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

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

ØÀÍÎÂÍ²  ÊÎËÅÃÈ,
ÌÓÊÀ×²ÂÖ²,

ùèðî â³òàºìî âàñ ç³ ñâÿòîì Ñâ³òëîãî
Õðèñòîâîãî  Âîñêðåñ³ííÿ, ÿêå  îá'ºäíóº
âñ³õ íàñ  â³ðîþ ó ïåðåìîãó  äîáðà íàä
çëîì, æèòòÿ íàä ñìåðòþ. Ó öåé äåíü
ìè áàæàºìî âàì  ãàðíîãî íàñòðîþ,
â³äì³ííîãî çäîðîâÿ,á ñ³ìåéíîãî çàòèø-
êó, íåçì³ííîãî óñï³õó  ó  âñ³õ âàøèõ äîá-
ðèõ ñïðàâàõ , òâîð÷î¿ íàñíàãè.Íåõàé
Ïàñõàëüíå Ñâÿòî  ñòàíå äëÿ êîæíîãî
ç íàñ  ïî÷àòêîì íîâîãî æèòòÿ-êðàùî-
ãî â äîáð³øîãî.  Íåõàé çáóâàþòüñÿ âñ³
âàø³ æàäàí³ ñïîä³âàííÿ!
           ÊÎËÅÊÒÈÂ ÞÐÔ²ÐÌÈ
                              "Â²ÊÒÎÐ²ß"

Â³òàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ìóêà÷åâà Àíäð³ÿ Áàëîãè

ç Âåëèêîäíåì!
Äîðîã³ ìóêà÷³âö³, ùèðî

â³òàþ âàñ ç Âåëèêîîä-
íåì!

Íåõàé öå ñâ³òëå ñâÿòî
ïðèíåñå ó âàø³ äîì³âêè
ëþáîâ òà Áîæå Áëàãîñëî-
âåííÿ, íàïîâíèòü âàñ òà
ð³äíèõ âîëåþ äî äîáðèõ

ñïðàâ íà áëàãî Ìóêà÷åâà.
Â³ðòå ó äîáðî, ³ íåõàé áåðåæå âàñ Ãîñïîäü!

Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ, ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ç² ÑÂßÒÎÌ ÏÀÑÕÈ!
Ùèðî, â³ä óñ³º¿ äóø³

â³òàþ óñ³õ õðèñòèÿí ç Âå-
ëèêîäíåì!

Íåõàé Âñåâèøí³é äàðóº
âàì ³ âàøèì ðîäèíàì çäî-
ðîâ’ÿ, ùîá ìàëè ñèëè ³ íà-
ñíàãè ñâî¿ì æèòòÿì,ñâî¿-
ìè ìîëèòâàìè ³ â³ðîþ
ùîäíÿ äîâîäèòè, ùî ã³äí³ ñâ³òëîãî Âîñêðåñ-
³ííÿ! Ïåðåäóñ³ì áàæàþ óñ³ì íàì ìèðó â Óê-
ðà¿í³ ³ â óñüîìó ñâ³ò³!

Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

Î. ÏÅÐÅÑÒÀ

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß,
ç ãëèáîêîþ äóøåâíîþ ùèð³ñòþ
â³òàþ âàñ, äîðîã³ ïðàö³âíèêè
ÑÏ «Ô³øåð – Ìóêà÷åâî», íàø³ ìèë³
âåòåðàíè ç³ ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì ñâÿ-
òîì Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî. Íåõàé
Ñïàñèòåëü ñâ³òó áëàãîñëîâèòü âàñ
ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, äîñòàòêàìè, ìè-
ðîì ³ áëàãîäàòòþ, ïîøëå âàì ñèëè ³
ñíàãó, äàñòü ðàä³ñòü ³ óñï³õè ó êîæ-
íîìó âàøîìó ïî÷èíàíí³, ó êîæí³é
ñïðàâ³ áëàãîñëîâåíí³é Ãîñïîäîì.

Âàñèëü ÐßÁÈ×, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÑÏ  «Ô³øåð – Ìóêà÷åâî»

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!
 Ç   ñâ³òëèì  Õðèñòîâèì Âîñêðåñ³ííÿì,
øàíîâí³  ïðàö³âíèêè ³ íàø³ äîðîã³ âåòåðàíè
ÒÎÂ "Åäåëüâåéñ Ëå-Ãî". Íåõàé Âåëèêäåíü,
Ïàñõà Ãîñïîäíÿ  äàðóº âàì áàãàòî ðîê³â
ùàñëèâîãî æèòòÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, ìèðó,
ñåðäå÷íî¿ çëàãîäè, áëàãîïîëó÷÷ÿ, çäîðîâ'ÿ,
ðàäîñò³ â³ä îòî÷óþ÷èõ, à ìèëîñåðäÿ Ãîñ-
ïîäíº õàé  í³êîëè íå ïîêèäàº âàñ.
Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÒÎÂ "Åäåëüâåéñ – Ëå-Ãî", çàñëóæåíèé
ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, Ìà-
ðèíà ÞÑÊÎ, ãîëîâà êîì³òåòó ïðîô-
ñï³ëêè

Â²Ä ÓÑÜÎÃÎ ÑÅÐÖß
Ç íàãîäè Âîñêðåñ³ííÿ

Õðèñòîâîãî øëþ íàé-
ùèð³ø³  â³òàííÿ  ð³äíîìó
òðóäîâîìó êîëåêòèâó íàøî-
ãî ñîö³àëüíîãî çàêëàäó.
Ùèðî áàæàþ, ùîá ðàçîì ç
Ïàñõîþ Ãîñïîäíüîþ  ó íàø³
äóø³ ³ äîì³âêè  óâ³éøëè
Áîæà áëàãîäàòü, ïîðîçóì³ííÿ, ì³öíå çäîðî-
â’ÿ ³ çàïîâ³äàí³   Ñïàñèòåëåì ìèð ³  Áîæà áëà-
ãîäàòü.

Â. ÌÀÐÊÓËÈÍ, äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

ÄÎÐÎÃ² ÆÈÒÅË²
ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍÈ!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ
â³òàþ Âàñ ç íàéâåëè÷í³-
øèì ñâÿòîì óñ³õ õðèñ-
òèÿí – ñâ³òëèì Âîñêðåñ-
³ííÿì Õðèñòîâèì!

Öåé äåíü ñèìâîë³çóº
ïåðåìîãó äîáðà íàä

çëîì, â÷èòü ìèëîñåðäþ, òåðï³ííþ, ïðîùåííþ ³ ïðè-
ìèðåííþ, áðàòåðñòâó òà ëþáîâ³ äî áëèæíüîãî.

Ñïîêîíâ³êó ñâÿòî Ïàñõè ìè çóñòð³÷àºìî ³ç â³ðîþ
òà íàä³ºþ íà êðàùå ìàéáóòíº, íà çëàãîäó òà ìèð â
îñåë³, íà äîáðîáóò ó äåðæàâ³.

Òîæ íåõàé çä³éñíèòüñÿ çàäóìàíå, ³ â êîæåí ä³ì
ïðèéäå ³ íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ ùàñòÿ, çäîðîâ'ÿ, ìèð,
çàòèøîê, âçàºìîðîçóì³ííÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. Õàé
íåçãàñàº ó Âàøèõ ñåðöÿõ âîãíèê äîáðà ³ ìèëîñåðäÿ,
ëþáîâ³ ³ íàä³¿, ñâ³òëèõ ïî÷óòò³â òà äîáðèõ íàì³ð³â.

Íåõàé Âåëèêäåíü çàâæäè áóäå äëÿ Âàñ íåâè÷åðï-
íèì äæåðåëîì îïòèì³çìó é íàñíàãè äëÿ ïîâñÿêäåí-
íî¿ íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ íà áëàãî ð³äíî¿ Ìóêà÷³âùè-
íè òà Óêðà¿íè.

  Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âî³ñòèíó Âîñêðåñ!
                       Ç ïîâàãîþ Ñåðã³é  ÃÀÉÄÀÉ,  ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿  ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Äåðæàâíà ï³äòðèìêà:
Ìóêà÷³âùèíà îòðèìàëà
ô³íàíñóâàííÿ ç ÄÔÐÐ

Ìóêà÷³âùèíà îòðèìàëà ïåðøó â öüîìó ðîö³ ô³íàí-
ñîâó ï³äòðèìêó ç Äåðæàâíîãî Ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó.

Äâà ïðîåêòè, ÿê³ âäàëîñÿ çàõèñòèòè ãîëîâ³ Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³þ Ãàéäàþ, áóäå ïðîô³íàíñîâàíî çà
êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó.

Â ñâîþ ÷åðãó, äåïóòàòè Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè
âèä³ëèëè êîøòè äëÿ ñï³âô³íàíñóâàííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä çàãàëüíîãî êîøòîðèñó âàð-
òîñò³.

Òàê, 412 òèñÿ÷ ãðèâåíü (â òîìó ÷èñë³ 42 òèñÿ÷³ –
êîøòè ðàéîííîãî áþäæåòó) ñïðÿìóþòü íà îá’ºêò «Ðå-
êîíñòðóêö³ÿ êîòåëüí³ ç âñòàâëåííÿì òâåðäîïàëèâíèõ
êîòë³â äëÿ ÇÎØ ²-²²² ñò.. â ñ. Ãîðîíäà.

Ùå 380 òèñÿ÷ ãðèâåíü ( â òîìó ÷èñë³ 38.0 òèñ. ãðí..–
êîøòè ç ðàéîííî¿ êàçíè) íàïðàâëÿòü íà îá’ºêò «Ðå-
êîíñòðóêö³ÿ ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ â âñòàíîâëåí-
íÿì òâåðäîïàëèâíîãî êîòëà ÀÇÏÑÌ â ñ. Ãîðîíäà Ìó-
êà÷³âñüêîãî ðàéîíó.

«Â ñåë³ Ãîðîíäà çàêëàäè îñâ³òè òà ìåäèöèíè ìàòè-
ìóòü íîâ³ êîòåëüí³ ç òâåðäîïàëèâíèìè êîòëàìè, - êî-
ìåíòóº î÷³ëüíèê ðàéîíó Ñåðã³é Ãàéäàé. – Ìåí³ âäàëî-
ñÿ çàõèñòèòè íàø³ äâà âàæëèâ³ ïðîåêòè, ì³í³ì³çóâàâ-
øè íàâàíòàæåííÿ äëÿ ðàéîííîãî áþäæåòó».

Під час другого пленарного засідання п’ятої сесії
Мукачівської районної ради 06 квітня депутати
збільшили дохідну частину загального фонду бюдже!
ту на 1 525 500  грн. Це кошти державної субвенції
для реалізації всеукраїнської програми «Доступні
ліки».

На Мукачівщині готуються
до впровадження програми

«Доступні ліки»

Забезпечить реалізацію даної програми на Мукачів!
щині відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,
Центр надання первинної медико !санітарної допо!
моги району (ЦПМСД). Головний лікар ЦПМСД Вікто!
рія Лані цього ж дня провела нараду з представника!
ми аптечних установ, які готові співпрацювати в рам!
ках виконання урядової програми.

«При впровадженні програми потрібно врахувати
специфіку району, найбільшого за кількістю населе!
них пунктів, – наголошує Вікторія Лані, – концепція
наступна: максимально наблизити аптечну мережу до
пацієнта».

Разом з тим, критерій розташування аптеки в насе!
лених пунктах району не є визначальним. У рамках
програми з ЦПМСД співпрацюватимуть й аптечні зак!
лади Мукачева.

