
76�РІЧНИЙ король Іспанії Хуан Карлос добровільно
зрікся  престолу на кориись 46�річного сина  принца
Філіпе.

УКРАЇНА готова судитися  з Росі єю у Міжнародно�
му арбітражі  за  Крим. Зі слів Яценюка, сума збитків
за анексію півострова складає за неповними підра�
хунками більше трильйона гривень.

КОМАНДУВАЧЕМ  миротворчих сил ООН  призна�
чено уродженку Норвегії генерал�майора Крістін Лунд.
Жінка, яка  закінчила два військові вузи має 34 роки
військової служби і участі у жіжнародни х військових
операціях.

У КИЄВІ на вільний продаж виставлено 73 авто�
мобілі з гаражу Кабміну.

З 1 ЧЕРВНЯ Крим  зовсім перейшов на російський
рубель, а гривня отримала статус  іноземної валюти.

БРИТАНСЬКЕ  видавництво “Марко Поло” випус�
тило  до сезону відпусток серію розмовників для анг�
ломовних туристів з ненормативною лексикою  фран�
цузької, італійської, іспанської та німецької лайки.

В УКРАЇНІ проблеми з вагою мають 57 відсотків
жінок і 59 відсотків чоловіків.

НІМЕЦЬКІ вчені сконструювали  прототип  літака,
який  може сідати і злітати  від мозкового зусилля
пілота. Винахід  названо  "мозколіт".

ЗАЯВКИ про бажання  полетіти на Марс  подали
202 тисячі чоловік.  Перший рейс на " червону плане�
ту" планується  в 2022 р.
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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.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓ
приміщення 100 кв. метрів

під магазин, офіс, кафе, перукарню або інший
вид діяльності по вул. Миру, 46/7 та приміщення

під офіси по вул. Миру, 60.
Тел.: 066 29 62 326; 067 77 17 542

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ!
Наступної неділі  своє професійне свято  відзначають медики.
Останні події  в Україні  дозволили  всім  громадянам  побачити українсь�

ких медиків, їхні достоїнства  дещо в іншому  ракурсі – у  режимі екстри�
мальної і  воєнної  обстановки. В тому числі і медпрацівників Закарпаття.

Життя і здоров’я – це найцінніше.  Медики  своєю щоденною  професій�
ною працею це підтверджують.

Лікування  пацієнтів потребує  глибоких знань, відповідальності, наполег�
ливості, чуйного ставлення  до людей, чіткої координації в роботі. Ця почес�
на  кропітка  відповідальність  за життя  людей  лежить на плечах лікарів, всіх
медпрацівників.

Багатьом з місцевих жителів  доводилося  лікуватися в Мукачівській  ЦРЛ
і не один раз переконуватися, що лікар – це не просто  людина – фахівець
лікувальної галузі. А це стан душі, це людина  з своєрідним характером,
здатна  у найкритичніші миті, коли на кон ставиться найголовніше – життя
пацієнта,   проявити і сміливість, і ризики, і  особисту відповідальність.

І ми переконалися, саме з таких людей у своїй більшості складається  чи
сленний колектив Мукачівської міськрайонної лікарні, яким тривалий час
успішно керує заслужений лікар України  Василь  Васильович  Васюта.

Весь працюючий колектив  показує скоординовану, чітку  і високопрофе�
сійну роботу  спеціалізованих відділень, лікарського складу та медперсона�
лу.

На знак глибокоє вдячності  щиросердно поздоровляємо Василя Василь�
овича Васюту, увесь медперсонал Мукачівської ЦРО з професійним святом
медиків, бажаємо вам, дорогі наші охоронці здоров’я,  найкращого самопо�
чуття, натхнення і  невтомності у вашій  благородній  і незамінній праці,
домашнього благополуччя і щирої вдячності  ваших пацієнтів.

М. ГОРВАТ, ваша пацієнтка з Мукачева.
Радо приєднується до цих теплих вітань і побажань глибоко

шануюча вас газета "Мукачево".

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

Вартiсть передплати –

 8 грн. на мiсяць.
Вiдповiдно на

3 мiсяцi —  24 грн.;
на пiвроку — 48 грн.;

на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ

ІНДЕКС  61826

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  друге півріччя 2014�й рік

Протягом багатьох років у третю неділю червня
медичні працівники відзначають своє професійне
свято. День медичного працівника традиційно
відзначають у нашій країні як свято людей, які
віддали себе благородній справі для збереження
життя і здоров'я громадян.

Шановні   медичні  працівники   Мукачева,   Мука�
чівського району  та Закарпатської області! Бага�
точисельний колектив Мукачівської Центральної
районної лікарні щиросердечно вітає вас з нагоди
професійного свята – Дня медичного працівника!

Нехай праця на благо українського народу при�
носить тільки задоволення, а кожен день життя на�
повнюється людськими радощами, щастям і лю�
бов'ю.

Щастя бажаємо вашому дому!
Хай зорі і місяць, і сонце
Щедро освітлюють ваше віконце.
Хай до вас доля ласкавою буде,
Зло хай минає, добро хай прибуде.
Всім вам в любові і здоров'ї прожити,
Добра і достатку багато нажити.

В. ВАСЮТА,
Головний лікар Мукачівської ЦРЛ

Заслужений лікар України
О. РЕШЕТАР, голова профкому

ÙÈÐÎÑÅÐÄÍÎ Â²ÒÀªÌÎ
Ç² ÑÂßÒÎÌ!

Ïîãîäà
â Ìóêà÷åâî
íà âèõ³äí³



Íàãîòà – ëó÷øåå óêðàøåíèå ïðàâäû. (Ò. Ôóëëåð).Íàãîòà – ëó÷øåå óêðàøåíèå ïðàâäû. (Ò. Ôóëëåð).Íàãîòà – ëó÷øåå óêðàøåíèå ïðàâäû. (Ò. Ôóëëåð).Íàãîòà – ëó÷øåå óêðàøåíèå ïðàâäû. (Ò. Ôóëëåð).Íàãîòà – ëó÷øåå óêðàøåíèå ïðàâäû. (Ò. Ôóëëåð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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...Йдучи в ці перші дні
червня вулицею Інсти�
тутською, дивлячись на
вкриті листям дерева під
лагідним червневим сон�
цем, віри не ймеш, що ось
тут, на цьому місці, гину�
ли найкращі та найвід�
важніші.

Але досить перевести по�
гляд із зелених крон на сто�
вбури цих дерев і бачиш
свідчення лютневих подій:
дірки від куль, портрети
хлопців, які під цими дерева�
ми гинули, вінки, свічки, ме�
моріальні дошки.

Ось тут смерть спіткала
Едуарда Гриневича, тут — Ро�
мана Точина, тут Володю Же�
ребного, на цьому місці снай�
пер застрелив Анатолія Кор�
нєєва, тут — Олега Ушне�
вича, тут — Сашу Плеханова,
тут Богдана Вайду...

Хтось на дереві поряд із
діркою від кулі прикріпив за�
писку: “Просимо не знищува�
ти, зберегти для розслідуван�
ня”.

Біля барикади чергують два
са�мооборонівці — Руслан та
Іван із Закарпаття.

“Чому стоїть Майдан? — ди�
вується Руслан. — А що, Май�
дан домігся своєї мети? Так,
Януковича скинули, але чи
влада змінилася? Ні, всі вони
ще сидять в Раді. Потрібна
люстрація, слід покарати тих,
хто вбивав тут хлопців,
потрібні перевибори парла�
менту. Це все треба зробити!
Тому ми досі і стоїмо!”

“Я тут від грудня, — розпов�
ідає Іван. — Мама навіть не
знає, що я на Майдані. Кажу,
що просто живу і працюю в
Києві. Майдан стоїть, бо
справжніх змін ще не відбуло�
ся. Так, Президента обрали. А
Рада, а влада на місцях, а
міліція, суди, прокуратура?”

“Розумієш, Майдан — це як
серце, — додає Руслан. — І
коли якийсь час він не збирав
віче, то було так, ніби серце
не качає кров”.

... Колони Жовтневого пала�
цу в дірках від куль. Поряд на�
пис: “Воля або смерть”. На
обгорілому корпусі автобуса
написано: “Під час обстрілу
цей бік вулиці небезпечний”.

Тут чергує Олександр: “Я,
уродженець України,  але при�
їхав сюди свого часу за по�
кликом серця з Франції і за�
лишився, — каже чоловік. —
Люди стоять, бо їхні вимоги
не задоволені. Не відбулося
повного перезавантаження
влади”.

ÍÀÑÒÐ²É ÌÀÉÄÀÍÓ
“Нам кажуть: “Розходьтеся, влада змінилася”. А що змінилось?”

Дівчат, які взимку розноси�
ли в натовпі бутерброди та
чай всім охочим, вже не по�
бачиш. Кухні, звичайно, пра�
цюють, але того запасу їжі там
уже немає.

“Нам допомагають і кияни, і
з дому, — кажуть активісти. —
Нема вже таких великих по�
жертв, але допомагають”.

Справді, у скриньках для по�
жертв вже немає стільки гро�
шей, як раніше. Молодий
хлопчина просить: “Чи не при�
гостите цигаркою? У сотні
цигарки закінчилися”.

...На вулиці Грушевеького
вже й не скажеш, що тут у січні
було масштабне протистоян�
ня. Барикад нема. Ось той
відрізок завдовжки кількаде�
сятків метрів, за який обидві
сторони боролися і який то
одні, то інші проходили з
боєм.

Пам’ятник Лобановському
із синьо�жовтим шаликом.
Попри те, що барикади при�
брали, на місці загибелі Жиз�
невського, якраз посеред ву�
лиці, — фото героя, обкладе�
не бруківкою, з квітами, пра�
пором незалежної Білорусі.
На місці загибелі Романа Се�
ника — хрест з бруківки і та�
кож його фото. Трохи нижче
вулицею вшанували Сергія
Нігояна — поставили плиту з
його іменем і написом: “Сину
мій! Молюсь і плачу. Вдячна
Україна”.

