577.

     Продається або розмінюєть�
ся на 2�х кімнатну квартиру  бу�
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 639 06 96.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві. Дзвонити 095�
137�70�56.
     Продається будинок цегляний у два

поверхи (80 вiдсоткiв готовностi) на
центарльнiй вулицi  с.Iванiвцi (5 км вiд
Мукачева). Цiна за домовленiстю.

Тел. 099�7323657.
     Продається будинок в Мукачеві  на

вул. Люби Шевцової. Пл.75 кв.м, га�
раж, літня кухня, усі комунікації, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5 со�
тин.тел.0993094492
     Продається 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  у м.Мукачевi

на вул. Л.Шевцової. Є гараж, лiтня кух�
ня, господарськi прибудови, 5 сотин
землi. Цiна по домовленостi. Зверта�
тися: 099�3094492.

     Продається будинок на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.

Тел. 0955128177

     Продається  2�поверх.  будинок
в смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног�
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.
Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю�
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050�
2733765.

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

  Îðåíäà

     продається металевий волгі�
вський гараж в центрі міста. Ціна
договірна. тел.: 5�47�86, 066 591 23
83.
     Ïðîäàºòüñÿ øâåéíà ìàøèíêà

«Ç³íãåð» (ç íîæíèì ïðèâîäîì). Òåë:
093-036-42-28.

НА ВАШЕ
ЗАМОВЛЕННЯ

Виконаю замовлення на в’язані
речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

     Продаються  кiмнатнi квiти
(великi)  по 50 грн за штуку.

Зверт. 3�54�96.

     1�2�кімн. квартиру у центрі
міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Ðîáîòà

Продаються промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.  Тел.: 050 101 38 96;

063 848 63 10

Здам в оренду на вул. Яр. Муд�
рого (ближче до центру міста) оф�
існе приміщення 45 кв. м. на друго�
му поверсі 2 кабінети з  кондиціо�
нерами та коморка (придатне під
будь�який  вид діяльності) за ціною
2000 грн. на місяць.

Тел. 0663858222

     Продається б/у письмен�
ный стол. Тел.: 2�23�14.

  Êóïëþ

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

Вимоги: мужчина до 26 років,
акуратність, усидчивість, вміння

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.

ТЕРМІНОВО:
набираємо зварювальників,
токарів, працівників на заводи,
швачок, столярів, поварів,опіку�
нок, робітників на м’ясокомбі�
нати, теплиці та на сезонні с/х
роботи.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

 Здається  в тривалий строк 2�кiмн квар�
тира на вул.Окружнiй, умебльована. Можли�
вий  послiдуючий викуп. Зверт. 0505418572;
     ТЕРМІНОВО візьму на проживання одну

особу або сімейну пару в окрему кімнату (в
кімнаті є телевізор і холодильник) оплата
договірна. Тел. 098 578 5440, 098 958 2867.

 Допоможемо Вам вигідно зняти або зда�
ти в оренду квартиру в Мукачеві. Тел. 066�
0728915

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою.

 Зверт. 066 532 74 79.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

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

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого перлита
в особняках и квартирах этаж�
ных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ФІРМІ ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ

Вантажники�експедитори та
торгові агенти з власним  авто�
транспортом віком до 30 років.,
водій – експедитор  категорії С
зі стажем  від 3�х років віком до
40 років для роботи по області.

Зверт. 050�3726088.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Д”

ТА АВТОСЛЮСАР.
Звертатися по тел.

050 545 30 88

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
спеціаліста технолога швей�
ного виробництва зі знанням

німецької мови.
Тел.: 2�23�96,
 050 672 10 35

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба газо�
ва 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна топ�
ка, бачок, духовка).

Т.: 066 822 74 07.

     Продається колючий дріт 3
бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

Здається приміщення під
масажний кабінет в центрі
міста. Звертатися по тел.:
050 9369849, 050 560 05 75

     Продається дублянка чор�
но�червоного кольору. Натураль�
на. Розмір 36�38, на ріст 165�
175. В дуже хорошому стані. Теп�
ла. З великим комірем. Ціна 1750
грн. Тел.: 050 8855557.

     Продається телевізор
SONY, модель KV�29C1D
TRINITRON COLOR. Виробник Ан�
глія. Практично новий. Ціна 1000
грн. Діагональ 68 см.