Під час наради Вікторія Лані детально роз’яснила
представникам аптек найважливіші складові програ!
ми. Так, МОЗ вже затвердив та оприлюднив перелік
препаратів із зазначеною вартістю, яку, повністю або
частково буде компенсовано за державні кошти.
Пацієнт, звертаючись до аптеки, повинен надати пра!
вильно виписаний та з необхідними печатками рецепт.

Умовою для аптек є наявність повного асортименту
препаратів, вартість яких відшкодовує держава.

Зазначимо, програма діє на ліки від серцево!судин!
них захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної аст!
ми.

Після підписання договорів з аптечними заклада!
ми, Центр надання первинної медико ! санітарної до!
помоги оприлюднить перелік аптек – партнерів про!
грами, в яких мешканці Мукачівщини зможуть отри!
мати ліки.

Представники аптек, які вже висловили готовність
до співпраці, отримали інформаційні матеріали щодо
програми відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування серцево!судинних захворювань, цукро!
вого діабету II типу, бронхіальної астми з метою їх роз!
міщення в приміщенні аптечного закладу.

Засідання робочої групи з
питань легалізації виплати
заробітної плати та зайня!
тості населення, забезпе!
чення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотри!
мання норм законодавства в

Ïðî ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ãàðàíò³é âèïëàòè
ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ãîâîðèëè ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ

частині мінімальної заробі!
тної плати відбулося у Му!
качівській РДА . Очолює ро!
бочу групу заступник голови
адміністрації Олександр
Богів.

До складу міжвідомчої
групи входять представники

структурних підрозділів ад!
міністрації та державні ус!
танови, які мають мож!
ливість здійснювати моніто!
ринг за роботодавцями в
частині виплати мінімальної
заробітної плати, встановле!
ної законодавством.

Відкриваючи засідання
робочої групи, Олександр
Богів наголосив на важли!
вості реалізації державної
політики щодо контролю
виплат працівникам міні!
мальної заробітної плати,
висловив своє бачення
співпраці й окреслив ос!
новні завдання для між!
відомчої групи.

Пріоритетними завдання!
ми робочої групи є
здійснення моніторингу за
суб’єктами підприємницької
діяльності всіх форм влас!
ності, як в частині гаранто!

ваної виплати працівникам
мінімальної заробітної пла!
ти, встановленої законодав!
чими актами, так і в частині
дотримання норм трудового
законодавства.

«Мінімальна заробітна
плата є державною соціаль!
ною гарантією, обов’язко!
вою для підприємств усіх
форм власності і господа!
рювання, – наголосив Олек!
сандр Богів».

У найближчих планах
міжвідомчої групи – прове!
дення широкої роз’ясню!
вальної роботи з суб’єктами
підприємницької діяльності
всіх форм власності. Так,
заплановано проведення на!
рад – семінарів за участю
керівників та головних бух!
галтерів підприємства рай!
ону із залученням представ!
ників органів місцевого са!
моврядування.

8 квітня на Закарпатті
відзначили Міжнародний
день ромів. Масштабні
святкування відбулися в
Ужгороді.

Свято розпочалося уро!
чистою ходою, в якій,
окрім самих «винуватців»
торжества, взяли участь і
керівники краю, пред!
ставники всіх районів та
міст, в яких мешкають
роми.

Делегація з Мукачівщи!
ни також долучилася до
відзначення Міжнародно!
го дня ромів. У районі на!
лічується 11 ромських по!

Делегація з Мукачівщини взяла участь у відзначення Міжнародного дня ромів
селень, співпраця з цією
національною меншиною
також посилена.

То ж, до обласного цен!
тру на святкові заходи за!
вітали: заступник голови
Мукачівської РДА Олек!
сандр Богів, лідери найчи!
сельніших ромських гро!
мад та керівники освітніх
закладів, у яких навчаєть!
ся ромська малеча.

Делегація Мукачівщини
разом з іншими учасника!
ми святкування пройшла
Ужгородом у святковій
ході та відвідала концерт
ромських виконавців, що

відбувся в облмуздрамте!
атрі.

«Мукачівщина має знач!

ний досвід у розбудові
взаємин з національною
меншиною ромів, –  заз!

начає Олександр Богів, –
разом з тим, впроваджу!
ються нові форми органі!
зацій, щодо успішної
інтеграції ромів до сучас!
ного суспільства».

Нагадаємо: нещодавно
голова Мукачівської РДА
Сергій Гайдай призначив
позаштатного радника з
питань міжнаціональних
відносин. Цю посаду об!
ійняла Наталія Козир –
виконавча директорка
благодійного фонду «Роз!
виток», який працює з
ромськими поселеннями.
Так, за сприянням фонду

на території району вже
утворено три органи са!
моорганізації ромського
населення. Інститути гро!
мадянського суспільства
запрацювали у селах Пав!
шино, В. Лучки та Чомо!
нин.

Крім того, під головуван!
ням Олександра Богіва у
Мукачівській РДА працює
постійна робоча група з
вирішення проблемних
питань ромського насе!
лення, до якої, окрім пра!
возахисників, входять го!
лови сіл та селищ а також
представники ромських
громад.



Ñ÷àñòüå ïðèõîäèò â äîì, ãäå ñëûøåí ñìåõ. (ßïîíñêàÿ ïîñëîâèöà).Ñ÷àñòüå ïðèõîäèò â äîì, ãäå ñëûøåí ñìåõ. (ßïîíñêàÿ ïîñëîâèöà).Ñ÷àñòüå ïðèõîäèò â äîì, ãäå ñëûøåí ñìåõ. (ßïîíñêàÿ ïîñëîâèöà).Ñ÷àñòüå ïðèõîäèò â äîì, ãäå ñëûøåí ñìåõ. (ßïîíñêàÿ ïîñëîâèöà).Ñ÷àñòüå ïðèõîäèò â äîì, ãäå ñëûøåí ñìåõ. (ßïîíñêàÿ ïîñëîâèöà).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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11 квітня 1945 року гру�
па в’язнів, до якої входи�
ли представники багать�
ох національностей, про�
явивши неабияку ріш�
учість та сміливість підня�
ли збройне повстання
проти тих, хто протягом
багатьох років тримав їх у
нелюдських умовах,
піддаючи щоденним зну�
щанням та  катуванням,
позбавляючи життя.

Так, це були в’язні Бухен�
вальда, одного з багатьох
концентраційних таборів, які
були створені гітлерівським
людиноненависницьким ре�
жимом на території фашис�
тської Німеччини та окупо�
ваних нею, у ході Другої світо�
вої війни, країн. Вони про�
явили виняткову мужність
виступивши зі зброєю в ру�
ках проти своїх катів, добре
розуміючи, що можуть заги�
нути тоді, коли свобода вже

ПАМ’ЯТАЙМО!

зовсім поряд, коли на допо�
могу йдуть війська союз�
ників по антигітлерівській
коаліції. На честь цієї пам’�
ятної події Генеральна  Асам�
блея ООН прийняла рішен�
ня відзначати 11 квітня
Міжнародний день визво�
лення в’язнів фашистських
концтаборів.

Сьогодні у Мукачеві,
мешканці якого також заз�
нали жахіть гітлерівських
концтаборів, відзначили
цей міжнародний день,
схиливши голови перед па�
м’яттю тих, хто  пізнав пек�
ло неволі та  тих, хто віддав
своє життя за їхнє визво�
лення.

7 квітня 2017 року,
напередодні Міжнарод�
ного дня ромів, відбу�
лася зустріч міського
голови Мукачева Анд�
рія Балоги з представ�
никами ромської гро�
мади.

Мукачівська громада
ромів  є третьою за чи�
сельністю національною
меншиною нашого міста
і надає  йому особливого
колориту, завдячуючи
своїм давнім традиціям
та самобутній культурі. З
давніх�давен роми  док�
ладають свою працю та
талант у соціально�економічний розви�
ток міста. Тож, хоч зустріч і була при�
свячена святковій події, на ній було об�
говорено широке коло питань, які сто�
суються і охорони здоров’я, і освіти, і
комфортного та безпечного проживан�
ня, і задоволення культурних та духов�
них потреб ромів міста над Латорицею.

Присутні мали можливість отримати
чіткі відповіді на питання, які  їх цікав�
лять і хвилюють, а також  окреслити шля�
хи подальшої плідної співпраці влади та
громадськості в інтересах і конкретної
людини, і нашої міської спільноти зага�

ЗУСТРІЧ МІСЬКОГО ГОЛОВИ АНДРІЯ
БАЛОГИ  З ПРЕДСТАВНИКАМИ

РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ МІСТА МУКАЧЕВА

лом. Сюди можна віднести і питання
організації виставки творів відомого
ромського художника Йосипа Балога, чи
надання допомоги в лікуванні молодого
мешканця ромського поселення, про�
ведення потужного святкового заходу в
ромському поселенні чи відкриття ам�
булаторії загальної практики сімейної
медицини тощо.

На завершення зустрічі Андрій Вікто�
рович Балога вручив присутнім нагоро�
ди виконавчого комітету Мукачівської
міської ради, привітав їх та всю ромську
громаду з Міжнародним днем ромів.

У Мукачівській дитячій художній школі ім. М. Мункачі відкрито виставку вик�
ладача школи Івана Баранова. На урочисте відкриття, приурочене 60�річчю

від дня народження митця, зібра�
лося чимало гостей: представни�
ки влади, колеги, рідні, шануваль�
ники його творчості, а також чима�
ла кількість учнів талановитого пе�
дагога�художника. Щирі слова
вітань ювіляру висловили началь�
ник відділу культури виконавчого
комітету Мукачівської міської ради
Ірина Калій, директор Мукачівської
дитячої художній школі ім. М. Мун�
качі Сергій Кіреєв, член Національ�
ної Спілки художників України Ва�
силь Вовчок, директор видавниц�
тва «Елара» Лариса Ком’яті, заслу�
жений працівник культури України,
керівник народного цирку «Друж�
ба» Рудольф Лаутнер та ін.

Переглянути експозицію можна
до 22 квітня цього року.

У МУКАЧЕВІ  ВІДКРИЛАСЯ  ПЕРСОНАЛЬНА
ВИСТАВКА  ТВОРІВ   ІВАНА  БАРАНОВА

У   малому сесійному залі відбу�
лася зустріч школярів з організа�
тором проекту та активістом Де�
нисом Соболем та міським голо�
вою – Андрієм Балогою.

Це двомісячна навчальна про�
грама, метою якої є створити ко�
манду молодих лідерів, через на�
вчання, розвиток лідерських на�
виків, семінари, дискусії та
спільну діяльність.

Програма Школи передбачає
навчальні семінари, тренінги на
тематики ефективної роботи в ко�
манді, навиків спілкування, умінь
планувати діяльність, мистецтва
публічного виступу, зустрічі з тренера�
ми та цікавими людьми, які є експерта�
ми у різних сферах.

Учасниками проекту можуть бути учні
8�10 класів шкіл м. Мукачева, лідери
шкільного самоврядування, старости
класів та активна шкільна молодь.

МУКАЧІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ
НАВЧАТИМУТЬ ЛІДЕРСТВА

Випускники програми мають нагоду
отримувати нові знання під час семі�
нарів, конференцій, майстер�класів, що
організовуються школою лідерства, ре�
алізовувати власні ідеї, розвивати свої
навички, пробувати себе в ролі тренерів
у тренінгових програмах.