Біля пам’ятника Лобановсь�
кому тепер фотографуються
діти. Вчитель пояснює: “От

звідти стріляли “беркутівці”,
там стояли майданівці”.  Малі
щосили горлають: “Слава Ук�
раїні! Героям слава!”

Двері приміщення НАНУ, де
був медпункт, замінили, і все�
редині все геть інше. Нема
закривавленого стола, куди
клали важких, нема крісел, де
сиділи легші поранені. Нема
шаф з медикаментами. Вах�
тер запитує: “Бачу, що і ви тут
бували? Хех, тут багато хто
побував. Безвісти зниклими,
заданими активістів, залиша�
ються 90 осіб”. їх пошук —
одна з вимог Майдану до те�
перішньої влади.

...На Майдані біля намету з
написом: ‘’Донецьк, Маріу�
поль, Краматорськ” жваво
обговорюють нещодавні
події — знесення барикад на
Грушевського.

НАЙБІЛЬШЕ АКТИВІСТІВ
ОБУРЮЄ, ЩО ВЖЕ НОВА
ВЛАДА ПОЧАЛА ВДАВАТИ�
СЯ ДО ДИСКРЕДИТАЦІЇ
МАЙДАНУ, СТВЕРДЖУЮ�
ЧИ, ЩО ТУТ ЗІБРАЛИСЯ
ЛИШЕНЬ БОМЖІ ТА ПИЯКИ.

“Ха, Кличко сказав, що вла�
да змінилася, — обурюються
майданівці. — Його обрали, і
йому більш нічого не треба.
Якщо політики гадають, що
ми сюди виходили заради
того, щоби вони теплі місця
посіли, то вони дуже помиля�
ються”.

“Ви ж подивіться, що у нас
на сході коїться, — каже один
із са�мооборонівців. — Украї�

нських активістів просто вби�
вають. У мене мама йшла в
колоні з українськими прапо�
рами в Маріуполі, то приїха�
ли мікроавтобуси, вийшли
молодики з битами і почали
всіх бити. Я маму мусив ви�
везти з міста, щоби життя їй
вберегти”.

“Розумієте, людей заляку�
ють, пудрять їм мізки, розпо�
відали про бандерівців, —
гірко сміється інший активіст.
— Я, росіянин, вдома в До�
нецьку став бандерівцем.
Приїхав додому, і мене ледь
не вбили”.

“Ага, ти ж додумався туди
поїхати з оселедцем і у
формі”, — сміється його то�
вариш.

Тим часом починається
віче. З усіх політиків на Май�
дан наважується прийти ли�
шень Кличко. Йому то кричать
“молодець”, то скандують
“ганьба”.

Кличко запевняє, що ніколи
не казав, що Майдан свою
функцію виконав і повинен
розходитися, та запевнив, що
не буде чіпати його після всту�
пу на посаду. Також пообіцяв
присягнути народу на Май�
дані.

Найбільше активістів обу�
рює, що вже нова влада поча�
ла вдаватися до дискреди�
тації Майдану, стверджуючи,
що тут зібралися лишень
бомжі та пияки. Тож Само�
оборона оголошує про сухий
закон. Кожен намет щовечо�
ра і щоранку перевірятимуть.

Тих активістів, яких виявлять
нетверезими, виженуть без
права на повернення. А якщо
такі випадки повторяться
тричі в одному підрозділі, та
ж доля чекає і його команди�
ра. Звіт нового Кабміну за сто
днів своєї діяльності май�
данівці хочуть почути вже цьо�
го тижня. А ще вимагають пе�
реобрання Верховної Ради,
повної люстрації, виборності
суддів народом.

“На закиди про те, що тре�
ба їхати на АТО, а не тут сто�
яти, відповім, що багато на�
ших хлопців там, ми чергує�
мося, — каже один із сотників.
— Але, якщо підемо з Майда�
ну зовсім, ми залишимо на�
ших хлопців на сході без
підтримки — тут і їх швидко
забудуть”.

...До невеликих саморобних
вівтарів далі приходять люди.
Жінки кладуть квіти, молять�
ся, запалюють свічки. Одна,
проходячи Інститутською,
промовляє: “Боже, так це ж тут
було, мабуть, гірше, ніж  у
Бабиному Яру”.

Так, Майдан змінився. Це
вже не студентська юрба, як
було в листопаді, не суворе
очікування справжнього бою,
як було в грудні, і не відчай�
душна боротьба та самопо�
жертва, як було в січнілютому.
Але Майдан стоїть, і Майдан
вимагає. Вимагає рішучих дій
від нової влади, яка стала
владою якраз завдяки Майда�
ну.

А на питання, коли розій�
деться Майдан, люди відпов�
ідають просто: “Не влада нас
сюди зібрала, і не влада нас
звідси вижене”. А якщо нові
владці не почують вимог, їм
обіцяють: “Наступний Май�
дан буде набагато швидшим,
жорсткішим і дієвішим”.

Віктор ДУДАР

²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
На виконання пункту 1.5 Наказу Гене�

рального прокурора України за №14гн від
14.05.2012 «Про організацію роботи із за�
безпечення доступу до публічної інформації
в органах прокуратури України», оприлюд�
нюємо наступну інформацію:

30 травня 2014 року Мукачівський
міськрайонний суд закінчив розгляд крим�
інального провадження відносно громадя�
нина С., який обвинувачувався у тому, що 06
червня 2013 року під час проведення прац�
івниками Мукачівського міськвідділу міліції
оперативної закупки, неподалік залізно до�
рожнього вокзалу в м. Мукачево збув гро�
мадянину під вигаданим прізвищем Ш. пси�
хотропну речовину – «метамфетамін».

Крім того, С. обвинувачувався у тому, що
він, працюючи на посаді водія Мукачівсь�
кого товариства з обмеженою відповідаль�
ністю «Закарпатська продовольча група» та
будучи матеріально відповідальною осо�
бою, на початку 2013 року привласнив та

розтратив у власних цілях майно підприєм�
ства на загальну суму 2198 гривень.

У ході судового розгляду обвинувачений
С. свою вину у частині привласнення та роз�
трати чужого майна визнав повністю та
відшкодував завдану підприємству шкоду, а
причетність до збуту психотропної речови�
ни заперечив, посилаючись на відсутність
обізнаності щодо передачі громадянину Ш.
заборонених речовин.

Однак, суд критично оцінив показання об�
винуваченого та взявши до  уваги наявність
беззаперечних доказів його винуватості,
тяжкість та підвищену суспільну небез�
печність вчинених злочинів, засудив С. до
реального позбавлення волі строком на 6
років і 1 місяць. Відбувати покарання С. поч�
не з моменту набрання вироком законної
сили.

  Р. Галецький,
Старший прокурор

прокуратури м. Мукачево

На виконання пункту
1.5 Наказу Генерального
прокурора України за
№14гн від 14.05.2012
«Про організацію роботи
із забезпечення доступу
до публічної інформації в
органах прокуратури Ук�
раїни», повідомляємо:

04.06.2014 рішенням
Мукачівського міськрай�
онного суду позбавлено
батьківських прав, батьків
Л. та Г. по відношенню до
неповнолітнього  Д.

Матеріалами справи
встановлено, що у листо�
паді 2013 під час прове�
дення спільного рейду
«Діти вулиці» неповноліт�
нього Д. були виявлено
біля смітників в мікрорай�

оні Росвигово. Зі слів ма�
тері та дитини, останні
місяці вони там прожива�
ють,  оскільки іншого «жит�
ла» не мають. Після влаш�
тування дитини до притул�
ку, батьки жодного разу не
навідували дитину та не
виявили бажання забра�
ти.

Слід відмітити, що у
2012 році вироком Мукач�
івського міськрайонного
суду мати дитини було за�
суджено за втягнення ос�
таннього у зайняття жеб�
рацтвом (ч.2 ст. 304 КК
України).

В судовому засіданні
прокуратура міста під�
тримала позовні вимоги та
просила позбавити бать�

ківських прав відповідачів,
які не тільки неналежно
утримуються та вихову�
ють свого неповнолітньо�
го сина, а й подальше пе�
ребування дитини з бать�
ками створює загрозу
його життю та здоров’ю.

Упродовж поточного
року за участю прокурату�
ри міста Мукачівським
міськрайонним судом
прийнято рішення по 12
цивільним справам про
позбавлення батьківських
прав.

О.БРИНЧАК,
прокурор

прокуратури міста
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Íàñèëüíî ìûñëü íå áóäÿò. (Â. Ëóêüÿíîâ)

Íàêàçîì â.î. Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè
Îëåãà Ìàõí³öüêîãî ïðîêóðîðîì

ì. Ìóêà÷åâà ïðèçíà÷åíî Â³êòîðà ÄÀÍÊÀÍÈ×À.

Народився Віктор Михай
лович у 1972 році в с. Брід
Іршавського району. У 1996
році закінчив Національну юри�
дичну академію України імені
Ярослава Мудрого. Працював
на різних посадах в органах
прокуратури Закарпатської
області.

Свого часу очолював проку�
ратури Великоберезнянського та Рахівського рай�
онів. Перед призначенням на посаду прокурора
міста Мукачева працював заступником прокурора
Виноградівського району Закарпатської області.

Одружений, виховує двох дітей.

ÍÀ ÌÍÎÃ²¯  ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!
Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç äíåì íàðîä-

æåííÿ  òàëàíîâèòó êåð³âíèöþ, äîáðî-
çè÷ëèâó ³  ÷óéíó æ³íêó — íà÷àëüíè-
êà ÖÏÇ ì. Ìóêà÷åâà

ÃÀÐÄÓÁÅÉ
Òåòÿíó ²âàí³âíó.