Тел.: 050 8855557

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

  Àâòî

Продається ВАЗ�2115, 2009 р.в.
ухорошому станi (перший власник),
оригінальний пробiг 93 000 км. До�
дається комплект літньої і зимової
“гуми”. Цiна 5700 у.о. Можливий
торг.  Зверт. 0506278545.

ПРОДАЄТЬСЯ FIAT�DOBLO  2008
р.в. (1.3 multijet, T/D, 156 тис. ориг�
інального пробігу, AIRBAG, ABS,
ШТАТНА МАГНІТОЛА), НЕ БИТИЙ, НЕ
КРАШЕНИЙ, З ЄВРОПИ.

Тел. 050 016 00 20

88888
ñò.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     Телевизор фирмы PANASO�
NIC 17 system/ russin text
CATVHXPER�band tx�21 FIT, экран
52 см диагональ. Цена 750 грн.;
хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла

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

Комплексний ремонт квартир
та офісів за доступними цінами
(шпаклівка, фарбування, гіпсо�
картон, плитка). тел.0955771283

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода. Новая элитная улица за пре�
делами села Коропец., 2 км до
г.Мукачева. Возможен торг.

Тел.0506887224

ВIКНА металопластиковi WDS,
KBE та РОЗСУВНI АЛЮМIНIЄВI
СИСТЕМИ для балконiв.

Знижки  до 45% Натяжнi стелi
(Нiмеччина, Францiя). Вул. Духно�
вича, 27, оф.5.

Звертатися 095�6140068

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО�
ПРОФIЛЬ (Нiмеччина, Україна);
ЦЕМЕНТ, ШИФЕР 8�хв., БЛОКИЗ
РАКУШНИКА КРИМСЬКОГО.

Звет. 095�6140068;
098�4956333.

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

роботи по євроремонту квартир,
офiсiв пiд “ключ”. Будiвництво
котеджiв з “нуля”, даховi та фасаднi
роботи. Зверт,: 095�6140068,
0984956333

ПРОДАЄТЬСЯ ЧЕРВОНЕ
ВИНО (річне)

Тел.: 050 901 57 15

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

Тел.: 050 67 28 067.

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

Тел.: 095 614 00 68

      Продається “Волга” � 2410 у
хорошому стані. Тел.: 050 10 12 599.

ДО УВАГИ БУХГАЛТЕРІВ!
1. Надаю  бухгалтерські  послуги

юридичним та фізичним  особам.
2.  Підготую  бухгалтера для  ро�

боти на М. П.
3.  Допомога в організації та  ком�

п’ютеризації бухгалтерського об�
ліку на підприємстві.

  Оплата – за домовленістю.
Зверт. по тел 066�838�49�60

     холодильник б/у SAMSUNG,
цвет стальной в отличном состоя�
нии. Цена 2200 грн. Мебель ужго�
родская  б/у 1500 грн. Тел. 099 053
8814.
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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

Відбір претендентів буде здійснено за ре�
зультатами співбесіди на конкурсній ос�

нові, яка пройде у суботу, 12 квітня в Будинку школярів (вул.Маргітича (Мос�
ковська) в кабінеті №10 на другому поверсі.

Основні вимоги до претендентів: стаж роботи офіціантом, комунікабельність,
охайність, любов до професії, вік та стать не є важливими.

Пропонується хороша платня та кар'єрний ріст.

Довідка за телефоном: 0507854695

ÐÎÁÎÒÀ
ÎÔ²Ö²ÀÍÒÎÌ

у провідному закладі
Мукачева

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

�водiй автомашини "КАМАЗ", "МАЗ�МАН" категорiя
� C, Е.

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);

�рамник стрiчковоє пили;

� токарь
�електрогазозварник  ручного зварювання;

�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;

�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

стаж роботи).Квалiфiкацiя за дипломом – iнженер�тех�
нолог, iнженер�будiвельник);

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

�головний бухгалтер, бухгалтер (освiта – вища, стаж
роботи), квалiфiкацiя  за дипломом – бухгалтерський
облiк, програма � 1с).

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2=15=85,

завод ЗБВіК біля переїзду.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачений  паспорт громадянки  України  60865435,
виданий  Мукачівським  МВ УМВС на імя  Головко Еріка
Василівна, вважати недійсним.
     Втрачений Державний Акт  на право  власності на

земельну ділянку (серія ЗК 022822), виданиий Русинко
Ірині Миколаївні 22.03.2005 р., вважати недійним.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ви зможете зробити і
якісний ривок на ро�
боті, і успішне наве�

дення порядку в будинку.
Прийдеться багато спілкува�
тися з людьми, працювати з
паперами та дзвінками.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Необхідно
стати зібраними та
цілеспрямованими.