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÊÎØÒÎÌ
ÁÞÄÆÅÒÓ

ÐÅÌÎÍÒÓÂÀÒÈÌÓÒÜ Ë²ÔÒÈ
Â ÁÀÃÀÒÎÏÎÂÅÐÕ²ÊÀÕ

Для цього з міського
бюджету вже виділено 272
тис. гривень. Так, ремонт
заплановано ліфтів у ба�
гатоповерхівках за адре�
сами: І. Зріні, 115 (під’їзд
2), Л. Толстого, 22б
(під’їзд 1), Л. Толстого, 22
б(під’їзд 2),П Набережна
6а (під’їзд 1), П. Набереж�
на, 6г (під’їзд 1), Росвигі�
вська, 1 (під’їзд 2), Універ�
ситетська 5а (під’їзд 2),
Університетська 5а
(під’їзд 3), Університетсь�
ка 5а (під’їзд 4), Універси�
тетська 5а (під’їзд 5).

271 тисячу виділено для
допомоги мукачівцям
коштом міської програми
«Додаткового соціально�
го захисту мукачівців». З
них  13 важкохворих меш�
канців міста отримали з
бюджету 213  тис. грн. на
лікування.  Мешканці
міста, які опинилися в
надзвичайних життєвих

Важкохворі мукачівці отримали
213 тис. грн. з міського бюджету

ситуаціях отримали по�
над 36 тис. гривень. Май�
же 15 тис. гривень виділе�
но для придбання
гігієнічних підгузок для
дітей з інвалідністю та до�
рослих лежачих осіб.

Програму матеріальної
допомоги мукачівцям, в
управлінні праці і соціаль�
ного захисту населення

виконавчого комітету Му�
качівської міської ради
розробили наприкінці
2015 року за дорученням
міського голови Андрія
Балоги. У 2016 році бюд�
жет програми перевищив
13 мільйонів гривень.
Різними видами допомог
скористалися майже три
тисячі жителів Мукачева.

У Вербну неділю на  площі Кирила та Мефодія відбуло�
ся  родинне свято «Писанковий рай». Проводився майстер�
клас відділу декоративно�
прикладного мистецтва Бу�
динку школярів для дітей та
батьків з розписування вели�
кодніх писанок, дряпанок, ма�
льованок, зернівок, писанок з
соленого тіста, писанок в
техніці декупаж та сучасних
дизайнерських писанок. На
передвеликоднє свято,
можна було прийти з пи�
санкою, безкоштовно пе�
реглянути казку в театрі чи
навчитись розмальовувати
писанку самотужки.

Для діток організували ве�
ликодні фотозони та безліч
солодких подарунків.

Мукачівська малеча створила
писанковий рай

Чотирьох мукачівців оштрафують
за засмічення міста

Працівники «Муніципальної поліції» Мукачева проводять рейдові перевірки дотриман�
ня містянами Правил благоустрою. Цього разу четверо сплатять штраф за засмічення
міста – на них складено протоколи про адміністративне правопорушення за засмічення
міста та організацію сміттєзвалищ.  Такі випадки фіксувалися «муніципалами» на вулицях
Римського�Корсакова, Росвигівській, Петефі, Берегівська. Всі вони понесуть адміністра�
тивну відповідальність. Розмір штрафу за порушення правил благоустрою від  340 до 1360
гривень.
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
4 (133)  13 êâ³òíÿ 2017 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ.
(Òðîïàðü Ïàñõè, ãëàñ 5)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Âîçëþáëåí³ ó Ãîñïîä³ äîñ-
òî÷òèì³ ïàñòèð³, âåñü êë³ð
öåðêîâíèé, ÷åñí³ ³íîêè òà
³íîêèí³, áîãîëþáèâ³ áðàòòÿ ³
ñåñòðè! Ùèðîñåðäå÷íî
â³òàþ âñ³õ âàñ ç Âåëèêèì ³
ñïàñèòåëüíèì ñâÿòîì
Ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñ-
êðåñ³ííÿ!

Ñïîâ³äóþ÷è Áîãà, ßêèé
âîñêðåñ, ìè äåêëàðóºìî
³ñòèíí³ñòü òîãî, ùî íàøå
ñâ³òîãëÿäíå ïåðåêîíàííÿ º
æèâèì, ñïðàâæí³ì ³ ïîçáàâ-
ëåíèì ì³ôó. Ïåðì³ãøè
ñìåðòü, Ãîñïîäü äàº íàì ðî-
çóì³ííÿ òîãî, ùî ìè º ñï³âó-
÷àñíèêàìè Éîãî âîñêðåñ³í-
íÿ. Â³òàþ÷èñü ñëîâàìè
«Õðèñòîñ Âîñêðåñ», ìè
ñâ³ä÷èìî ñâ³òó, ùî öÿ ïîä³ÿ º
íå ïðîñòî ïðèâ³òàííÿì, à ñåíñ íàøî¿ â³ðè! Çà
ñëîâàìè àïîñòîëà Ïàâëà, ÿêùî: «Õðèñòîñ íå
âîñêðåñ, òî é ïðîïîâ³äü íàøà ìàðíà, ìàðíà ³
â³ðà âàøà» (1 Êîð. 15,14).

Â³äðàçó ï³ñëÿ âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîñ ÿâèâñÿ
æ³íêàì-ìèðîíîñèöÿì ³ íàëÿêàíèì àïîñòîëàì,
ÿê³, çëÿêàâøèñü ³óäå¿â, ðîçá³ãëèñÿ. Ãîñïîäü
çì³öíþº ¿õíþ â³ðó ñëîâàìè: «Íå á³éòåñÿ! ß ïå-
ðåì³ã ñâ³ò» (²í. 16, 33). Ñâ³ò, ÿêèé ê³ëüêà äí³â
òîìó çàñóäèâ Éîãî ³ ðîç³ï’ÿâ íà Õðåñò³, ñâ³ò,
ÿêèé ³ ñüîãîäí³ ðîçïèíàº Õðèñòà âíîñÿ÷è äè-
ñîíàíñ ó ºñòâî â³ðóþ÷èõ â Íüîãî ëþäåé.

Â ö³ äí³ ìè ïîâèíí³ â³ääàòè Õðèñòó ñâîº ñåð-
öå, ÷èñò³ äóìêè òà â÷èíêè. «Ñèíó ì³é! â³ääàé
ñåðöå òâîº ìåí³, ³ î÷³ òâî¿ íåõàé ñïîñòåð³ãà-
þòü çà ïóòÿìè ìî¿ìè» (Ïðèò÷. 23, 26). Îñü,
ùî ïîòðåáóº â³ä íàñ Ãîñïîäü. Â³í õî÷å â³ä íàñ
â³äâåðòî¿ ñàìîâ³ääàíî¿ â³ðíîñò³ äî Íüîãî. Â³í
õî÷å, àáè ìè ÷åðåç âèêîíàííÿ Éîãî çàïîâ³äåé
ñòàëè áëèçüêèìè Éîìó.

Â  ³ñòîð³¿  öèâ³ë³çàö³é âñ³ ëþäñüê³ ïåðåìîãè ìà-
þòü â ñîá³ äâà àñïåêòè. Ïåðøèé: â áóäü-ÿê³é
ïåðåìîç³ º  ïåðåìîæåíèé, ³ äðóãèé: â áóäü-ÿê³é
ïåðåìîç³ º ïåðåìîæåöü. Ç  îäí³º¿ ñòîðîíè ïëà÷
³ ñêîðáîòà. Ç ³íøî¿ – ïåðåìîãà Äóõà.   Ïðîòå   ïà-
ì’ÿòàéòå áóëà ò³ëüêè îäíà ³ ºäèíà ïåðåìîãà ó
ñâ³ò³, ó âñ³é Âñåëåíí³é, ÿêó íå ïðèñâî¿â ñîá³ Ïå-
ðåìîæåöü – öå áóâ Âîñêðåñëèé Õðèñòîñ. Õðè-
ñòîñ Ñïàñèòåëü íå ïðèñâî¿â ñîá³ ïåðåìîãó íàä
ñìåðòþ, Â³í â³ääàâ ¿¿ íàì, Â³í ïîäàðóâàâ ¿¿ íàì.
² âëàñíå ö³é ïåðåìîç³ ìè ïîâèíí³ ðàä³òè ç âàìè.
Òîìó ùî öÿ ïåðåìîãà âåëèêà ³ ñóòòºâà äëÿ íàñ.

Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øîãî Ôåîäîðà
àðõ³ºïèñêîïà Ìóêà÷³âñüêîãî ³  Óæãîðîäñüêîãî  áîãîëþáèâèì ïàñòèðÿì,

÷åñíîìó ìîíàøåñòâó  ³ âñ³ì ÷àäàì
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ºïàðõ³¿

ÏÀÑÕÀËÜÍÅ  ÏÎÑËÀÍÍß

Âîíà æèòòºäàéíà, áî, çàâäÿ-
êè ö³é ïåðåìîç³, ìè ç âàìè
ìîæåìî íàñë³äóâàòè â³÷íå
áëàæåíñòâî. Òå áëàæåíñòâî,
÷åðåç ÿêå ëþäèíà äîëó÷àºòü-
ñÿ äî ìèðó Õðèñòîâîãî.
Ìèðó, â ÿêîìó íåìàº çëîáè,
íåíàâèñò³, ðîçäðàòóâàííÿ,
ìèðó âíóòð³øíüîãî, ñïðàâæ-
íüîãî. Ìèðó, ÿêèé º òàêèì áà-
æàíèì çàðàç äëÿ íàñ.

Íèí³ íàø óêðà¿íñüêèé ìèðî-
ëþáèâèé íàðîä ïðîõîäèòü
âåëèê³ âèïðîáóâàííÿ, òåð-
ïèòü íåïðàâäó. Ìè ùîäíÿ
ìîëèìîñÿ àáè Âîñêðåñëèé
Õðèñòîñ ïîêëàâ êðàé â³éí³ íà
Ñõîä³ Óêðà¿íè, ÿêà ïðîäîâæóº
ïðèçâîäèòè äî ðóéíóâàííÿ ³
ñòðàæäàíü. Ñìåðòü â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â òà ìèðíîãî íà-

ñåëåííÿ º íåïðèïóñòèìîþ ÿê ç òî÷êè çîðó
ªâàíãåë³ÿ, òàê ³ ç áîêó ëþäÿíîñò³.

Áðàòòÿ òà ñåñòðè! Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå – öå
ñâÿòî äëÿ âñ³õ, áåç ð³çíèö³ ó ñîö³àëüíîìó ³ ìà-
òåð³àëüíîìó ñòàí³. Õðèñòîñ Âîñêðåñ äëÿ âñ³õ íàñ,
äëÿ âñüîãî ëþäñòâà. Áåçñìåðòíà Ïàñõàëüíà
ï³ñíÿ ëèíå ñüîãîäí³ äî êîæíîãî â³ðóþ÷îãî ñåð-
öÿ: äîðîñëîãî ³ ìàëîãî, âåñåëîãî ³ ñóìíîãî, áî-
ãàòîãî ³ á³äíîãî, ùàñëèâîãî ³ ñêîðáîòíîãî. Ãî-
ëîâíå – ïî÷óòè ãîëîñ Ãîñïîäí³é ³ íå â³äâåðíó-
òèñÿ â³ä çàïðîøåííÿ íà Áîæåñòâåííó ëþáîâ.