Ðîêè ëåòÿòü, ìîâ  ëåáåä³ ó âèð³é,
Æèòòÿ ³äå – éîãî íå çóïèíèòü.
Ïðèì³òü â³òàííÿ íàø³ ùèð³ –
Äî ðîê³â ñòà ùàñëèâî  æèòü.
Õàé áóäóòü ïîðó÷ Â³ðà ³ Íàä³ÿ,
ßê äâà êðèëà, ùî âïàñòè íå äàäóòü.
² ñàì Ãîñïîäü  ïî ìèëîñò³ íàä³ëèòü

  ùå äîâãèõ ë³ò.
Ùî ñîíöåì  âèãðàþòü.
Õàé Ìàòè Áîæà Âàñ îõîðîíÿº
Â äóø³ ïàíóþòü ìèð ³ äîáðîòà,
²ñóñ Õðèñòîñ  çäîðîâ’ÿ  ïðèáàâëÿº
Íà ìíîã³¿, áëàã³¿ ë³òà!

 Ç ïîâàãîþ ï’ÿòü ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó

 Двадцять п’ять років тому  заснова�
но Центр туризму, краєзнавства  й
спорту в Мукачеві.  Сумлінно й плідно
працюють керівники  туристичних
гуртків.

З їхньої ініціативи  й  безпосеред�
ньої участі  проведено з шкільною мо�
лоддю  безліч  цікавих і пізнавальних
походів та екскурсій, відвідано  багато
міст і регіонів України, ближніх заруб�
іжних країн.

 А  якими захоплюючими  були  виї�
зди  взимку  у гори, катання  на лижах
і санчатах. Успішно проведено змаган�
ня з люби тельського слалому, пере�
можців якого  нагороджено  ексклю�
зивними  лижами знаменитої мукачі�
вської фірми “Фішер�Мукачево”, які
люб’язно подарував юним лижникам

КУРЧАТ РАХУЮТЬ НА... ВЕСНІ
ген директор фірми В.А. Рябич.

Гуртівці  досконалио оволоділи  тех�
нікою  водіння туристичного велоси�
педа., здійснили багато велопробігів
по місту, відвідали музей бойової
партизанської слави в с. Бабичі  Мука�
чівського району.

Захоплюючими були змагання з
спортивного орієнтування в парках і
мікрорайонах Мукачева.

В кожній школі міста  проведено тра�
диційні Дні туризму, спартакіади з ту�
ристичної  і  велосипедної техніки. Зас�
лужено переможцям  з туристичної тех�
ніки стали учнівські  команди ЗОШ №11,
ЗОШ №1  і гімназії, де  керівниками
гуртків  працюють В.Шкріба, В.Михай�
лов, В. Матюхін.

З велосипедної техніки призові місця

поділили  ЗОШ №№ 11, 20, і 1. За звич�
кою говориться, що курчат рахують
восени, а ось здобутки у туристів підсу�
мовують у травні. Так ось, переможця�
ми туристичної  ювілейної спартакіа�
ди  в місті стали команди ЗОШ №11.
другими призерами стали юні турис�
ти ЗОШ №1, а третіми призерами –
команда ЗОШ № 20.

Переможців відзначено Грамотами
міського управління освіти.

А на додаток  хочеться сказати, що
гуртківці ЦТХЕС  стали

Надійними помічниками   дорослих
у проведенні  “Днів здоров’я”   в на�
вчальному закладі “Первоцвіт” на
“Шипці”.

В.МИХАЙЛОВ

14 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àòèìå ñâ³é ïðåêðàñ-
íèé äåíü íàðîäæåííÿ

Á²ËÈÍÅÖÜ
Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà
Äèðåêòîð ÒÎÂ «Ëàòóæ», ÒÎÂ

«Ãàñòðîíîì Ìóêà÷åâî», ÷ëåí
Ñïîñòåðåæíî¿ Ðàäè ÀÒ «Êîì²í-
âåñòÁàíê»

Ãëèáîêîøàâíîãî, íàäçâè÷àé-
íî  â³äïîâ³äàëüíîãî êåð³âíèêà,
ìóäðó, ùèðó, ÷óäîâó êîëåãèíþ,

íàä³éíó ïîäðóãó, íàéêðàùó íà çåìë³
ìàòóñþ, áàáóñþ, ùèðî â³òàºìî ç ö³ºþ ãàðíîþ äàòîþ.

Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,  óñï³õ³â, ðàäîù³â, íàñíàãè
ó âñüîìó. Õàé â³÷íèìè ãîñòÿìè ó Âàøîìó äîì³ áóäóòü
ò³ëüêè çàòèøîê, ìèð ³ òåïëîòà. Ùîá êîæåí äåíü áóâ
ç³ãð³òèé ëþáîâ’þ áëèçüêèõ òà ð³äíèõ ëþäåé.

Íåõàé äîëÿ çàâæäè áóäå ïðèõèëüíîþ äî Âàñ, à ëþäñüêà
øàíà áóäå ïîäÿêîþ çà Âàøó ÷óéí³ñòü òà âì³ííÿ òâîðèòè
äîáðî.

Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ Âàø þâ³ëåé,
Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî,
Äîáðà ³ ùàñòÿ Âàì áàæàºìî.
Õàé îìèíàþòü Âàñ òðèâîãè,
Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóò³,
Õàé ñâ³òëà é ðàä³ñíà äîðîãà
Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³.

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òà øàíîþ êîëåêòèâè:
ÒÎÂ «Ëàòóæ», ÒÎÂ «Ãàñòðîíîì Ìóêà÷åâî»,
ÀÒ «Êîì²íâåñòÁàíê», ÏÏ «Àóäèò», ÇÒÂ ÂÃÎ

«Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè»

Ó òâîð÷³é á³îãðàô³¿ Êîëî-
ìèéñüêîãî àêàäåì³÷íîãî
îáëàñíîãî óêðà¿íñüêîãî
äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³
²âàíà Îçàðêåâè÷à, õóäîæí³é
êåð³âíèê-äèðåêòîð ÿêîãî –
çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè
Äìèòðî ×èáîðàê, º òàêå ðå-
÷åííÿ: «Êîëîìèéñüêèé òå-
àòð – ëàóðåàò ÷èñëåííèõ
ñâ³òîâèõ òà óêðà¿íñüêèõ òå-
àòðàëüíèõ ôîðóì³â: ì.
Åäèíáóðã (Øîòëàíä³ÿ), ì.
Ëîäçü, Åëüáëîíã (Ïîëüùà),
Õåá (×åõ³ÿ), Ñó÷àâà (Ðóìó-
í³ÿ), Õåðñîí, Ëüâ³â, Ìóêà-
÷åâî, Ïîëòàâà, Ê³ðîâîãðàä,
Òåðíîï³ëü, ×åðí³âö³, -
Êåð÷…»

Çâ³ñíî, ïðèºìíî áà÷èòè
íàçâó íàøîãî ì³ñòà ó öüî-
ìó ïðåñòèæíîìó ñïèñêó.
Áî æ ÿê íå êðóòè, àëå ³ äëÿ
ì³ñòà, ³ äëÿ òåàòðó, ³ äëÿ ëþ-
äèíè, áëèçüêîþ ³ â³ðíîþ º
ñòàðà ïðèêàçêà, ìîâëÿâ «Íå
ìàé ñòî ðóáë³â, à ìàé ñòî
äðóç³â».

«Ìóêà÷³âñüêèé òåàò-
ðàëüíèé êîëåêòèâ íà ÷îë³
³ç çàñëóæåíèì ä³ÿ÷åì ìèñ-
òåöòâ Óêðà¿íè Þð³ºì
Ñòåïàíîâè÷åì Øóòþêîì
– íå ïðîñòî íàø³ êîëåãè ³
ïàðòíåðè, à ïî-ñïðàâæíü-
îìó ð³äí³ ëþäè, é ïðè-
¿æäæàºìî ìè äî íèõ ùî-
ðàçó ç ïî÷óòòÿì, í³áè ïî-
âåðíóëèñü äî äàâí³õ äðóç³â.
– Ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè
êåð³âíèê ë³òåðàòóðíî-äðà-
ìàòóðã³÷íî¿ ÷àñòèíè Êîëî-
ìèéñüêîãî òåàòðó ²ãîð
Þçþê. – Âîäíî÷àñ, â³ä÷ó-
âàºìî íåàáèÿêó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü, àäæå íà ìó-
êà÷³âñüê³é ñöåí³ ãðàºìî
âæå óâîñüìå, òîæ õî-
÷åòüñÿ òðèìàòè ïëàíêó, íå
ðîç÷àðîâóâàòè, ñì³þ ñêà-
çàòè, âæå é íàøîãî ìóêà-
÷³âñüêîãî ãëÿäà÷à».

Öüîãîð³÷ êîëîìèéö³ ïðè-
âåçëè íà XV-é þâ³ëåéíèé
ì³æíàðîäíèé òåàòðàëüíèé
ôåñòèâàëü «Åòíî-Ä³à-Ñôå-
ðà», ùî â òðàâí³ óñï³øíî
ïðîéøîâ ó Çàêàðïàòñüêî-
ìó îáëàñíîìó äåðæàâíîìó
ðîñ³éñüêîìó äðàìàòè÷íî-
ìó òåàòð³, íàðîäíó äðàìó çà

ÌÎËÈÒÂÀ Ç² ÑÖÅÍÈ
Êîëîìèéñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé óêðà¿íñüêèé äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ì. ². Îçàðêåâè÷à

ñòàâèâ ó Ìóêà÷åâ³ «Ìàòè-íàéìè÷êó» Ò.Ã.Øåâ÷åíêà

òâîðîì Øåâ÷åíêà «Ìàòè-
íàéìè÷êà», ðåæèñóðó,
³íñöåí³çàö³þ òà ìóçè÷íå
îôîðìëåííÿ ÿêî¿ çàáåçïå-
÷èâ Ñåðã³é Êóçèê.

Ïîâ³ñòü «Íàéìè÷êà» – öå
ðîçïîâ³äü ïðî ñèëüíó, âèñî-
êó òà ìîãóòíþ ëþáîâ ìà-
òåð³ äî äèòèíè, ùî ïåðåìà-
ãàº óñå ³íøå, çàñòåëÿº ïåðåä
íåþ âåñü ñâ³ò, ïðèìóøóº
çàáóòè ïðî ñåáå ñàìó, â³ääà-
òè ñâîº æèòòÿ íå äëÿ õâèëèí-
íî¿ ñïîêóñè, à äëÿ äîâãî¿
òðèâàëî¿ æåðòâè íà êîðèñ-
òü äèòèí³… «Ïðåçåíòîâàíà
âèñòàâà - ã³ìí ìàòåðèíñüêî¿
ëþáîâ³», - çàçíà÷èâ â îäíî-
ìó ç ³íòåðâ’þ ðåæèñåð-ïî-
ñòàíîâíèê Ñåðã³é Êóçèê.