Постарайтеся зосередитися
на головному і не витрачати
свої сили на дрібниці. Уни�
кайте будь�яких конфліктів і
непорозумінь з началь�
ством.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Бажано поча�
ти планомірну реалі�
зацію хоча б частини

своїх ідей. Сміливо опирай�
теся на допомогу друзів, але
будьте готові відстоювати
свої інтереси.

РАК  (22.06�23.07).
Вам знадобляться зу�
силля та мудрість для
керування ситуацією,
що створилася.

Фінансові проблеми дуже
ймовірні і можуть привести до
фінансового краху.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ви зможете досягти
небувалих успіхів у
справах, а прості

рішення дозволять вам до�
могтися матеріального успі�
ху. Бажано розібратися і упо�

рядкувати всі справи,
що нагромадилися, і
недоробки.
ДІВА (24.08�23.09).

Ви можете одержати бажа�
не, якщо зможете диплома�
тично і вчасно відійти в тінь.
Обставини нададуть вам
можливість перевірити
партнерів.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). У вас імовірні
перепади настрою,
які стомлять навко�

лишніх. Ваша компетент�
ність може піддатися сумніву,
власного досвіду  вам може й
не вистачити. Гарний період
для спілкування та прими�
рення з друзями.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Черпайте ба�
дьорість в удачах і по�
старайтеся не  прий�

мати швидких рішень. Мо�
жуть виникнути напружені
відносини у діловій  сфері,
коли з однієї сторони прий�
деться боятися обману, а з
іншої – конфліктів з началь�
ством.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Обов'язково
зверніть увагу на по�
ради, якими вас  бу�
дуть обдаровувати

оточуючі люди, серед них
може виявитися золота ідея.
Справи на роботі будуть на�
копичуватися досить швидко
і потребують  рішення.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Бажано вияви�
ти активність і ініціа�
тивність, це  сприяти�

ме вашій успішності. У відно�
синах з навколишніми поста�
райтеся не  говорити зайво�
го, виявіть витримку та
спокій.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). З ідеями і про�
позиціями краще не
виступати, вас  мо�
жуть неправильно

зрозуміти. Діти можуть вису�
нути свої претензії, і чим
старше діти, тим більше в них
буде претензій.

РИБИ (20.02�20.03).
Сприятлива ситуація
складається нечасто,
тому  постарайтеся

провести час максимально
приємним для вас образом.
Імовірна удала поїздка або
продуктивна зустріч у нефор�
мальній обстановці, а близькі
люди принесуть радість.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 5.05.14 – 11.05.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

18 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×
â. î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Çàåçæàÿ âî äâîð è óâè-
äåâ, êàê ñî ñòîÿíêè  ïå-
ðåä äîìîì óãîíÿþò ìà-
øèíó ñîñåäà, Ïåòðîâ íå
ðàñòåðÿëñÿ  è ïðèïàðêî-
âàëñÿ  íà îñâîáîäèâøåå-
ñÿ ìåñòî.

– Äîðîãàÿ,  çàâòðà ïðàç-
äíèê. Ìîæíî ìåíÿ ñ ðàáî-
òû ÷óòü-÷óòü ïîçæå ïðè-
íåñóò?

Â Îäåññå.
– Ìîíÿ, êàê ñåáÿ ÷óâñ

òâóåò âàø  ïîïóãàé÷èê?
– Îé äàæå íå ñïðàøè-

âàéòå... Óìåð áåäíÿãà!
– Îò ñòàðîñòè?
– Òàêè íåò, îò îãîð÷å-

íèÿ...
– À øî æ åãî òàê îãîð-

÷èëî?
– Ïîñëå òîãî, êàê ÿ æå-

íèëñÿ íà Öèëå÷êå, åìó íå
óäàëîñü âñòàâèòü äàæå
ñëîâà!

Ìàëèíà – ëó÷øååå ñëà-
áèòåëüíîå ñðåäñòâî.
Îñîáåííî êîãäà â íåé ñè-
äèò ìåäâåäü.

– Âîäî÷êà è êîíüÿ÷îê ó
íàñ êîí÷èëèñü   â÷åðà, –
îãîð÷åííî ñêàçàë áàðìåí.