Ó ö³ ñâ³òë³ ³ ðàä³ñí³ Ïàñõàëüí³ äí³, êîëè âñå äîâ-
êîëà ñïîâíåíî áîæåñòâåííîãî ñâ³òëà, êîëè íåáî
³ çåìëÿ ç’ºäíóþòüñÿ â ºäèíîìó ëèêóâàíí³ âå-
ëèêîãî Òîðæåñòâà, â³ä ùèðîãî ñåðöÿ, çíîâó ³
çíîâó ñåðäå÷íî â³òàþ Âàñ ç³ ñâÿòîì Ñâ³òëîãî
Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ! Áàæàþ Âàì âò³øèòèñü
öèì áàæàíîþ ³ áëàãîäàòíîþ äóõîâíîþ òðàïå-
çîþ íàøî¿ â³ðè, áàæàþ Âàì òàêîæ ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, óñï³õ³â, áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîïîìîãè Áîæî¿
ó âñ³õ Âàøèõ äîáðèõ ñïðàâàõ ³ ïî÷èíàííÿõ! Õàé
æå Ïàñõàëüíà ðàä³ñòü ïåðåìîæíî ââ³éäå â êîæ-
íå ñåðöå, õàé îãîðíå âîíà óñ³õ â³ðíèõ Áîãó ëþ-
äåé. Íåõàé ïàíóº â äóøàõ ³ ñåðöÿõ íàøèõ ìèð
Áîæèé ³ íåõàé çíèêíóòü ó íàñ âçàºìíà âîðîæ-
íå÷à, çë³ñòü ³ âñÿê³ ðîçä³ëåííÿ!

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!
ÂÎ²ÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Ìóêà÷åâî Ïàñõà Õðèñòîâà 2017 ð³ê
Àðõ³ºïèñêîï Ìóêà÷³âñüêî¿ ªïàðõ³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Äóøà ìîÿ, ëèêóé è ïîé,
Íàñëåäíèöà íåáåñ:
Õðèñòîñ âîñêðåñ, Ñïàñèòåëü Òâîé
Âîèñòèíó âîñêðåñ!
          Õðèñòîñ âîñêðåñ, Ñïàñèòåëü ìîé
          Âîèñòèíó âîñêðåñ!
          Ëèêóé äóøà: Îí ïðåä òîáîé
          Ðàñêðûë âðàòà Íåáåñ…

Â. Êþõåëüáåêåð

ÍÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ

ÀÏÎÑÒÎË ² ªÂÀÍÃÅË²ÑÒ
²ÎÀÍÍ ÁÎÃÎÑËÎÂ
(Äåíü ïàì’ÿò³ – 21 òðàâíÿ)

Ñâ. Àïîñòîë ³ ºâàíãåë³ñò ²îàíí Áîãîñëîâ áóâ ïðèçâàíèé
Ãîñïîäîì ç³ ñòàðøèì áðàòîì ²àêîâîì íà Ãåí³ñàðåòñüêî-
ìó îçåð³.

Àï. ²îàíí áóâ îñîáëèâî ëþáèì Ñïàñèòåëåì çà æåðò-
âåííó ëþáîâ ³ íåïîðî÷íó ÷èñòîòó. Â³í áóâ îäíèì ³ç òðüîõ
ó÷í³â, ÿêèõ ²³ñóñ Õðèñòîñ îñîáëèâî íàáëèçèâ äî Ñåáå.
Ñâ. ²îàíí Áîãîñëîâ áóâ ïðèñóòí³é ïðè âîñêðåøåíí³ äî÷êè
²à³ðà, áóâ ñâ³äêîì Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî íà Ôàâîð³.
Ï³ä ÷àñ Òàéíî¿ Âå÷åð³ â³í ïî çíàêó àï. Ïåòðà, ïðèíèêíóâ-
øè äî ãðóäåé Ñïàñèòåëÿ, çàïèòàâ ïðî ³ì’ÿ çðàäíèêà. Àï.
²îàíí éøîâ ñë³äîì çà Ãîñïîäîì, êîëè Éîãî âåëè ³ç Ãåô-
ñèìàíñüêîãî ñàäó íà ñóä; áóâ â àðõ³ºðåéñüêîìó äâîð³ íà
äîïèòàõ Ó÷èòåëÿ; ñë³äóâàâ çà Íèì ïî Õðåñíîìó øëÿõó. Ó
ï³äí³ææÿ Õðåñòà â³í ïëàêàâ ç Áîæîþ Ìàò³ð’þ ³ ïî÷óâ ñëîâà
Ðîç³ï’ÿòîãî Ãîñïîäà: «Æåíî, ñå ñûí Òâîé», «Ñå Ìàòè òâîÿ».
Ç öüîãî ÷àñó àï. ²îàíí òóðáóâàâñÿ ïðî Ïðåñâÿòó Ä³âó
Ìàð³þ ³ ñëóæèâ ¯é äî ¯¿ Óñï³ííÿ.

Ï³ñëÿ Óñï³ííÿ àï. ²îàíí íàïðàâèâñÿ â Åôåñ äëÿ ïðî-
ïîâ³ä³ ªâàíãåë³ÿ, âçÿâ ç ñîáîþ ó÷íÿ Ïðîõîðà. Êîëè ðîç-
ïî÷àëîñü ãîí³ííÿ íà õðèñòèÿí ³ìïåðàòîðà Íåðîíà (56-
68), àï. ²îàííà íàïðàâèëè íà ñóä â Ðèì. Éîãî õîò³ëè ñòðà-
òèòè, àëå ïî Áîæ³é ñèë³ â³í óíèêíóâ ñìåðò³.  Òîä³ éîãî
çàñëàëè íà î. Ïàòìîñ, äå â³í æèâ ³ ïðîïîâ³äóâàâ áàãàòî
ðîê³â. Òàì áëèçüêî 67 ðîêó Ïðîõîðîì ç³ ñë³â àï. ²îàííà
áóëà çàïèñàíà Êíèãà Îòêðîâåííÿ (Àïîêàë³ïñèñ).

Ï³ñëÿ çàñëàííÿ àï. ²îàíí ïîâåðíóâñÿ â Åôåñ, äå áëèçüêî
95 ð. íàïèñàâ ªâàíãåë³º. Â³í ïîìåð ó â³ö³ á³ëüøå ñòà
ðîê³â ïðèðîäíîþ ñìåðòþ, ºäèíèé ³ç ñàìîâèäö³â Õðèñ-
òà. Öåðêâà íàçèâàº àï. ²îàííà Áîãîñëîâà àïîñòîëîì ëþ-
áîâ³.

Àðõ³ìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ

ÀÏÎÑÒÎË
²ÀÊÎÂ  ÇÀÂÅÄÅªÂ
(Äåíü ïàì’ÿò³ – 13 òðàâíÿ)

Ñâ. ²àêîâ Çàâåäåºâ (²àêîâ Ñòàðøèé) - àïîñòîë â³ä 12,
áóâ ïðèçâàíèé Ãîñïîäîì ²³ñóñîì Õðèñòîì ç áðàòîì àïî-
ñòîëîì ³ ºâàíãåë³ñòîì ²îàííîì Áîãîñëîâîì. Áðàòàì Âîà-
íåãðåñ ("ñèíàì ãðîìó", ÿê ¿õ íàçèâàâ Ãîñïîäü ²³ñóñ Õðè-
ñòîñ çà ïîðèâ÷àñòó íàòóðó) ³ àï. Ïåòðó ²³ñóñ Õðèñòîñ ÷à-
ñò³øå, í³æ ³íøèì àïîñòîëàì, â³äêðèâàâ Ñâî¿ Áîæåñòâåíí³
Òàéíè: ïðè âîñêðåøåíí³ äîíüêè ²à³ðà, íà Ôàâîðñüê³é ãîð³
³ â Ãåôñèìàíñüêîìó ñàäó.

Ñâ. ²àêîâ ï³ñëÿ ç³øåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà ïðîïîâ³äóâàâ â
²ñïàí³¿. Ïîò³ì ïîâåðíóâñÿ â ²ºðóñàëèì ³ â÷èâ ïðî ²³ñóñà
Õðèñòà ÿê Ñïàñèòåëÿ ñâ³òó, çâèíóâà÷óâàâ ôàðèñå¿â ³ êíèæ-
íèê³â, äîêîðÿþ÷è ¿ì ó æîðñòîêîñåðäîñò³ ³ íåâ³ðñòâ³. ²óäå¿
çàìîâèëè ô³ëîñîôà-âîëõâà Ãåðìîãåíà, ùîá â³í âñòóïèâ
ó äèñêóñ³þ ç àïîñòîëîì. Âîëõâ â³äïðàâèâ äî ñâ. àïîñòî-
ëà ñâîãî ó÷íÿ Ô³ë³ïà, àëå òîé ïîâ³ðèâ ó Ãîñïîäà ²³ñóñà
Õðèñòà. Ïîò³ì ³ ñàì Ãåðìîãåí ïåðåêîíàâñÿ â ñèë³ Áîæ³é,
ñïàëèâ ÷àð³âí³ êíèæêè, ïðèéíÿâ ñâÿòå õðåùåííÿ ³ ñòàâ
ïîñë³äîâíèêîì Õðèñòîâèì.

Òîä³ ³óäå¿ ïåðåêîíàëè ñâîãî ïðàâèòåëÿ ²ðîäà Àãðèïó
çàñóäèòè àïîñòîëà ²àêîâà íà ñìåðòü. Ñâ. ²àêîâ, âèñëóõàâ-
øè ñìåðòíèé âèðîê, ïðîäîâæóâàâ çàñâ³ä÷óâàòè ïðî Õðè-
ñòà. Äîíîùèê ²îñ³ÿ áóâ âðàæåíèé ìóæí³ñòþ ñâ. ²àêîâà.
Â³í óâ³ðóâàâ ³, êîëè àïîñòîëà ïîâåëè íà ñòðàòó, âïàâ äî
éîãî í³ã, ïîêàÿâñÿ ³ ìîëèâ ïðî ïðîùåííÿ. Ñâ. ²àêîâ
îá³éíÿâ, ïîö³ëóâàâ éîãî ³ ñêàçàâ: "Ìèð òîá³ ³ ïðîùåííÿ".
Òîä³ ²îñ³ÿ ñïîâ³äóâàâ â³ðó ó Õðèñòà ³ áóâ îáåçãëàâëåíèé
ðàçîì ç³ ñâ. ²àêîâîì â 44 ð. â ²ºðóñàëèì³.

Ïðîòîäèÿêîí Ìèòðîôàí
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Íå ÷åëîâå÷åñêèå òîëüêî, íî âìåñòå è àíãåëüñêèå ÿçûêè íå ñèëüíû èçúÿñíèòü íåèçðå÷åííóþ
Òâîþ ê íàì ìèëîñòü, ïðåñëàâíî Âîñêðåñøèé Ãîñïîäè! (Èí. 1: 1-17)

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÒÐÀÂÍ² 2017  ð.