Ãîëîâíó ðîëü ó âèñòàâ³ -
íàéìè÷êè Ëóê³¿ - ãðàº
Ìàëüâ³íà Ãàëóíêà. Òåíä³ò-
íà é ãàðíà, ñêëàâøè ðóêè â
ìîëèòâ³, âîíà ç³ ñöåíè ñà-
ìîþ ëèøå íåïðèõîâàíîþ
ùèð³ñòþ ïðèìóøóº çàë
çàâìåðòè – ìèìîâîë³ ìè
ñòàºìî ñâ³äêàìè ðîçìîâè ç
Áîãîì, ñâ³äêàìè ãëèáîêî¿,
ÿê ìîðå, â³ðè, ùî âòðèìóº
íà ïîâåðõí³ êàëàìóòíèõ
õâèëü â³ä÷àþ. ßê æå ¿é, 25-
ë³òí³é âäàºòüñÿ ãðàòè íà-
ñò³ëüêè ïåðåêîíëèâî, áåç êî-
ìåä³àíòñòâà é ôàëüøèâîãî
âäàâàíîãî áîëþ?

«ß íå ìîæó öå ïîÿñíèòè,
âîíî ïðîñòî º öå â³ä÷óòòÿ, ³
âñå, – êàæå àêòðèñà. – Öå æ
òåìà òàêà, ùî íå ìîæå íå
çà÷³ïàòè. Ìàòåðèíñòâî – öå
ùîñü òàêå âåëèêå, öå ïðî-
ñòî ÷óäî. ß âèðîñëà ó áàãà-
òîä³òí³é ðîäèí³ – íàñ â ñ³ì’¿
áóëî ï’ÿòåðî, ³ ÿ çàâæäè

â³ä÷óâàëà áàòüê³âñüêó ëþ-
áîâ, îòðèìóâàëà ¿¿ âäîñòàëü,
é ñàìà ä³ëèëàñü ç íåþ ç³ ñâî¿-
ìè áðàòèêàìè é ñåñòðè÷êà-
ìè, ÿêèõ äîïîìàãàëà âèõî-
âóâàòè. ß äóæå âäÿ÷íà Áî-
ãîâ³ çà ñâîþ ðîäèíó. Ó ìåíå
ä³òîê ùå íåìàº, àëå ÿ ñïîä-
³âàþñü, ùî áóäå áàãàòî».

«²íîä³ ïðî ëþäèíó êà-
æóòü: «Ãîñïîäîì ïîö³ëîâà-
íà». Ìàáóòü, öå ñïðàâä³ òàê,
òîìó ùî â êîæíî¿ ëþäèíè
ñâî¿ òàëàíòè, çä³áíîñò³. Ãðà-
òè ð³çíîïëàíîâ³, ñêëàäí³
ðîë³ âäàºòüñÿ äàëåêî íå êîæ-
íîìó àêòîðó. ×àñòî öå
íàâ³òü íå çàëåæèòü â³ä âêëà-
äåíèõ çóñèëü, ïðîôåñ³éíî¿
øêîëè, äîñâ³äó, – çàçíà÷èâ
²ãîð Þçþê.  – Ìàëüâ³íêà –
ïðîâ³äíà àêòðèñà íàøîãî
òåàòðó. Ìàº âåëèêèé ïîòåí-
ö³àë, äóæå ëþáèòü òåàòð».

Î. ÃÎËÎÂ×ÓÊ

Áë³ö-îïèòóâàííÿ â õîë³
òåàòðó ï³ñëÿ âèñòàâè:

«Âàø³ âðàæåííÿ?»
«Ñâ³ò ëþäñüêî¿ äóø³ –

òîíêèé, íåâè÷åðïíèé, áåç-
ê³íå÷íî ì³íëèâèé. É ï³ä ÷àñ
âèñòàâè Êîëîìèéñüêîãî
àêàäåì³÷íîãî îáëàñíîãî
óêðà¿íñüêîãî äðàìàòè÷íî-
ãî òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà
Îçàðêåâè÷à ìè ïîáà÷èëè
íà ñöåí³ æèòòÿ ëþäñüêî-
ãî äóõó. Âëàñíå, âèñòàâà
ïðî òå,  ùî äóøà ïðåêðàñ-
íà, à Äóõ Ñâÿòèé –
â³÷íèé».

ªâãåí ÒÈÙÓÊ, ãîëîâ-
íèé ðåæèñåð Çàêàðïàòñü-
êîãî  îáëàñíîãî äåðæàâíî-
ãî ðîñ³éñüêîãî äðàìàòè÷-
íîãî  òåàòðó, ëàóðåàò îáëàñ-
íî¿ òåàòðàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ì.
áðàò³â Øåðåã³¿â

«Òàëàíò çàâæäè äàº
ïðî ñåáå çíàòè. Â³í âðà-
æàº ³ õâèëþº äóøó. É öå
äóæå ïîì³òíî, òîìó ùî â
çàë³ ï³ä ÷àñ âèñòàâè áóëî
÷óòè ñõëèïóâàííÿ é íà íà-
øèõ î÷àõ áóëè ñëüîçè. ² ðî-
çóì³ííÿ òîãî, ùî ìè íå çà-
÷åðñòâ³ëè, ùî ìàºìî ìîæ-
ëèâ³ñòü â³äêðèòè ñâî¿ ñåð-
öÿ é ïî÷óòè îäíå îäíîãî –
öå äóæå âàæëèâî. ßêùî
ìè çäàòí³ ðàçîì â³ä÷óòè
á³ëü, â³äøóêàòè ³ ïðèéíÿ-
òè ³ñòèíó, òî, íàïåâíî, öå
º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî ìè
ìàºìî ìàéáóòíº».

Ëàðèñà ÊÀÏ²ÒÀÍ, â. î.
ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ðîáîòè ÌÄÓ, êàí-
äèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð

«Óêðà¿íñüêà êëàñèêà âè-
ìàãàº ðåòåëüíîãî âèâ÷åí-
íÿ ìàòåð³àëó, â äàíîìó âè-
ïàäêó âçàãàë³ áóâ ïîòð³áåí
îñîáëèâèé ï³äõ³ä äî ãðè. ß
ïîäèâèëàñü ìîíîëîãè ãî-
ëîâíî¿ ãåðî¿í³ ³ ðîçóì³þ,
ùî áàãàòüîì òîíêîùàì ¿¿
àêòîðñüêî¿ ðîáîòè ìîæó
ïîâ÷èòèñÿ. Êîëè âîíà ñàì
íà ñàì çàëèøàëàñü ç ãëÿäà-
÷åì – âèäíî áóëî, ùî âîíà
òèì æèâå. Öå çà÷³ïàëî, ìè
â³ðèëè ¿¿ ñëîâàì, æåñòàì,
³íòîíàö³¿. Çàëèøàòèñü
áàéäóæèì áóëî íåìîæëè-
âî».

Âåðîí³êà ÒÈÙÓÊ-ìî-
ëîäøà, àêòðèñà Çàêàð-
ïàòñüêîãî îáëàñíîãî äåð-
æàâíîãî ðîñ³éñüêîãî äðà-
ìàòè÷íîãî òåàòðó

ÙÈÐÎ ÂÀÑ Â²ÒÀªÌÎ!
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ñò.

Íåò âåëè÷àéøåé íåëåïîñòè, êîòîðàÿ íå áûëà áû óæå ñêàçàíà
êåì-ëèáî èç ôèëîñîôîâ. (Öèöåðîí).

ÙÀÑÒß  ²  ÇÄÎÐÎÂ’ß!
Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàþ ³ç 70-ð³÷÷ÿì

ãâàðä³¿ ïîëêîâíèêà, íàøîãî êîëåãó ïî
ñëóæá³ â Çàõ³äí³é ãðóï³ â³éñüê íà òåðè-
òîð³¿ Í³ìåöüêî¿ ÄÐ, ëþäèíó äîáðî¿, âèñî-
êî¿ äóø³, ìóäðîãî é òàëàíîâèòîãî âèêëà-
äà÷à, íàñòàâíèêà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³

Ôåäîðà  Âàñèëüîâè÷à
ÏÀÒÞÊÀ.

Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿðå, ïðèòàìàííà âèâàæåí³ñòü, ìóäðà
ðîçñóäëèâ³ñòü, ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë³çì. Âàø ãîñòðèé
ðîçóì, âèñîêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ãîòîâí³ñòü ïðèéòè íà äî-
ïîìîãó íå ïåðåñòàþòü ïðèºìíî äèâóâàòè. Æèòòÿ íå ðàç
âèïðîáîâóâàëî Âàñ íà ì³öí³ñòü, ³ ñüîãîäí³ Âè ìàºòå äîñ-
òàòíüî ëþäñüêî¿ ïîâàãè. Òîæ íåõàé àæ äî ñòîð³÷÷ÿ äîëÿ
çàâæäè áóäå ïðèõèëüíîþ äî Âàñ – íåïåðåñ³÷íî¿ îñîáèñ-
òîñò³, ëþäèíè ùåäðî¿ äóø³, ÿêà  â³ääàº çíàííÿ, ñèëè ³ äîñâ³ä
ñëóæ³ííþ ñâîºìó íàðîäîâ³, ð³äí³é Óêðà¿í³. Ìíîãàÿ ³ áëà-
ãàÿ Âàì ë³òà ó ëþáîâ³ òà äîáðîìó çäîðîâ’¿!