– Íó à ïèâî-òî åñòü? –
ñïðîñèë Øòèðëèö ó áàð-
ìåíà.

– Óâû, çàêîí÷èëîñü ñå-
ãîäíÿ óòðîì, – ñêàçàë
áàðìåí.

"Çíà÷èò, ñâÿçíîé  óæå
çäåñü", – óñïîêîèëñÿ
Øòèðëèö.

Âçãëÿíóâ òðåçâî íà íå-
êîòîðûå âåùè, ïîíèìà-
åøü: íàäî ñðî÷íî âû-
ïèòü...

Äåòñòâî – ýòî ñêàçêà.
Þíîñòü – ðîìàí.
Çðåëîñòü – áóõãàëòåð-

ñêèé îò÷åò.
Ñòàðîñòü – àìáóëà-

òîðíàÿ  êàðòà.

Âûñëóøàâ ìåíÿ, ìîé
ïñèõîëîã çàïèñàëñÿ ê ñâî-
åìó...

Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

4 òðàâíÿ
î 12.00

â³äáóäåòüñÿ  âèñòàâà
äëÿ ä³òåé

Íåë³
Øåéêî-Ìåäâåäºâî¿

“Ïðàâäà
ïðî êóðî÷êó

 Ðÿáó”.

Ïîãîäà
â Ìóêà÷åâî
íà âèõ³äí³

3 ТРАВНЯ  о 18.00  у міському драмтеатрі
вперше  у Мукачеві  Київський театр сучасного

танцю КDТ  Василя Козаря з  танцювальною компо9
зицією “Історія Нарциса і Кактуса”.

Квитки у касі театру  або за тел.  380663030317

КОСТЮМ  ИЗ  ПЧЁЛ
ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ï÷åëîâîä ïîøåë íà êðàéíèå è âåñüìà îïàñíûå ìåðû, ÷òîáû ïîâû-

ñèòü óðîâåíü ïðîäàæ ìåäà, – ïîêðûë ñâîå ïîëóîáíàæåííîå òåëî áîëåå ÷åì 460 000
ï÷åë.

Øè Ïèí, 34-ëåòíèé ïàñå÷íèê èç þãî-çàïàäíîãî êèòàéñêîãî ìåãàïîëèñà ×óíöèí,
íàêðûëñÿ ï÷åëàìè, îáùèé âåñ êîòîðûõ ïðåâûñèë 45 êèëîãðàìì.

Íà ôîòîãðàôèÿõ, ñäåëàííûõ âî âðåìÿ ðåêëàìíîé àêöèè, ìóæ÷èíà ïîçèðóåò òîï-
ëåñ ðÿäîì ñ äåñÿòêîì óëüåâ, à çàòåì ïîêðûâàåò ñâîå òåëî òûñÿ÷àìè íàñåêîìûõ.

«Åñëè ÷åñòíî, ÿ î÷åíü âîëíîâàëñÿ, íî ÿ äåëàë ýòî, ÷òîáû ïîâûñèòü ïðîäàæè ñâî-
åãî ìåäà»,  – ãîâîðèë Øè. Ïî åãî ñëîâàì, ï÷åëû óæàëèëè åãî áîëåå 20 ðàç çà 40
ìèíóò, ïîêà äëèëàñü àêöèÿ.

ЇЖА, ЯКА СПАЛЮЄ ЖИР
Дієтологи дали поради тим, хто хоче завж�
ди відчувати себе здоровим і красивим

ЗЕЛЕНЬ
Вона багата вітамінами і мікроелементами, які при�

скорюють обмін речовин. А ще в них багато клітковини,
яка примушує  ШКТ  працювати швидше. Надлишки
жиру виводяться активніше, поліпшується мікрофлора
кишечника і всього, що з ним пов’язане.

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
Він багатий катехінами — могутніми антиоксиданта�

ми, які не дають жирам одержати у нас постійну про�
писку. Тільки пам’ятайте, що в ньому окрім катехінів є
ще і кофеїн, який погіршує периферичний кровообіг,
що викликає целюліт.

БОБИ
По�перше, там є білок. По�друге, клітковина. По�третє,

фермент фазеоламін, який заважає засвоєнню вугле�
водів і перетворенню їх у ворожі складки.

ЯГОДИ
Точніше — ягоди соковитих темних сортів (чорниця,

вишня). У них багато біофлавоноїда, який зміцнює су�
динні стінки і не дає холестерину проникати в них.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³