2. (Âò.)  – Áëæ. Ìàòðîíè Ìîñêîâñüêî¿.
6. (Ñá.) – Âì÷. Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ. ²âåðñüêî¿

³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
7. (Íä.) – Ïðî ðîçñëàáëåíîãî.
8. (Ïí.) – Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ìàðêà.
9. (Âò.) – Ïîìèíàííÿ ñïî÷èëèõ âî¿í³â.
10. (Ñð.) – Ïðåïîëîâ³ííÿ Ï'ÿòèäåñÿòíèö³.
12. (Ïò.) – Ïðï. Íåêòàð³ÿ Îïòèíñüêîãî. Ïðï. Àì-

ôèëîõ³ÿ Ïî÷à¿âñüêîãî.
13. (Ñá.) – Àïîñòîëà ²àêîâà Çàâåäåºâà. Ñâò. ²ãíàò³ÿ

Áðÿí÷àí³íîâà, ºï. Êàâêàçüêîãî.
14. (Íä.) – Ïðî ñàìàðÿíêó. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³

"Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü".
15. (Ïí.) – Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â áëãââ. êíí. Ðóñü-

êèõ Áîðèñà ³ Ãë³áà, ó Ñâÿòîìó Õðåùåíí³ Ðîìàíà ³
Äàâèäà
16. (Âò.) – Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ, ³ãóìåíà Êèºâî-Ïå-

÷åðñüêîãî.
18. (×ò.) – Âìö. ²ðèíè. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Íå-

óïèâàåìàÿ ×àøà".
19. (Ïò.) – Ïðï. ²îâà Ïî÷à¿âñüêîãî.
21. (Íä.) – Ïðî ñë³ïîãî. Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà

²îàííà Áîãîñëîâà.
22. (Ïí.) – Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â ñâÿòèòåëÿ ³ ÷ó-

äîòâîðöÿ Ìèêîëàÿ ³ç Ìèð Ë³ê³éñüêèõ ó Áàð³.
23. (Âò.) – Àïîñòîëà Ñèìîíà Çèëîòà.
24. (Ñð.) – Ð³âíîàï. Ìåôîä³ÿ é Êèðèëà, ó÷èòåë³â

Ñëîâåíñüêèõ.
25. (×ò.) – Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíº. Ñùì÷. ªðìî-

ãåíà, ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîò-
âîðöÿ.
28.(Íä.) – Ñâÿòèõ îòö³â ² Âñåëåíñüêîãî Ñîáîðó

(325). Ïðï. Ïàõîì³ÿ Âåëèêîãî. Ïñêîâî-Ïå÷åðñü-
êî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óìèëåíèå".

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

Çàïèòàííÿ:  – Ùî ÷èòàòè çà
ïîìåðëèì â ïàñõàëüíèé òèæ-
äåíü?

Â³äïîâ³äü:  – Íà Ïàñõó á³ëÿ ãðîáó
ïîìåðëîãî íå ñë³ä ÷èòàòè Ïñàëòèð,
çàì³íþþ÷è ¿¿ àáî ÷èòàííÿì ïàñõàëü-
íîãî Êàíîíó ³ ïàñõàëüíèõ ï³ñíåñï³â³â,
ïîâòîðþþ÷è ¿õ, àáî ÷èòàííÿì Ñâÿòî-
ãî ªâàíãåë³ÿ, íàâ³òü á³ëÿ ãðîáó ìè-
ðÿíèíà.

Çàïèòàííÿ: – ×è ïðàâäà, ùî
ïîìåðë³ íà Ñâ³òë³é Ñåäìèö³ ñïî-
äîáëÿþòüñÿ Öàðñòâà Íåáåñíîãî?

Â³äïîâ³äü:  – Öå ïðàâèëüíî, àëå
íå äëÿ âñ³õ. Ò³, õòî íîñèâ õðåñò, ó Âå-
ëèêèé ï³ñò ïðè÷àùàâñÿ, êàÿâñÿ, æèâ
áëàãî÷åñòèâî, ò³ ä³éñíî ñïîäîáëÿþòü-
ñÿ áëàæåííîãî æèòòÿ. À òîé õòî öüîãî
íå ìàâ, òîé éîãî íå îòðèìàº.

Çàïèòàííÿ: – Ï³ä ÷àñ Ïðè÷àñ-
òÿ ÿ ÷åðåç íåóâàæí³ñòü äîòîðê-
íóâñÿ äî ×àø³ ³ç Ñâÿòèìè Äà-

ðàìè ðóêàìè. Ìåí³ ñêàçàëè, ùî
öå ñìåðòíèé ãð³õ. ×è öå òàê?

Â³äïîâ³äü:  – Ãð³õ íå ñìåðòíèé,
àëå ïîêàÿòèñÿ òðåáà. Ñâò. ²îàíí Çëà-
òîóñò êàæå, ùî íåïîñâÿùåíîìó íå
ìîæíà òîðêàòèñÿ ðóêàìè ñâÿùåíèõ
ñîñóä³â.

Çàïèòàííÿ: –  ×è ìîæíà ïðà-
âîñëàâíîìó õðèñòèÿíèíó ñòàâè-
òè ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ ³ ïðàã-
íóòè äî òîãî, ùîá îòðèìàòè äàð
ïðîçîðëèâîñò³ ³ ÷óäîòâîð³íü, ùîá
ïîò³ì äîïîìàãàòè ëþäÿì?

Â³äïîâ³äü:  – Öå äóìêà âîðîæà.
Ìåòà õðèñòèÿíèíà – ïåðåìîãòè ñâî¿
ïîãàí³ çâè÷êè ³ äîãîäèòè Áîãó ÷åðåç
âèêîíàííÿ Éîãî çàïîâ³äåé ³ ïðèíå-
ñåííÿ äîáðà ç äîïîìîãîþ Áîãà.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà ðîáè-
òè çåìí³ ïîêëîíè íà äîìàøí³é
ìîëèòâ³ â Ñâÿòêè, ïðàçíèêè,
Ñâ³òëó Ñåäìèöþ, ÿêùî çãð³øèâ

³ ñîâ³ñòü íå äîçâîëÿº ìîëèòèñü
ñòîÿ÷è?

Â³äïîâ³äü:  – Òðåáà ïðàãíóòè æèòè
çà ñòàòóòîì Öåðêâè, ÿêèé â³äì³íÿº
çåìí³ ïîêëîíè â ö³ äí³, àëå â äî-
ìàøí³é ìîëèòâ³ ìîæíà äîïóñòèòè ³
êîë³íîïðåêëîí³ííÿ.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà â³ðè-
òè ãîðîñêîïàì?

Â³äïîâ³äü:   – Í³ ãîðîñêîïàì, í³
êàðòàì, í³ÿêèì ãàäàííÿì äîâ³ðÿòè
íå ìîæíà. Ó ÷èí³ Ñïîâ³ä³ ïðè ïåðå-
ðàõóâàíí³ âàæêèõ ãð³õ³â º òàêå çà-
ïèòàííÿ: "×è çâåðòàëèñÿ âè äî àñò-
ðîëîã³â?" Íàøå ìàéáóòíº æèòòÿ çà-
ëåæèòü íå â³ä ðîçì³ùåííÿ ç³ðîê, à â³ä
ñâÿòîñò³.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà íîñè-
òè õðåñòèê íà ëàíöþæêîâ³?

Â³äïîâ³äü:   – Ìîæíà, ò³ëüêè ëàí-
öþæîê ìàº áóòè ì³öíèì, ùîá íå çàãó-
áèòè õðåñòèê.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Ïîêà ìû æèâû, ìîæíî âñå èñïðàâèòü,
Âñå îñîçíàòü, èñïðàâèòüñÿ, ïðîñòèòü.
Âðàãàì íå ìñòèòü, ëþáèìûì íå ëóêàâèòü,
Äðóçåé, ÷òî îòòîëêíóëè, âîçâðàòèòü.
          Ïîêà ìû æèâû, ìîæíî îãëÿíóòüñÿ,
          Óâèäåòü ïóòü, ñ êîòîðîãî ñîøëè.
          Îò ñòðàøíûõ ñíîâ î÷íóâøèñü, îòòîëêíóòüñÿ
          Îò ïðîïàñòè, ê êîòîðîé ïîäîøëè.
Ïîêà ìû æèâû… Ìíîãèå ëü ñóìåëè
Îñòàíîâèòü ëþáèìûõ, ÷òî óøëè?
Ìû èõ ïðîñòèòü ïðè æèçíè íå óñïåëè,
È ïîïðîñèòü ïðîùåíüÿ íå ñìîãëè…
          Êîãäà îíè óõîäÿò â òèøèíó,
          Òóäà, îòêóäà òî÷íî íåò âîçâðàòà,
          Ïîðîé õâàòàåò íåñêîëüêèõ ìèíóò
          Ïîíÿòü – î Áîæå! – êàê ìû âèíîâàòû!
È ôîòî – ÷åðíî-áåëîå êèíî.
Óñòàëûå ãëàçà – çíàêîìûì âçãëÿäîì.
Îíè óæå ïðîñòèëè íàñ äàâíî
Çà òî, ÷òî ñëèøêîì ðåäêî áûëè ðÿäîì,
          Çà íåçâîíêè, íåâñòðå÷è, íåòåïëî.
          Íå ëèöà ïåðåä íàìè – ïðîñòî òåíè…
          À ñêîëüêî áûëî ñêàçàíî íå òî,
          È íå î òîì, è ôðàçàìè íå òåìè.
Òóãàÿ áîëü – âèíû ïîñëåäíèé øòðèõ –
Ñêðåáåò, èçâîäèò õîëîäîì ïî êîæå.
Çà âñå, ÷òî ìû íå ñäåëàëè äëÿ íèõ,
Îíè ïðîùàþò. Ìû ñåáÿ – íå ìîæåì…

Ýäóàðä ÀÑÀÄÎÂ.

ÏÎÊÀ ÌÛ ÆÈÂÛ...

Çàê³í÷èëîñü âñå. Ò³ëî Ñïà-
ñèòåëÿ çíÿòî ç õðåñòà. Òåì-
íà ïå÷åðà ñõîâàëà Ó÷èòåëÿ ³
×óäîòâîðöÿ, ïå÷àòêà ³ ñòðà-
æà çàêðèëè äî Íüîãî äîñòóï.
Íàñòàëà ñòàðîçàâ³òíà Ïàñõà,
ºâðå¿ ðàä³þòü, òîðæåñòâó-
þòü, ó÷í³ ðîçãóáëåí³, æ³íêè
â ñêîðáîò³ ³ ñëüîçàõ – íåìàº
ç íèìè Õðèñòà. Àëå, ïðèé-

øîâøè äî ãðîáó,
âîíè ä³çíàþòüñÿ
â³ä àíãåë³â, ùî
Õðèñòîñ âîñêðåñ,
òà é ñàì³ âîíè
áà÷àòü Éîãî ³ ÷ó-
þòü Éîãî Áîæå-
ñòâåííèé ãîëîñ:
«Ðàäóéòåñÿ!» Òàêó
âåëèêó ñåðäå÷íó
íàãîðîäó îòðèìà-

ëè âîíè çà ñâîþ ëþáîâ äî
Íüîãî, ïðèõèëüí³ñòü ³
ùèð³ñòü. Îñü öþ ëþáîâ ñâÿ-
òèõ æîí ìè ³ çãàäóºìî ³ âîç-
âåëè÷óºìî ñüîãîäí³. ² ïî-
âèíí³ íàñë³äóâàòè ¿é â ì³ðó
ñâî¿õ äóøåâíèõ ñèë.

Âñåìèëîñòèâèé Áîã íàãî-
ðîäèâ ñåðöÿ öèõ æ³íîê
ñâ³òîì íåâèìîâíî¿ ðàäîñò³ ³

ëþáîâ³. ¯õ íå âòðèìàëà íå
í³÷íà òåìðÿâà, í³ çëîáà
³óäå¿â. Âîíè ïåðøèìè ïðè-
íåñëè ó ñâ³ò çâ³ñòêó ïðî âîñ-
êðåñ³ííÿ Õðèñòà. Ïðèêëàä
¿õíüîãî ñëóæ³ííÿ Ó÷èòåëþ
ïåðåäàâñÿ â³ä òèõ äí³â äî
íèí³øí³õ. Áåçë³÷ æ³íîê ïðè-
íîñÿòü Õðèñòó ³ Éîãî Öåðêâ³
ìèðî ñëóæ³ííÿ, ñìèðåííÿ,
ïîê³ðëèâîñò³, ëþáîâ³ ³ òåð-
ï³ííÿ, ìèðî ÷èñòîòè ³ äîá-
ðî÷åñíîñò³, ìèëîñòèí³ ³ âçàº-
ìîäîïîìîãè, íåëèöåì³ðñòâà
³ ïðàâîòè, óòðèìàííÿ ³ ìî-
ëèòâè.