Â³ä ³ìåí³ êîëåã-îô³öåð³â – Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Ó ö³ ÷óäîâ³ ñîíÿ÷í³ äí³ â³äçíà÷àº  þâ³-

ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ ìèëà, äîáðà æ³íêà,
òóðáîòëèâà ìàìà, âèñîêîïðîôåñ³éíèé òâîð-
÷èé ïåäàãîã, îäíà ç íàéêðàùèõ ó÷èòåë³â á³î-
ëîã³¿ ì³ñòà, ñòàðøèé ó÷èòåëü ÇÎØ ¹ 20

ØÓÒÊÎ
 Ìàðèíà Îìåëÿí³âíà

Â³òàþ÷è Âàñ, øàíîâíà Ìàðèíî Îìåëÿí-
³âíî, ç³ ñëàâíèì  þâ³ëåºì, âèñëîâëþºìî Âàì
ñëîâà âäÿ÷íîñò³ çà íàóêîâèé ï³äõ³ä ó âèê-
ëàäàíí³ á³îëîã³¿, çà âì³ííÿ ñïîíóêàòè ó÷í³â
ó÷èòèñÿ, ìèñëèòè, ðîáèòè àíàë³çè ³ âèñíîâ-
êè, çà âàãîìèé óñï³õ ó ðîáîò³, çà åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ ó÷í³â.

Áàæàºìî Âàì, ÿê åíåðã³éí³é, ÷óäîâ³é æ³íö³, òâîð÷îìó ïåäàãî-
ãó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ùàñòÿ, ðàäîñò³ â³ä ñèíà Îìåëÿíà,
áëàãîäàò³, æ³íî÷î¿ ÷àð³âíîñò³ òà íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ äîñÿãíåíü.

Õàé òåïëå ë³òíº ñîíöå îñÿâàº Âàì ïîäàëüøó äîðîãó æèòòÿ, à
øàíà ³ âäÿ÷í³ ñëîâà ñóïðîâîäæóþòü Âàñ ïîñò³éíî. Õàé ïë³äí³
ñïðàâè Âàø³ áëàãîñëîâåíí³ áóäóòü Áîãîì ³ ëþäüìè!

Ç âåëèêîþ øàíîþ òà ïîâàãîþ äèðåêö³ÿ,
ïðîôêîì ³ ïåäêîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

ÏÀÒÐ²ÎÒ, ÎÔ²ÖÅÐ, Â×ÈÒÅËÜ…
Çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³

Äíþ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé,
ïðîâåäåíí³ êðèì³íàëüíî –
âèêîíàâ÷îþ ³íñïåêö³ºþ

Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîííîãî
â³ää³ëó Äåðæàâíî¿

ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè â Çàêàðïàòñüê³é

îáëàñò³.
У 1949 році Міжнародна

федерація жінок ООН прий�
няла рішення і оголосила 1
червня Днем захисту прав та
здоров’я дітей, а через 10
років організацією ООН була
прийнята декларація прав
дитини. Ще через 30 років
ООН була прийнята Конвен�
ція з прав дитини, яку
підтримала 61 країна.

 В Україні День захисту
прав дітей святкують першо�
го червня починаючи з 1998
року. 30 травня 1998 року
Президент України Леонід
Кучма, за ініціативою
Міністерства України у спра�
вах сім’ї, молоді і спорту,
Всеукраїнського комітету за�
хисту дітей, Національного
фонду соціального захисту
матерів і дітей “Україна �
дітям” та інших громадських
організацій підписав відпо�
відний Указ № 568/98 .

Станом на 1 червня 2014
року на обліку кримінально
– виконавчої інспекції Мука�
чівського району відділу
ДПтС України в Закар�
патській області перебуває
7  неповнолітніх осіб. Вони
засуджені за вчинення кри�
мінальних правопорушень
передбачених  ст. 185  КК
України, але враховуючи що
дані особи не досягли повно�
ліття та скоювали злочини
переважно перший раз, на
підставі ст. 75, 76, 104  КК
України, суд звільнив їх від
відбування покарання з вип�
робуванням та призначають
їм від 1 до 2 років іспитового
строку без позбавлення волі,
з покладанням на таких за�
суджених обов’язків перед�
бачених ст. 76 КК України.

З нагоди святкування Дня
захисту прав дітей  30 трав�
ня 2014 року кримінально –
виконавчою інспекцією Му�
качівського району спільно з
СКМСД Мукачівського МВ
(з обслуговування м. Мука�
чева та Мукачівського райо�
ну) УМВС України в Закар�
патській області та Мукачі�
вським районним центром
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді проведено
заходи індивідуально –
профіактичного характеру,
виховні лекції – бесіди, спря�
мовані на виправлення за�
суджених неповнолітніх, не�
допущення скоєння ними по�
вторних злочинів та ресоці�
алізації їх в суспільстві.

Кримінально – виконав�
ча інспекція Мукачівсько�
го району відділу ДПтС Ук�
раїни в Закарпатській об�
ласті

Деякі вчені вважають, що від
самої людини, від її сили й волі
залежить, як вона пройде свій
життєвий шлях. Вчорашній захис�
ник Вітчизни, гвардії полковник,
відтак заступник директора на�
вчального закладу з виховної ро�
боти, викладач суспільно�гуман�
ітарних дисциплін Мукачівського
аграрного коледжу, умілий вихо�
ватель студентської молоді
Федір Васильович Патюк – люди�
на активної життєвої позиції і дії,
з племені вічних подорожніх, які
не зупиняються на своєму шля�
ху і впродовж його. Долаючи труд�
нощі, рухаються лише вперед.
Сьогодні йому виповнюється 70
літ. Та ювіляр – душею і думками
молодий, бо його стан душі, по�
множений на великий життєвий
досвід і набуту мудрість зробили
його духовно багатим, високоп�
рофесійним офіцером�танкі�
стом, знаючим, умілим виклада�
чем, надійним і в дружбі і в лю�
бові. Нині Федір Васильович за
всіма параметрами є людиною на
яку можна понадіятися, з якою,
як кажуть вій�ськові, можна і в
розвідку піти.

По закінченні Замисловської
середньої школи, що в Олевсь�
кому районі на Житомирщині,
маючи добрі оцінки в атестаті
зрілості Федір Патюк  мав змогу
обрати будь�яку професію.
Військову службу розпочав у
Чернівецькій танковій школі. За�
кінчив її відмінно і був направле�
ний для проходження строкової
служби в окремий  танковий ба�
тальйон  в Ужгороді. За рік служ�
би старший сержант, командир
танка Федір Патюк за відмінні по�
казники одержав біля десятка
різних заохочень від командуван�
ня. Час служби був достатнім для
молодого воїна, щоб вибрати по�
дальшу долю – професійного за�
хисника Батьківщини. Хвилюю�
чись  подав рапорт про направ�
лення його на навчання в Київсь�
ке танкове училище. Командуван�
ня привітало  його бажання. Ек�
замени склав успішно.   А в 1968
році лейтенант Федір Патюк по�
вернувся в рідну військову части�
ну. За кілька років потому, він за�
кінчив історичний факультет Уж�
городського держуніверситету,
здобув фах викладача історії й
суспільствознавства.

Висока  ступінь відповідаль�
ності, організованість, особиста
скромність, уміння працювати з
молодими воїнами, виховувати й
гартувати їх патріотизм, постійне

устремління оволодівати новою,
надійнішою зброєю, дозволили
Ф.В.Патюку успішно проходити
службу, користуватися заслуже�
ним авторитетом серед това�
ришів по зброї. Незмінно в нака�
зах відмічалася його висока
штабна культура, витримка, опе�
ративність, зібраність, уміння
швидко приймати вірне рішення.
Він, воїн�інтернаціоналіст гідно
представляв Збройні Сили СРСР
на території  Німецької демокра�
тичної республіки. Одразу після
аварії на Чорнобильські  атомній
електростанції військовий
підрозділ очолюваний  Ф.В. Па�
тюком вирушив у  зону біди. І там
воїни, разом з численним заго�
ном ліквідаторів аварії,  зробили
все залежне від них, для подо�
лання розбурханого вибухом
атомного монстра.   У відставку
Федір Васильович,  відслуживши
26 календарних років,   вийшов у
званні гвардії полковника.

Як тільки Ф.В.Патюк почав пра�
цювати викладачем Мукачівсько�
го аграрного технікуму, кожного
року, 26 квітня  він влаштовував
для студентів виховну годину, на
якій вшановували світлу пам’ять
про 28 героїв�вогнеборців, що
першими ступили в бій із вогнем,
який  виривався з понівеченого
вибухом четвертого енергоблоку.
Федір Васильович звертався до
юнаків і дівчат такими проникли�
вими словами, що на очі сту�
дентів, та й викладачів присутніх
на заході,  навертали сльози. А
він, наставник молоді казав: «Не
соромтеся сліз, бо вони очища�
ють ваші душі, підносять як лю�
дей, рівняють вас на подвиг ге�

роїв. Пам’ятайте, що подвиг за�
ради Вітчизни можна зробити не
тільки на фронті, не тільки в бою.
Адже сказав поет: «із одного ме�
талу ллють медаль за бій, медаль
за труд».

   Добрий слід по собі залишив
Ф.В.Патюк у Мукачівському аг�
рарному коледжі. До кожного із
занять він готувався особливо
ретельно. Бо кожна навчальна
пара у нього була нероздільною
з живою пам’яттю  поколінь, об�
разним літописом колишнього і
дійсного.  Федір Патюк з малих
літ, затамувавши подих, слухав
розповіді  вчорашніх фронто�
виків, партизанів, підпільників,
трудівників тилу. І ні разу не чув з
їх вуст нарікань, докорів, скарг
про прожите й пережите.  Він
прагнув, щоб виховання історією
залишило глибокий слід у свідо�
мості студентів, обдаровувало їх
несхитною внутрішньою силою і
переконаністю.