Ìèðîíîñèö³ âèêðèâàþòü
áåçä³ÿëüí³ñòü íèí³øí³õ õðè-
ñòèÿí, ÿê³ ï³ääàëèñÿ âïëèâó
äóõà ìàòåð³àë³çìó ñâîãî
÷àñó. Âîñêðåñëèé Õðèñòîñ íå

ÍÅÄ²Ëß ÑÂßÒÈÕ ÆÎÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖÜ
(30 êâ³òíÿ)

çàéìàº â ¿õíüîìó ñåðö³ öåí-
òðàëüíå ì³ñöå. Öóíàì³ ìîæ-
ëèâî ïåðåìîãòè çàâçÿòîþ
ëþáîâ’þ, ä³ÿìè, ïîä³áíèìè
â÷èíêó æîí-ìèðîíîñèöü,
ñëüîçàìè ïîêàÿííÿ â³ðóþ÷èõ.
Ïðèéøîâ ÷àñ ïîêîïàòèñÿ
âñåðåäèí³ ñåáå ³ çíàéòè íå-
â³äîì³ ïðèõîâàí³ ñèëè, ùîá
ïåðåìîãòè îãèäíèé ñòàí,
ÿêèé îòðóþº íàøå æèòòÿ ³
ïåðåòâîðþº íà ë³ä íàø³ ñåð-
öÿ. Ñàìå öüîìó â÷àòü íàñ ³
íà öå íàäèõàþòü æîíè-ìè-
ðîíîñèö³, òîìó ùî âîíè
á³ëüø òåðïåëèâ³, ñìèðåíí³ ³
âèòðèâàë³. Ïðèºäíàéìîñÿ æ
³ ìè äî òàêîãî ñëóæ³ííÿ çà-
ðàäè ëþáîâ³ äî Õðèñòà ³ çà-
ðàäè ñâîãî ñïàñ³ííÿ.

 Ïðîòèäèÿêîí ÀÍÀÒÎË²É

ßêùî ðàïòîì âè îïèíèòåñü
ïîðÿä ç êëàäîâèùåì ³ ó âàñ
º ï³âãîäèíè, íå ïðîõîäüòå
ìèìî, çàéä³òü. Çàõîäüòå íå
áîÿ÷èñü, ç õðåñíèì çíàìåí-
íÿì ³ ìîëèòâîþ, ãóëÿéòå
ïîì³æ ìîãèë, çãàäóéòå ñâî¿
ïðîæèò³ ðîêè, ïðî ìàéáóòíþ
ñìåðòü äóìàéòå. Ïîê³éíèõ
ðîäè÷³â ñâî¿õ ïîìèíàéòå, òèõ,
õòî âæå ë³ã ó çåìëþ. Êëàäî-

âèùåíñüêà åñòåòèêà, ñòàð³ äåðåâà, ïòàõè íà ã³ëêàõ,
ïîêðèò³ ìîõîì ñòàð³ õðåñòè – öå òå, ùî êîðèñí³øå,
í³æ äåíü, ïðîâåäåíèé ó á³áë³îòåö³. Âàðòî ïîáðîäèòè
ïîì³æ ìîãèë, ïîäóìàòè ïðî âîñêðåñ³ííÿ ìåðòâèõ, ïðî
òèì÷àñîâ³ñòü æèòòÿ, íàìàãàòèñÿ â³ä÷óòè ñòóï³íü êîí-
öåíòðàö³¿ ñêîðáîòè, ÿêîþ íàïèòàíà êëàäîâèùåíñüêà
çåìëÿ. Öå ðîáèòü ëþäèíó ³íøîþ, âîíà ïî-³íøîìó äè-
âèòüñÿ íà íàâêîëèøí³é ñâ³ò, íà ðåêëàìó çóáíî¿ ïàñòè
àáî íèæíüî¿ á³ëèçíè ïîäèâèòüñÿ ³íøèìè î÷èìà – ùî
çà êîùóíñòâî â³äáóâàºòüñÿ, àäæå ëþäè ïîìèðàþòü.
Ëþäèíà óêð³ïëþºòüñÿ ó â³ð³, çàñïîêîþº ñâîþ ïðè-
ñòðàñòü ³ ñòàº ðîçóìí³øîþ. Êàæóòü: ÿêùî òîá³ âåñåëî
– ï³äè íà êëàäîâèùå, ÿêùî òîá³ ñóìíî – ï³äè íà êëà-
äîâèùå, òàì çàéâ³ âåñåëîù³ çíèêíóòü, çàéâèé ñìóòîê
çàñïîêî¿òüñÿ.

Êðèòåð³é òîãî, íàñê³ëüêè òè äóõîâíî çäîðîâèé, íà-
ñê³ëüêè ïåðåáóâàºø ó â³ð³ – öå òå, ÿê òè ñòàâèøñÿ äî
êëàäîâèùà. Ò³ëüêè ïóñòà ëþäèíà, ïîâåðõíåâà ëåãêà
äóøà, ùî íå ìàº â ñîá³ í³÷îãî áëàãîðîäíîãî, ìîæå
áàéäóæå àáî ç ïîáîþâàííÿì ïðîéòè ïîâç ì³ñöå â³÷íî-
ãî ëþäñüêîãî ñïî÷èíêó.

Ïðîòî³ºðåé Àíäð³é ÒÊÀ×ÎÂ

ÇÀÕÎÄÜÒÅ
ÍÀ ÊËÀÄÎÂÈÙÅ

     25 êâ³òíÿ –
Ðàäîíèöÿ Ïîìèíàííÿ ñïî÷èëèõ

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äáóëèñÿ þâ³ëåéí³
çàõîäè ç íàãîäè äíÿ ïàì’ÿò³ ³ãóìåí³
Ïàðàñêåâè  (â ñõèì³ Í³íè) (Ïðîêîï)
4 êâ³òíÿ 2017

ðîêó âèïîâíèëîñÿ
50 ðîê³â â³ä äíÿ
áëàæåííî¿ êîí÷è-
íè ïåðøî¿ ³ãóìåí³
â³äíîâëåíîãî Ìó-
êà÷³âñüêîãî ìîíà-
ñòèðÿ Ïàðàñêåâè (â
ñõèì³ Í³íè) (Ïðî-
êîï) (†04.04.
1967).  Öüîãî äíÿ
ç áëàãîñëîâåííÿ
êåðóþ÷îãî ºïàðõ³ºþ, Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³-
øîãî Ôåîäîðà, àðõ³ºïèñêîïà Ìóêà÷³âñüêîãî
³ Óæãîðîäñüêîãî â Ìóêà÷³âñüêîìó Ìèêîëà¿-
âñüêîìó ìîíàñòèð³ â³äáóâñÿ äåíü ïàì’ÿò³ ïîä-
âèæíèö³ áëàãî÷åñòÿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Çà-
êàðïàòòÿ ó ÕÕ ñò. ³ãóìåí³ îáèòåë³ Ïàðàñêåâè
(â ñõèì³ Í³íè) (Ïðîêîï) (30.04.1896-
†04.04.1967).

Ó ïðîãðàì³ çàõîä³â âëàäèêà Ôåîäîð ðàçîì ç
÷èñëåííèì äóõîâåíñòâîì çâåðøèâ ïîìèíàëü-
íó ïàíàõèäó çà ìàòóøêîþ Í³íîþ (Ïðîêîï) òà
îñâÿòèâ ïàì’ÿòíó äîøêó íà ¿¿ ÷åñòü.

²íòåðíåò-ñòîð³íêà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ºïàðõ³¿
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7\7\7\7\7\13  êâ³òíÿ 2017 ð.
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ñò.

ÑÂ²ÒËÎÃÎ ² ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Наступного понеділка чер�
говий День народження
відзначатиме добре знаний
не тільки в Мукачеві, Закар�
патті, Україні, колишньому
СРСР а  й у багатьох країнах
світу, талановитий футболіст
Київського "Динамо", де став
чотириразовим чемпіоном
СРСР, триразовим срібним
призером, дворазовим воло�

дарем Кубка СРСР, учасник олімпійської збірної
СРСР

Василь  Юрійович  ТУРЯНЧИК.
  Життєвий шлях іменинника – це яскравий при�

клад самовідданості обраній справі, принципо�
вості та вимогливості, у першу чергу, до самого
себе, надзвичайної наполегливості й працьови�
тості, невичерпної життєвої енергії і оптимізму.
За високі досягнення у спорті, тренерській ро�
боті Василь Юрійович  нагороджений орденами й
відзнаками, зокрема, орденом "За заслуги" ІІ сту�
пеня, відзнакою Закарпатської обласної ради та
Закарпатської облдержадміністрації "За розвиток
регіону",  Почесною відзнакою "За активну гро�
мадську діяльність", медаллю "За заслуги" Фе�
дерації футболу України… У 2010 році В.Ю.Турян�
чику було присвоєно звання Почесного громадя�
нина міста Мукачева.

Вітаючи іменинника бажаємо, щоб усі Ваші
справи, шановний Василю Юрійовичу, були не�
підвладні часу. Нехай кожен Ваш день буде осяя�
ний високим злетом душі, благословенний Вос�
креслим Господом нашим – Ісусом Христом.
Міцного Вам здоров'я, довголіття, сімейного бла�
гополуччя, щастя, радості….

   Від імені Почесних громадян
Мукачева  – Євген ФЕДІВ, голова ради

"Почесних громадян Мукачева"

Завтра 85�ту весну зус�
трічає колишній перший
секретар Мукачівського
міськкому партії,, секре�
тар Закарпатського обко�
му партії, кавалер орденів
Трудового Червоного
Прапора й Дружби на�
родів,  Почесний грома�
дянин Мукачева

Олександр
Йосипович

ЧУЛЕЙ.
Практичний досвід юві�

ляр здобув на різних
ділянках роботи, від май�
стра Перечинського
ліспромгоспу до секрета�
ря обкому партії, – пра�
цею рук, розуму і серця. І
всюди, де він працював, у
Міжгір’ї, Виноградові, Му�
качеві, Ужгороді ювіляр
вносив чимало новизни,
яка сприяла вдоскона�
ленню діяльності парт�
ійних органів, приносила
ефективне поліпшення у
роботі господарського
механізму, зокрема у лісо�
технічній, місцевій, хар�
човій галузях, побутовому
обслуговуванні, торгівлі,
медицині, легкій промис�
ловості…

Мукачівцям Олександр
Йосипович запам’ятався

Ç  ÏË²ÄÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

з 1973 по 1979 рік, коли
очолював міську партійну
організацію. За його ка�
денції було проведено ре�
конструкцію центральної
частини Мукачева, спо�
руджено та реконструйо�
вано ряд шкіл, міську
бібліотеку, Центральна
районна лікарня збагати�
лася на два лікувальні
корпуси, було добудовано
міську поліклініку,
здійснено будівництво
трикотажного об’єднання
«Мрія», створено завод
будівельної індустрії, що
дозволило в Мукачеві,
першими в області запо�
чаткувати крупнопанель�
не будівництво житлових
будинків, промислових

виробничих корпусів…
Дбав Олександр Йосипо�
вич про поліпшення жит�
тя трудящих міста над
Латорицею. Для горожан
було введено в дію Буди�
нок побуту…

Комунікабельність,
вміння працювати з людь�
ми, інтелігентність, висо�
кий професіоналізм,
відповідальність та ви�
могливість, які проявля�
лися всюди, де працював
Олександр Йосипович,
приносили йому щиру по�
вагу та довіру колег. А 30
липня  2009 року йому
було присвоєно високе
звання «Почесний грома�
дянин міста Мукачева». І
сьогодні усі, хто знає О.Й.
Чулея, спілкується з ним
високо цінують його лю�
дяність та порядність,
поважають за високий
професіоналізм, розум…

В народі говорять, що
життя в формулу не вкла�
деш. Після партійної
діяльності працював на
різних господарських
ділянках. Певний період
працював помічником�
консультантом у депута�
та Верховної ради Украї�
ни Баранчика Івана Івано�
вича.