Особливе місце у вихованні
молоді пам’яттю у педагогічно�
му доробку на заняттях історії,
політології, географії посідала
Велика Вітчизняна війна, Пере�
мога нашого народу над фашис�
тськими окупантами. Ця тема
близька Федору Васильовичу,
солдатському сину, дитині війни.
Йому не довелося побачити тата,
відчути дотик до своєї голови
жорсткої, мозолястої  батьківсь�
кої руки. Ще й півроку не мав,
коли матері надійшло стандарт�
не повідомлення, про те, що її
чоловік  Василь Терентійович Па�
тюк «пропав безвісти». І з
шкільної лави солдатський син
майже шість десятків років
поспіль вперто шукав бодай най�
меншу вісточку про долю батька.
Архіви, військкомати, усі цент�
ральні газети, телебачення,  по�
шукові загони… І від усіх –
невтішні відповіді.

  Три роки тому, у восьмому томі
«Книги пам’яті України» знайшов
звістку про те, що його батько,
рядовий В.Т.Патюк, 1907 р.н.
поліг смертю хоробрих у важких
кровопролитних боях із фашис�
тськими загарбниками під час
визволення села   Стара Рокиня,
Луцького району, Волинської об�
ласті 1 вересня 1944 року. Похо�
ваний у парку Слави в Луцьку.
Одразу зібрався Федір Васильо�
вич і поїхав на священну могилу
батька, поклав до Обеліска Сла�
ви пишний букет червоних тро�
янд. Подумки доповів батькові�
визволителю України, що продов�

жив його справу, вірою і правдою
бездоганно служив захисту рідної
Батьківщини 26 календарних
років.  Вибачився, що навістив
могилу сам, бо старша донька
полеглого – Марія вже похилого
віку й не могла приїхати, середу�
щої доньки Ольги вже немає в
живих. Повідомив батька, що в
нього вже майже два десятки
онуків і правнуків…

Його батькові Василю Терент�
ійовичу Патюку не довелося виз�
воляти народи Європи від гітле�
рівського уярмлення. А йому, си�
нові солдата�фронтовика випала
нагода служити на німецькій
землі, побувати в Берлінському
Трептов�парку, захоплюватися
величним творінням  Євгена Ву�
четича  – пам’ятником радянсь�
кому Воїну�визволителю. Під час
військової служби офіцер Ф.В.Па�
тюк  навчав воїнів, щоб вони май�
стерно володіли могутньою
зброєю, аби в будь�яку хвилину
могли дати належну відсіч воро�
гові.

А обравши мирну професію
викладача вчив студентів осно�
вам суспільно�гуманітарних дис�
циплін, робив усе можливе, щоб
юнаки й дівчата були чесними,
порядними, палко любили свій
край, свою Вітчизну, неухильно
боролися за мир, якнайбільше
благо на землі. Як викладач гео�
графії, історії розвитку туризму в
нашім краї Федір Васильович
кожного року організовував екс�
курсії по рідному Закарпаттю, в
столицю України – Київ, Одесу,
інші міста нашої Батьківщини…

Тільки найвірніші товариші та
дружина Федора Васильовича –
недавній завуч середньої школи
Маргарита Іванівна знають, що
він пише вірші. Частина з них
друкувалася.  У них ювіляр оспі�
вує чарівну природу, ясне сонце
над нашими головами, всена�
родний подвиг,  мир на землі…

… Це нічого, що сьогодні Федір
Васильович Патюк відзначає 70�
те літо. У нього прекрасне мину�
ле – воно невіддільне від біографії
ювіляра. Та ще скільки належить
зробити в цьому неспокійному й
такому прекрасному світі, єдино�
му й неповторному житті. Бажаю
Тобі,  колего по професії, міцно�
го здоров’я, творчої снаги для
здійснення всіх задумів і планів,
щастя й благополуччя  на довгі�
довгі роки, незгасної мудрості й
високих врожаїв на дачній
ділянці.

Михайло БЕЙРЕШ

Âèòîí÷åíó, ìóäðó, äîáðó,
äèâîâèæíó, ÷àð³âíó æ³íêó,
òóðáîòëèâó ìàò³ð, ïîðÿäíó òà
ùèðó ëþäèíó

Â³îëó Ò³áîð³âíó
ÁÎÐÁÅËÜ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåé-
íèì Äíåì íàðîäæåííÿ! Â öåé

äîðîãèé äëÿ ñåðöÿ Äåíü áàæàºì çäîðî-
â’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³,  ï³ñåíü. Äëÿ Òåáå

óñ³ íàéïðåêðàñí³ø³ êâ³òè, ëàñêàâ³,
í³æí³ ³ äîáð³ ñëîâà, õàé ÷àð³âí³ñòü
é êðàñà Òâî¿ ïðîöâ³òàþòü. À äîëÿ
ëèø óñï³õ áåçö³ííèé íåñå, òåïëîì
³ ëþáîâ’þ çàâæäè î÷³ ñÿþòü, é çà-
äóìàíå çä³éñíèòüñÿ âñå!
Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, ñèí

Êð³ñò³àí, äîíüêà Ãåëåíà, Ëåîí³ä, Àííà-Ìàð³ÿ,
êóìà Íàòàë³ÿ ç ñ³ì’ºþ, ð³äí³, äðóç³…
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1.Деяк  Марія  Федорівна – 1931 р.н.
2.Фрікер Йосип Іванович – 1954 р.н.
3.Кочмарчук  Петро Данилович – 1929 р.н.
4.Берщанський  Євгеній Юліанович – 1943 р.н.
5.Митровка  Євгеній   Васильович – 2012 р.н.
6.Орос Василь  Васильович – 1932 р.н.
7.Павлюк  Верона Йосипівна –1921 р.н.
8.Сидоран  Юрій  Васильович – 1927 р.н.
9.Беккерт  Марія Василівна – 1930 р.н.
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з 16.06.2014 р.  по  22.06.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Працівники державної служби бо�
ротьби з економічною злочинністю Му�
качівського міськвідділу міліції спільно
з правоохоронцями Управління затри�
мали двох посадовців міського кому�
нального підприємства «Мукачівводо�
канал» під  час отримання ними непра�
вомірної вигоди у сумі 4 тисячі гри�
вень.

Наприкінці травня до міськвідділу
міліції звернувся мешканець міста,
який повідомив, що посадовці місько�
го водоканалу вимагають від нього
гроші. За не вжиття до мукачівця
санкцій у вигляді штрафу, посадові осо�
би «Мукачівводоканалу» вимагали від
нього 4 тисячі гривень.

Оперативники сектору боротьби з
економічною злочинністю спільно зі
своїми колегами з Управління УМВС
України в Закарпатській області вик�
рили хабарників «на гарячому», під час

Правоохоронці Мукачівського міськвідділу
затримали хабарників «на гарячому»

отримання ними вказаної суми.
Щодо підозрюваних осіб, то наразі

вирішується питання щодо їх затри�
мання у порядку ст.208 Кримінального
процесуального кодексу України за
підозрою у вчиненні злочину.

За фактом вимагання незаконної гро�
шової винагороди, � розповідає началь�
ник Мукачівського міськвідділу полков�
ник міліції Віталій Шимоняк, � слідчий
міського відділу відкрив кримінальне
провадження за ч.3 ст. 368  Криміналь�
ного кодексу України (Прийняття про�
позиції, обіцянки або одержання не�
правомірної вигоди службовою осо�
бою).

Посадовцям загрожує позбавлення
волі  на  строк від п’яти до десяти років
з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльні�
стю на строк до трьох років, з конфіс�
кацією майна та зі спеціальною конф�

іскацією. Досудове слідство триває.
Подальшу долю хабарників визначить
суд. Гроші, як речовий доказ, вилучені.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

ДПТНЗ “Мукачівський професійний
аграрний ліцей

 імені Михайла Данканича”
(ПТУC31)

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

На основі базової середньої освіти з отриманням
повної загальної середньої освіти

(після 9Cго класу):

1. Тракторист�машиніст сільськогосподарського вироб�
ництва (категорія «А

1
», «А

2
», «В

2
»),

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

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

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

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

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

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

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

1. Тракторист�машиніст сільськогосподарського вироб�
ництва (категорія «А

1
», «А

2
»), слюсар з ремонту с/г машин та

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

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

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

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

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

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

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

вул. Тімірязєва.
Тел.: 4C99C05, 4C31C46.

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

Увага! Прийом громадян!
12 червня 2014 року з 15.00 год по 16.00 год в м.Му�

качеві проводитиме прийом громадян в.о.начальника
УМВС України в Закарпатській області полковник міліції
Сергій Олексійович ШАРАНИЧ.

Прийом відбуватиметься за адресою: м. Мукачево, вул.
Я.Мудрого, 8 (адмінбудинок Мукачівського міського
відділу міліції (з обслуговування м. Мукачева та Мукачівсь�
кого району).

Попередній запис буде проводитися в канцелярії міськ�
відділу.

Мукачівський МВ УМВС

Äëÿ âñ³õ íàñ â³äîìî, ùî íàø
êðàé ñëàâèòüñÿ áàçàìè â³äïî-
÷èíêó, ñàíàòîðíî-êóðîðòíèìè
çàêëàäàìè òà çàêëàäàìè äè-
òÿ÷îãî îçäîðîâëåííÿ, â ÿêèõ
ñòâîðåí³ íàëåæí³ óìîâè äëÿ
â³äïî÷èíêó, ïîêðàùåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á òà
÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé.

Äèòÿ÷å îçäîðîâëåííÿ º âàæ-
ëèâîþ ñêëàäîâîþ îçäîðîâ÷èõ
çàõîä³â, ùî çä³éñíþº Ôîíä
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç
òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ï ðàöåç-
äàòíîñò³.

Îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ïðîâî-
äèòüñÿ â äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ
îçäîðîâëåííÿ, ïåðåë³ê ÿêèõ
çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ
ïðàâë³ííÿ Çàêàðïàòñüêîãî îá-
ëàñíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó
ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ¹1-
2 â³ä 10.04.2014  ðîêó. Ïåðåë³ê
äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâ-
ëåííÿ îïóáë³êîâàíèé íà ñàéò³
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ âèêî-
íàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö-
³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì-
÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàò-
íîñò³.