В даний час проживає в
м.Мукачево з сином�ліка�
рем Ігорем та поважною
невісткою Мар’яною.
Має велику наснагу  від
онуків, яких у нього п'яте�
ро.

Шановний
Олександр Йосипович!

Народна мудрість наго�
лошує, що кожен земля�
нин повинен на своєму
робочому фундаменті ро�
бити надбудову для май�
буття.

Нехай, шановний Олек�
сандре Йосиповичу,
міцне здоров’я, родинне
тепло, любов і затишок,
людська вдячність та по�
шана, щастя, радість і
благополуччя будуть
вірними супутниками на
Вашій довгій, сонячній
життєвій дорозі. Нехай
Воскреслий Господь
дарує Вам і Вашим рідним
благодать Божу.

Від імені Почесних
громадян Мукачева –
Євген ФЕДІВ, голова
ради «Почесних грома/
дян Мукачева» і Василь
МАРКУЛИН, голова
міського  «Клубу стар/
ійшин»

ШАНОВНІ МУКАЧІВЦІ, ГОСТІ,
ДРУЗІ ТА РІДНИЙ КОЛЕКТИВ!
Щиро вітаю усіх  вас з Світлими Великодніми Свята�

ми!
Бажаю вам та вашим родинам радості і душевного

спокою, відчути у ці світлі весняні дні повноту життя,
родинне тепло. Нехай Господь дарує вам любов, здо�
ров’я, гармонію, мир, наснагу та злагоду на довгії літа.

Нехай Божа ласка зійде з небес. Христос Воскрес!
З великою повагою Юлія Кілару, Голова ЗТВ

ВПГО «Спілка аудиторів України»
Голова Мукачівського осередку Асоціації плат/

ників податків України

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення  вакантної посади

� завідувача  кафедри  педагогіки дошкільної та по�
чаткової освіти.

До участі у конкурсі допускаються:
– особи, які мають науковий ступінь та/або вчене(�

почесне) звання відповідно до профілю кафедри і стаж
науково�педагогічної роботи за профілем кафедри.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали  про пре�
тендентів (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 підтверджу�
ють стаж науково – педагогічної роботи) подавати до
відділу кадрів МДУ.

Документи подавати за адресою:
89600,  м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26,

 відділ кадрів, тел. (03131) 2/11/09.

Шановні страхувальники міста
Мукачева та Мукачівського району!
Щиро вітаємо вас з найвеличнішим християнським

святом – Воскресінням Христовим!
Бажаємо міцного здоров’я, людського щастя,  дов�

голіття, добра, радості, злагоди і спокою, наснаги у
праці, успіхів  у здійсненні всіх ваших добрих намірах.
Нехай Божа благодать буде запорукою миру на нашій
землі та духовного відродження нашої держави! Гос�
подньої милості, підтримки у добрих починаннях,  миру
та взаєморозуміння кожній родині.

Радісних вам Великодніх свят! Христос Воскрес!
Зповагою директор Мукачівської міської вико/

навчої дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності Ламбрух М.І.

 ДЕПУТАТИ ВІД ФРАКЦІЇ ПАРТІЇ
«ВО» БАТЬКІВЩИНА —

ПРОТИ АБОНЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА ГАЗ.
Національна комісія держрегулювання енергетики і

комунальних послуг скасувала своє рішення про вве�
дення абонплати за газ.

Депутати райради від фракції партії «ВО» Батьків�
щина категорично проти абонплати за газ.

По даному питанню ще минулий  четвер  на звернен�
ня керівника фракції Дешка П. І., депутати Мукачівської
районної ради на сесії прийняли рішення «Про звер�
нення до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, щодо скасування рішення
національної комісії, що здійснює державне регулю�
вання у сферах енергетики та комунальних послуг про
встановлення абонентної плати за транспортування
газу».

Депутати від фракції «ВО» Батьківщина Мукачів/
ської районної ради  Данканич А.А., Дешко П.І.,
Симодейко В.М.

ØÀÍÎÂÍ²
ÂÅÒÅÐÀÍÈ ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍÈ!
Â³ä óñ³º¿ äóø³  â³òàºìî  âàñ  ³ç ñâ³òëèì  ³  ðàä³ñ-

íèì  ñâÿòîì  õðèñòèÿí – Õðèñòîâèì Âîñêðåñ³í-
íÿì.

Âåëèêäåíü – òàê íàçèâàº éîãî íàðîä, äàº íàì
äîáðó íàãîäó ùå ðàç çàìèñëèòèñÿ íàä â³÷íèìè
ö³ííîñòÿìè õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³, íàä òîðæåñòâîì
ñïðàâåäëèâîñò³ òà ïåðåìîãè äîáðà íàä çëîì.

Ñåðäå÷íî áàæàºìî âñ³ì âå-
òåðàíàì ðàéîíó ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðîáóòó, ìèð-
íîãî íåáà íàä ãîëîâîþ.

Ç íàñòóïàþ÷èì âàñ ñâÿòîì
Õðèñòîâèì Âîñêðåñ³ííÿì!

Ç ïîâàãîþ ³ øàíîþ äî âàñ,
âåòåðàíè Ìóêà÷³âùèíè, Ïî-
÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè:

².ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéðàäè âåòåðàí³â

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Ñüîãîäí³ , â öåé âåñíÿíèé
òåïëèé  ñîíÿ÷íèé  äåíü  ñâÿò-
êóº ñâ³é ÷óäîâèé þâ³ëåé  ÷à-
ð³âíà, ìóäðà, ðîçâàæëèâà,
â³äïîâ³äàëüíà, ³íòåë³ãåíòíà,
ñèëüíà æ³íêà, ãîëîâà ïðîô-
ñï³ëêè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹
20 ³ì. Î. Äóõíîâè÷à, â÷èòåëü
òðóäîâîãî  íàâ÷àííÿ
 Ãàííà  Ìèõàéë³âíà

Ê²Í×!
 Øàíîâíà  Ãàííî  Ìèõàé-

ë³âíî! Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî Âàñ ç Äíåì íàðîäæåí-
íÿ!

Ìè ïîâàæàºìî Âàñ  ÿê  ëþäèíó, ö³íóºìî  ÿê ïðî-
ôåñ³îíàëà. Âè âîëîä³ºòå âåëèêîþ ï³äòðèìêîþ,
ð³äê³ñíèì äàðîì ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, óì³ííÿì éòè
äî ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé. Íåõàé îïòèì³çì, â³ðà, íàä³ÿ,
äîïîìàãàþòü Âàì äîëàòè óñ³ æèòòºâ³ òðóäíîù³, íå-
õàé óäà÷à ñòàíå Âàøîþ ñóïóòíèöåþ íà æèòòºâ³é äî-
ðîç³. Àáè êîæåí ïðîæèòèé äåíü äàðóâàâ áåçìåæíó
ðàä³ñòü, íàòõíåííÿ òà çàäîâîëåííÿ â³ä ïðàö³.

Õàé Ãîñïîäü ïðèìíîæóº Bàø³ ñèëè íà ìíîã³¿ ë³òà!
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!
Òîæ íå ñòàð³éòå ³ íå çíàéòå
Â æèòò³ í³ ñìóòêó, à í³ á³ä,
Ó ñåðö³ ìîëîä³ñòü ïëåêàéòå,
Æèâ³òü äî ñòà ùàñëèâèõ ë³ò!
Áàæàºìî ñâ³òëî¿ ðàäîñò³ é ñèëè,
Ëàñêàâî¿ äîë³, äîáðà ³ òåïëà,
Ùîá ëàñêó Âàì ñëàëî íåáåñíå ñâ³òèëî,
Çäîðîâ’ÿì íàïîâíèëà ð³äíà çåìëÿ!

Ç âåëèêîþ  ïîâàãîþ  òà  ëþáîâ‘þ  äèðåêö³ÿ,
ïðîôêîì  òà  ïåäêîëåêòèâ  ÇÎØ ¹20

 ³ì. Î.Äóõíîâè÷à. Áàæàºìî Âàñ áà÷èòè ó êîë³
ñ³ì’¿,äðóç³â òà êîëåã ùå áàãàòî áàãàòî ðîê³â!

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
 ÂÀÌ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!



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

з  3.04.2016 р.  по 9.04.2017 р.
1. Кравченко Євгеній Михайлович – 1941 р.н.
2. Кабацій Іван Михайлович – 1937 р.н.
3. Хабрієв Олександр Сергійович  – 1976 р.н.
4. Тангел Тиберій Йосипович – 1945 р.н.
5. Воропаєв Іван Кирилович – 1942 р.н.
6. Штец Михайло Петрович – 1935 р.н.
7. Ячницький Сергій Андрійович – 1992 р.н.
8. Попович Софія Іванівна – 1929 р.н.
9. Лолин Макар Ярославович – 2017 р.н.
10. Боднар Ольга Павлівна – 1934 р.н.
11. Матеркова Марія Степанівна – 1927 р.н.
12. Ващук Маргарета Іванівна – 1935 р.н.
13. Жабей Василь Васильович – 1936 р.н.

88888
ñò.

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÎÞ:      âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.

ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо в одну зміну. Оплата праці достойна.

 Зверт. по тел. 2=23=96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó
 Продаю терміново 1�кімн.

вартиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.
 Продаєтся 1�кімнатна квар�

тира (заг. площа 40 кв.м.) по
вул. Великогірній на 2�му по�
версі  п’ятиповерхового цегнля�
ного будинку. Є автономне опа�
лення. Ціна договірна. Тел. 095
565 1751.
 Терміново  продаєтся 1�

кімнатна квартира з меблями
поблизу центру. Ціна договірна.
Тел. 099 7647952
  Продається 2�кiмнатна

квартира з усіма зручностями в
центральній частині міста по
вул. Духновича (пл. 53 кв.м. +
підвал 30 кв.м., дворова систе�
ма).  Тел. 050 03 67 78.
  Продається 3=кiм. квар=

тира без ремонта, на 2=му по=
версі  цегляного будинку по
вул. Берегівській, 66.Тел.
050 2338777
 ПРОДАЮ 3�кімнатну квар�

тиру на другому поверсі 5�по�
верхового цегляного будинку  у
Росвигові. Інд опалення, бал�
кон засклений. Звертатися:
050�9667376.
 Продається будинок (валь�

ка�цегла) 80 кв.м., підвал, га�
раж, господарські прибудови,
земля 6 сотин, доглянутий сад
та город, помпа, всі комунікації
в районі Підгоряни, навпроти
пивзаводу. Ціна 40 тис. у.о.
Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.