Îçäîðîâëåííÿ ä³òåé – íàø ç âàìè îáîâ’ÿçîê
Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ äî îçäî-

ðîâëåííÿ á³ëüø øèðîêîãî êîëà
ä³òåé ïðàöþþ÷èõ áàòüê³â,
Ôîíä ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàí-
íÿ ïðèéìàº äî ³üîâó ó÷àñòü ³
âèä³ëÿº ô³íàíñóâàííÿ 43 ãðèâí³
â äåíü çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ äè-
òèíè â òàáîð³, çà óìîâè, ùî
òðèâàë³ñòü ïåðåáóâàííÿ 21
äåíü. Êîøòè Ôîíäó ïåðåðàõî-
âóþòüñÿ íà ðàõóíîê ñòðàõó-
âàëüíèêà â ñóì³ 903 ãðèâí³ çà
êîæíó äèòèíó. Â³ê äèòèíè , ÿêà
ìîæå îçäîðîâëþâàòèñÿ çà
êîøòè Ôîíäó â³ä 6 äî 18 ðîê³â.
Çà ðàõóíîê äîëüîâî¿ ó÷àñò³
íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îçäîðî-
âèòè ä³òåé â ÄÎÊ „Ìð³ÿ” òà
„Á³ëî÷êà”.

Äëÿ îòðèìàííÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ íà çä³éñíåííÿ äèòÿ÷îãî îç-
äîðîâëåííÿ, ñòðàõóâàëüíèê
ïîâèíåí ïîäàòè äî ì³ñüêî¿ âè-
êîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ çàÿâêó íà
÷àñòêîâå ô³íàíñóâàííÿ îçäî-
ðîâëåííÿ ä³òåé, êîï³þ äîãîâî-
ðó óêëàäåíîãî ³ç çàêëàäîì îç-
äîðîâëåííÿ òà ðàõóíîê, â ÿêî-
ìó â³äîáðàæåíî äîëüîâó
ó÷àñòü Ôîíäó.

Êð³ì äîëüîâî¿ ó÷àñò³ â ïðî-
âåäåíí³ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé,
Ôîíäîì ñîö³àëüíîãî ñòðàõó-
âàííÿ çàêóïëåí³ ïóò³âêè çà ïî-
âíó âàðò³ñòü, ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ
ñòðàõóâàëüíèêàì äëÿ îçäî-
ðîâëåííÿ ä³òåé çàñòðàõîâàíèõ
îñ³á ç îïëàòîþ ÷àñòêîâî¿ âàð-
òîñò³ ïóò³âêè.

Øàíîâí³ ñòðàõóâàëüíèêè,
çàïðîøóºìî âàñ äî ò³ñíî¿
ñï³âïðàö³ â ïèòàííÿõ îçäîðîâ-
ëåííÿ ä³òåé Âàøèõ ïðàö³â-
íèê³â, àäæå ä³òè – öå  íàøå
ìàéáóòíº  ³   ìè  ç  âàìè     ïîê-
ëèêàí³ íå  ñòîÿòè  îñòîðîíü ïî-
êðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ íàøèõ
ä³òåé.

Çà êîíñóëüòàö³ÿìè çâåð-
òàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Ìó-
êà÷åâî, âóë. âóë. Ïàðòè-
çàíñüêà, 10.

Òåë. 2-40-78, 2-31-88

Ì. ËÀÌÁÐÓÕ, äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âèêî-
íàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö-
³àëüíîãî ñò ðàõóâàííÿ ç
òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðà-
öåçäàòíîñò³
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Кобзари по крови
Праправнук Т. Шевченко составил генеалогическое древо своего рода

9 марта исполняется
200 лет со дня рожде�
ния великого украинс�
кого поэта Тараса Шев�
ченко. Беспокоясь о
судьбе родной земли,
Кобзарь восприни-мал
весь украинский на-род
как своих детей. Но
собственной семьи у
него не было. Поэтому
вопрос о его наследни�
ках по крови всегда за�
малчивался. И лишь не�
давно стало известно,
что и сейчас в мире жи�
вет почти полтысячи
потомков Шевченко.

Один из них, праправнук
поэта Николай Лысенко, даже
составил генеалогическое
древо своего рода.

Крестный отец
К поэзии и литературе Н. Лы�

сенко не имеет никакого отно�
шения. Всю жизнь проработал
на предприятиях Киева и Чер�
касс инженером�механиком
пищевого производства.

В мире живет
около 500 наследников
Т. Шевченко.

«Мое детство прошло на ро�
дине Тараса Шевченко, – рас�
сказывает «АиФ» праправнук
поэта. – Всегда знал, что я род�
ственник Тараса Григорьевича
по линии его родного брата
Иосифа. В школьные годы это
не удивляло окружающих, по�
скольку в нашем селе было не�
мало родных знаменитого по�
эта. А в институте, где я вместе
с однокурсниками осваивал
нужную, но «приземленную»
профессию, ни к чему было хва�
статься родством с Шевченко.
Зато не на публику, для себя,
некоторые лирические «вірши»
Тараса Григорьевича с удоволь�
ствием читаю наизусть».

Однажды, когда страна отме�
чала очередной юбилей Шев�
ченко, Николай Павлович заду�
мался над судьбой своего рода,
линии которого идут от сестер
и братьев именитого поэта.  И
решил составить фамильное
генеалогическое древо.  На то
чтобы «вырастить» все его вет�

ви, у Лысенко ушло около  35
лет. Информацию он собирал
по крупицам, проведя много
времени в музеях и библиоте�
ках, в том числе и в главной на�
учной  библиотеке  страны  им.
Вернадского. Как нельзя кста�
ти был и выход на пенсию – это
дало возможность  Лысенко
последние 13 лет жить снова на
малой родине поэта – в селе
Шевченково, которое в биогра�
фии поэта упоминается как Ки�
рилловка, а на местном говоре
звучит немного иначе – Керел�
ловка. И быть ближе к своим
корням.

«Дом, в котором я сейчас
живу, мы с отцом построили
своими руками, – говорит ис�
следователь рода Шевченко.  –
Раньше там была старая хата
моей бабушки. Лысенко Марии
Трофимовны, отцу которой,
Трофиму Иосифовичу, Тарас
Шевченко был не только род�
ным дядей, но и крестным от�
цом. Когда поэт приехал из Пе�
тербурга навестить своих род�
ных, у его брата Иосифа как раз

родился мальчик. И Тарас вме�
сте с родной сестрой Яриной
стали для него крестными».

Родственные линии
Проследив нити рода Шев�

ченко, исследователь пришел
к выводу, что его корни начи�
наются в XVII веке, и исходят
от прапрадеда поэта по линии
отца, запорожского козака
Ивана Швеца. Потом последо�
вало еще немало открытий.
Мать поэта в девичестве  –  Ека�
терина  Бойко. Возможно, она
родом из той части прикарпат�
ской Украины, в которой мест�
ных жителей называют бойка�
ми.

Считается, что у родителей
поэта, кроме Тараса, было еще

семеро детей – два брата и то
ли четыре, то ли пять сестер.
Но оказалось, что путаница на�
счет сестер, которая проскаки�
вает в биографии поэта – из�за
того, что на самом деле у Шев�
ченко были сестры Катерина,
Ярина и аж три Марии. Девочки
с этим именем долго не жили,
и, похоронив одну Марийку,
следующей новорожденной
Шев�ченки давали такое же
имя. Известно, что одна Мария
умерла в младенческом возра�
сте, вторая, когда ей едва ис�
полнилось два года, а третья
дожила до тридцати лет, но еще
в детстве сильно заболела и
потеряла зрение. Из этого мож�
но сделать вывод, что родите�
ли Шевченко не были суевер�
ными, поскольку в народе все�
гда бытовало поверье, что но�
ворожденного нельзя называть
именем его умершего брата
или сестры.

«Когда вырисовались все
наши родовые ветви, то полу�
чилось, что у Тараса Григорье�
вича было почти 30 прямых пле�

мянников и около 90 вну-чатых
племянников, которые про�
изошли только от его родных
братьев и сестер, –  продолжа�
ет Лысенко. – Но у него еще
были и двоюродные, и троюрод�
ные братья и сестры, которые
тоже родные поэту по крови, и
от них тоже пош-ли, пусть и от�
даленные, но все же родствен�
ные линии».

Всего на генеалогическом
древе рода Шевченко – 1 310
имен. Почти 500 из них – живу�
щие и сейчас. По словам Лы�
сенко, потомков Шевченко раз�
бросало практически по всему
земному шару.  Гениев, подоб�
ных своему знаменитому пред�
ку, среди нынешних Шевченко
нет.  Но, наверное, этот род
представляет собой весь срез

украинского народа, его талан�
тов и судеб. Среди наследни�
ков поэта есть ученые, худож�
ники, литераторы. Но большин�
ство из них  – представители
обычных земных и нужных лю�
дям профессий: медики,  педа�
гоги, военнослужащие, рабочие
и хлеборобы. Многие из них
вместе с земляками в свое вре�
мя покинули родину – кто в силу
личных обстоятельств, а кто в
поисках лучшей жизни. Вот по�
чему сейчас наследников Шев�
ченко можно встретить в  Рос�
сии, Австралии, США и других
странах мира.

Каждый род имеет свою тай�
ну. Какие секреты хранят на�
следники Тараса Шевченко?
Некоторые исследователи по�
эта утверждают, что хоть он и
не был женат, у него все же были
внебрачные дети. И даже назы�
вают их фамилии. Но Лысенко
уверен, что это – фантазии, ко�
торыми часто окружают вели�
ких людей. На самом деле,
убежден он, у Тараса Григорье�
вича не было ни одного ребен�

ка  – даже внебрачного.
«И вообще, судя по той ин�

формации, которую раньше из�
за неграмотности рэдня пере�
давала друг другу устно, ника�
ких тайников и особых секре�
тов у нашего рода нет, – гово�
рит исследователь. – О Тарасе
Григорьевиче старшие поколе�
ния передавали младшим, что
он болел душой за всех своих
родных, помогал им матери�
ально, поддерживал морально
и делал все, чтобы помочь им
стать независимыми».

Книга жизни
Николай Лысенко завершил

исследовать генеалогию свое�
го рода в прошлом году, нака�
нуне 200�летнего юбилея сво�
его знаменитого предка. Это
древо рода, отмеченное в Кни�
ге рекордов Украины как самое
большое, стало частью его
книги «Коршня Шевченкового
ро�ду». Ее пока что издали ми�
нимальным тиражом – всего в
500 экземпляров. На большее
количество книг спонсорских
денег не хватило, а государ�
ственные структуры остались
в стороне.

«Эта книга как пояснитель�
ная записка к древу нашего
рода, – говорит Николай Павло�
вич. – В ней есть справка о селе
Шевчеиково (бывшей Керел�
ловке), около сотни биографий
родных Тараса Григорьевича и
старые фото, некоторым из них
уже лет по сто. Есть и жизне�
описания тех, кто причисляет
себя к роду Кобзаря, но досто�
верных данных, подтверждаю�
щих это, пока не найдено. Ду�
маю, что биографии этих людей
нужно более тщательно изу�
чить. Но это дело уже, навер�
ное, кого�то из младших поко�
лений нашего рода. Для меня
еще очень важно, что род Коб�
заря продолжается. У каждого
из нас есть дети и внуки. У мое�
го отца было двое наследников
– я и моя сестра Светлана, ко�
торая сейчас живет в Симфе�
рополе и, взяв фамилию мужа,
стала Москалевой. Она вырас�
тила дочь, я тоже. А сейчас даже
и внуки пошли».

Галина ГИРАК
Фото из архива Николая

Лысенко

КСТАТИ
В мире проживает около 1

млн человек с фамилией
Шевченко. За пределами Ук�
раины их больше всего в Рос�
сии и Казахстане.

Цікава та неординарна
подія відбулася цими дня�
ми у нашому місті. Група

Äåíèñ Ñîáîëü òà äðóç³ çàïðîøóþòü íàÄåíèñ Ñîáîëü òà äðóç³ çàïðîøóþòü íàÄåíèñ Ñîáîëü òà äðóç³ çàïðîøóþòü íàÄåíèñ Ñîáîëü òà äðóç³ çàïðîøóþòü íàÄåíèñ Ñîáîëü òà äðóç³ çàïðîøóþòü íà ê³íî ï³ä â³äêðèòèì íåáîì³íî ï³ä â³äêðèòèì íåáîì³íî ï³ä â³äêðèòèì íåáîì³íî ï³ä â³äêðèòèì íåáîì³íî ï³ä â³äêðèòèì íåáîì
ентузіастів очолювана
Денисом Соболем, вирі�
шила по�своєму залучити

мукачівців до культурно�
мистецького життя, зап�
росивши їх  на безкоштов�
ний перегляд кінематог�
рафічної стрічки просто
неба, у вечірній час, на
березі річки  Латориці.

“Кіно під відкритим небом,
показують в багатьох країнах
світу. Тепер і в Мукачеві є
можливість долучитися до
гарної традиції ! Кіно “ПРО�
СТО.НЕБА” дає можливість
провести вечір на свіжому
повітрі, в колі однодумців, це
можливість знайомства з
новими людьми...”, � читає�
мо ми на листівках� запро�

шеннях, які люб’язно розда�
вали перехожим організато�
ри заходу, який, безпереч�
но, уже привернув увагу на�
ших городян.

Окремого слова заслуго�
вує і сама стрічка, якою за�
початкувалися “кінематог�
рафічні четверги”, бо влас�
не в ці дні, щотижня, ми ма�
тимемо змогу долучатися
до кращих зразків кінема�
тографічного та анімаційно�
го мистецтва. Тож, фільм
Майкла Кейтона�Джонса
“Відстрі�люючи псів” по�
вернув нас до жахливих сто�
рінок  війни в Руанді, коли
безжально громадяни

однієї країни винищували
один одного, не жаліючи ні
жінок, ні дітей при фактич�
ному відстороненні від
функцій захисту людей з
боку “блакитних шоломів”
ООН. Та переглядаючи
стрічку про події, які відбу�
валися за багато тисяч кіло�
метрів від нас, ми з остра�
хом починали порівнювати
їх з тим, що відбувається
при підтримці путінської
Росії у східних регіонах
нашої країни.  Це викликає
не тільки страх за свою краї�
ну та її людей, але й спону�
кає до дій, які спрямовані на
становлення миру та злаго�

ди у всіх регіонах  нашої
держави.

Захід, який запропонува�
ла нам, мукачівцям, група
ентузіастів заслуговує на
всебічну підтримку та
вдячність і дуже радує, що є
серед нас люди, які готові
запропонувати нам не тільки
гарний відпочинок та мож�
ливість безкоштовного пере�
гляду кінофільмів, але й по�
ринути у світ живого людсь�
кого спілкування.

Відділ з питань внутріш�
ньої політики Мукачівсько�
го міськвиконкому
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1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 44000 у.од. тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища,cт ціна 23000 ум.од. тел.
0661543416

3) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино біля
АЗС "Маркет" поруч траса, ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

4) Терміново продається однокімнатна квартира, по вул..�
Грушевського, пл..20м.кв, є автономне опалення,всі комуніка�
ціі.ст.ціна 12000ум.од. можливий  торг.

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0509425800 можливий торг.

6) Продається 2 км. квартира на 2 поверсі в р�ні Пентагон,
автономне опалення, металопластикові вікна, ст. ціна 30000
у.од., торг. Еел. 0661543416

7) Продається земельна ділянка 17 сот з нежилим при�
міщенням по вул. Миру, ст. ціна 65000 у.од. тел. 0509425800

8) Продаються складські приміщення пл. 1200 м.кв. по вул.
Пряшівська об'їзна на ділянці 39 сот( земля в оренді) ст. ціна
22000 у.од. тел. 0661543416

9) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Н.Коропець
мальовниче місце, під лісом, поруч новобудови, є газ, елект�
рика,   ст. ціна 12000 у.од. торг, 0509425800

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пушкіна
пішохідна зона ( у дворі )пл. 25 м.кв., або 45 м.кв. 0509425800

11)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

12)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот землі,
що потребує ремонту в  с. Ключарки  при центральній дорозі,
ст. ціна    8500 у.од. тел. 0661543416

13)Терміново продається кімната пл..16 м. кв, в гуртожитку,
(приватна власність) , в кімнаті є вода, каналізація. Ст..ціна
5500 ум.од. можливий торг. Тел..0661543416

14)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жигулі", по
вул..Павліка Морозова. Гараж великий, утеплений,облашто�
ваний, знизу великий підвал.ст.ціна 3000 ум.од, можливий торг.
тел. 0509425800

15)Продаються дві земельні ділянки, в Лісарні, біля річки,в
котеджному містечку, по 8.5 сотки,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домовленості. 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

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

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

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

�рамник стрiчковоє пили;

� токарь
�електрогазозварник  ручного зварювання;

�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;

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

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

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

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

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2615685,

завод ЗБВіК біля переїзду.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

Тел.: 050 432 14 41; 050 372 3096

WWW.OLCOM.BIZ

     Нашедшему  флешку розового  цвета   с цепоч6
кой  в центре  Мукачева, огромнейшая просьба  вер6
нуть  з вознаграждение . Обращ. По тел 09562186
6550 (Саша).

У 1949 році Міжнародна фе�
дерація жінок ООН прийняла
рішення і оголосила 1 червня
Днем захисту прав та здоров’я
дітей, а через 10 років органі�
зацією ООН була прийнята дек�
ларація прав дитини. Ще через
30 років ООН була прийнята
Конвенція з прав дитини, яку
підтримала 61 країна.

 В Україні День захисту прав
дітей святкують першого черв�
ня починаючи з 1998 року. 30
травня 1998 року Президент

Çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé, ïðîâåäåíí³ êðèì³íàëüíî–âèêîíàâ÷îþ ³íñïåêö³ºþ Ìóêà÷³âñüêî
ðàéîíó â³ää³ëó Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³

України Леонід Кучма, за ініціа�
тивою Міністерства України у
справах сім’ї, молоді і спорту,
Всеукраїнського комітету захи�
сту дітей, Національного фон�
ду соціального захисту матерів
і дітей “Україна � дітям” та
інших громадських організацій
підписав відповідний Указ №
568/98 .

Станом на 1 червня 2014
року на обліку кримінально –
виконавчої інспекції Мукачівсь�
кого району відділу ДПтС Украї�

ни в Закарпатській області
перебуває  7 неповнолітніх
осіб. Вони засуджені за вчи�
нення кримінальних правопо�
рушень передбачених  ст. 185
КК України, але враховуючи що
дані особи не досягли повнол�
іття та скоювали злочини пе�
реважно перший раз, на
підставі ст. 75, 76, 104  КК Ук�
раїни, суд звільнив їх від відбу�
вання покарання з випробуван�
ням та призначають їм від 1 до
2 років іспитового строку без

позбавлення волі, з покладан�
ням на таких засуджених обо�
в’язків передбачених ст. 76 КК
України.

З нагоди святкування Дня за�
хисту прав дітей  30 травня
2014 року кримінально – вико�
навчою інспекцією Мукачівсь�
кого району спільно з СКМСД
Мукачівського МВ        (з обслу�
говування м. Мукачева та Му�
качівського району) УМВС Ук�
раїни в Закарпатській області
та Мукачівським районним цен�

тром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді проведе�
но заходи індивідуально –
профіактичного характеру, ви�
ховні лекції – бесіди, спрямо�
вані на виправлення засудже�
них неповнолітніх, недопущен�
ня скоєння ними повторних
злочинів та ресоціалізації їх в
суспільстві.

Кримінально – виконавча
інспекція Мукачівського
району відділу ДПтС України
в Закарпатській області

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
15 ÷åðâíÿ ó íåä³ëþ  â 12.00   äëÿ ä³òåé

 “Ïðîòè êîãî äðóæèìî”
(Ñ. Áºëîâ, Ñ. Êóâàºâ)

Íà 17.00  — äëÿ äîðîñëèõ  ïðåì’ºðà  ñïåê-
òàêëÿ  “Äóæå ïðîñòà ³ñòîð³ÿ” (Ì. Ëàäî)