 Продається будинок з при=
садибною ділянкою (загаль=
на площа 0,0572 га по вул.
Станіславського. Звертати=
ся  0507689031.
     Продається будинок по

вул. Набережній, двоповер=
ховий особняк 150 кв.м., ка=
мінна зала, літня веранда, 2
ванни, 3 кімнати, сад, город
5 соток. Ціна 99 тис. ум.од.
Тел.: 099 028 76 44.
 ПРОДАЮ будинок у Мукачеві

на Берегівській�обїзній. 95 кв.
мю жила площа. Присадибна
ділянка, гараж з майстернею.
Три господарські прибудови,
своя вода, газовий котел.
Зверт: 0509667376
 Продається  участок 17 со�

тин з фундаментом під забудо�
ву    в с. Зубівка. На участку – ко�
лодязь, підведена електрика 3
фази, є всі документи. Ціна до�
говірна.  Тел. 050 702 26 72
 Продається будинок в Рако�

шині.  Тел.: 099 611 47 50.
 Продається будинок по вул.

Богдана Хмельницького в м. Му�
качеві. Чеська побудова. Високі
стелі � біля 4м. Загальна площа
100 м кв. Земельна ділянка 12
сот. Державний акт. Лічильники
на ком. послуги. Потребує ре�
монту. До будинку прилягає но�
возбудований фундамент для
добудови на 2 поверхи (є про�
ект архітектора). В наявності
також дерево (під проект) та
якісна багатошарова метало
черепиця руукі (під проект).
Ціна договірна. (Власник). тел.
0955128177

 Продається дачний учас�
ток з будиночком на вул.
Північній. Ціна договірна.

Тел. 066 87 47 595

 Продам або обміняю на 2�х
кімн.квартиру без ремонта або
1�комн.з євроремонтом дач�
ний двоповерховий цегляний
будинок.Загальна площа 84
кв.м.1 поверх�гараж ,підсобні
приміщення, 2 поверх�дві
кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизо�
вана земля б сот,є сад,виног�
рад в районі вул.Великогірної
на квартиру в м.Мукачево . Под�
робиці по домовленості за но�
мером.

Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі

вул. Північної (є сад, виноград�
ник, колодязь). Тел. 3�85�97.
  Продається  будинок на вул.

Набережній. Двоповерховий
особняк 150 кв. м., камінна
зала, літня веранда, дві ванни,
3 кімнати, сад, город, земель�
на ділянка 5 сотин.  Ціна 99 тис
у.о.

Зверт. 099�0287644.

      П Р О Д А Ю Т Ь С Я
приватизовані земельні
ділянки у В.Визниці  (заг. пло�
ща 9 га.) на території озера,
через територію протікає
гірська річка, є лісок. Ціна
однієї  сотини – 1300 ум.
один. Площа та розташу�
вання – на вибір покупця.
Можливе створення рекре�
аційно�відпочивального
комплексу або котеджного
містечка.
Тел. 0997293340 (з 9.00 до
18.00)

 Продається дачна ділянка 5
сотин, рівнина. Будинок, газ
,світло, вода у дворі. Район г.
Ловачка (початок дороги на
Лавки) Ціна договірна. Тел. 095
573 36 47.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

Великогірній �Бічній. Є світло,
вода, виноградник. (095�335
2755)
 Продається земельна

ділянка 0,23 га з старим бу=
динком; приватизована, є
світло, газ в с.Ракошино.

Тел.: 095=577=40=12.
 продається земельна

ділянка під  будівництво та
обслуговування жилого бу=
динку площею 28сотин в с.
Пістрялово, поряд озеро, є
Державий акт.
 Тел.: 098 6833007, 095
6140068
 Продається земельна ділян�

ка 7 сот (14*50) по вул. Черво�
ноармійська, позаду 7
училища,cт ціна 23000 ум.од.
тел. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 10 сот в с. Павшино біля АЗС
"Маркет" поруч траса, ст. ціна
6500 у.од. тел. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 17 сот з нежилим приміщен�
ням по вул. Миру,(центр) ст.
ціна 59000 у.од. тел.
0509425800
 Продаються дві земельні

ділянки, в Лісарні, біля річки,ви�
ше комплексу Белле Рояль, в ко�
теджному містечку, по 8.5 сотки�
,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домо�
вленості. 0509425800
 Продається новозбудований

1 кімнатний будиночок з євро�
ремонтом., в дворовій системі,
окремо стоячий, на земельній
ділянці,є місце під машину,та під
город в мікрорайоні ДОСИ, пло�
щею 40 м.кв, є веранда, чер�
дачне приміщення. Ст.ціна
21900  т.0509425800
 Продається 2�х кімнатна

квартира в центрі по вул.Ярос�
лава Мудрого, дворова систе�
ма, всі комунікаціі, стан се�
редній, кімнати роздільні. Є
місто для машини. Придатне під
офіс, або інше комерційне вико�
ристання. Ст. ціна 17500 ум.од.
можливий торг. 0509425800
9) продається 2х кімнатна квар�
тира, нового планування, в рай�
оні Черемушки, на 3�му поверсі
, 5�ти поверх.буд. площею 55
м.кв. Стан середній, є металоп�
ластикові вікна , лоджія, балкон.
Ст..ціна 22900 ум.од. можливий
торг. Т 0665334584
 В центрі, по вул.Недецеї,

продається земельна ділянка
площею 2 сот. Ст.ціна 32900
ум.од.  можливий торг.
Т 0509425800

К У П Л Ю
макулатуру, відходи пол�
імерні та ПЕТ�пляшки по За�
карпатській області за висо�
кою ціною.

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

 13  êâ³òíÿ 2017 ð.
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      КУПЛЮ мідну трубку 3 м/п,
діаметром 18�20 мм. можна і б.к.
Тел. 050 203 67 78.
     Продаються  підписні видан�

ня  письменників—В.Скотта,
А.Крісті, Достоєвський, Гоголь.
Гете  та ін..
     Баян тульський «Юность�2» з
чех лох.  Зверт. 050�8035816.
     Продається  автогараж в

кооперативі "Жигулі". Два побу�
тових газових балони. Дзвони�
ти по тел. 0669513492,
0997293571

ПРОДАЄТЬСЯ
Продаю б/к  двері вхідні, глухі,
двохстворчаты 195х140 см,
193х125см і 210х53см; вікно
нове двійне, трьохстворчате
180х150 см, вікно б/к, двійне
одностворчате 135х60 см, нову
зазову трьохкамфорну на�
стольну плиту.

Зверт. 050=203=67=78

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí,
àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)

  Îðåíäà

     Здам в оренду 1�кімн.
квартиру. Тел. 099 764 7952.
     Здається в  найм на трива�

лий термін 3�х кімнатна кварти�
ра по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. квартира

в р�ні Росвигово по вул. Осипен�
ка. Ціна 55 у.о. + ком. послуги.  т.
095 3325012

ПРОДАЄТЬСЯ:
гостинна меблева «стінка»

у хорошому стані –автога=
раж, «волгівський», метале=
вий, 2 музичні колонки,  два
побутових газових балони.ш=
вейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магніто=
фон фірмовий, самовар елек=
тричний. Зверт. 0669513492,
0997293571

     Куплю акордеон. Зверта=
тися за тел. 095 383 42 56.
     Візьму в оренду будинок,

можливо з правом викупу, по�
близу Мукачева (бажано Клю�
чарки, або в цьому напрямку).
Тел.: 095 578 4378.
      1�кімнатну  квартиру без
ремонту на 1�му поверсі або у
дворовій системі  приватного
сектору ( «Паланок» , вул. За�
карпатська, Окружну не пропо�
нувати.) Зверт 099�29�60836
або 3�11�89.
     Куплю недорого 1�комн.

квартиру в районе “Пентагон”
или “Черемушки”. Т.  050 849 82
27 (Света).
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.Му=
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє=
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

     Продаю саджанці ки�
зилу 2�5 річні. Звертатися.
0953834256.

В баню по вул. Щєпкіна ПОТРІБЕН БАНЩИК.
За довідками звертатися

по тел.: 095 940 51 45

     будівельники всіх спеціальностей
     робітники у сільске господарство
     робітники на м’ясокомбінати та фабрики
     швачки, кухарі, пекарі, опікуни
     робітники на меблеві фабрики
     різноробочі, електрики та інше

Ліцензія  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України, серія  АВ №  389098

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3 (2 пов.),
тел.: (097) 55=00=127, (050) 135=73=73

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3=54=96

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

     Продаються опалювальні
батареї чавунні 8�секційнні за
півціни. Тел. 095 32 60 426

 Грошові позики під заставу,
без довідки про доходи
0506441833
чево, 063�407�4797
 1�кімнатна квартира в

Мукачев, на 1 поверсі 5�ти по�
верхового цегляного будинку,
нового планування, загальна
площа 39 кв.м., є автономне
отоплення, металопластикові
вікна. Ціна 17500 у.о. Тел:
0954216365
 1�кімн. квартира. вул.Ми�

ру�І.Франка, є двір, площа 26
кв.м., опалення � конвектор, м/
п вікна, кондиціонер. одно вікно
на вулицю, можлива добудо�
ва2�го поверх, під комерцію.
15000 у.о. Тел: 0954216365
 1 кімн. квартира.. в р�ні

Доси, загальна площа 31 кв.м.
4/4 пов. автономка, нова про�
водка, водопровід, каналізація,
незавершений ремонт. ціна
11000 у.о. Тел: 0954216365
 3� кімн. квартира.. на по�

чатку вул.І.Франка, загальна
вікна виходять на фасад, мож�
ливо під бізнес 35000 у.о.
0954216365
 ТЕРМІНОВО! Будинок в

елітному районі міста Мукаче�
во, поруч набережна, жіночий
монастир 108 кв.м., 3 окремі
кімнати, кухня, санвузол, все по�
вністю з ремонтом, нова про�
водка, сантехніка, столярка.
Можливий обмін на 2�ох
кімнатну квартиру з доплатою.
0954216365
 Новобудова в р�ні Пала�

нок, побудований з цегли(ке�
рамблок фірми Leier�Cловакія)
сучасний проект "американка",
загальна площа 130 кв.м., 4
кімнати, є земельна ділянка 10
сот. Участок широкий, всі кому�
нікації. Гарне розташування:
поруч набережна  ціна 60000
у.о. 0954216365
 Будинок в центральній ча�

стині міста, 2 кімнати, кухня,
санвузел, котельня, підвал., по�
требує косметичного ремонту,
є опалення, м/п вікна, 1 сотина
зелмі, можлива прибудова. Ціна
28000 у.о. 0954216365
 Будинок в р�ні Паланок,

розташований відразу біля зам�
ку по вул. Графа фон Шенбор�
на, при дорозі, підходить під
бізнес (АВС, кафе тощо), без
земельної ділянки. Ціна 20000
у.о. 0954216365
  Напівособняк по вул..С�

ільвая, з сучасним євроремон�
том (полове отоплення, фран�
цузькі натяжні стелі), загальна
площа 125 кв.м., 4 кімнати, є
невелика земельна ділянка, чу�
дове розташування. Ціна 65000
у.о. 0954216365

 Змельна ділянка по
об'їздній дорозі � Пряшівська
об'їздна, ширина 37 метрів, 15
сотин, комерційного призна�
чення, є державний акт. Ціна
30000 у.о. 0954216365

Àâòî
     Продається  “Таврія”

"пікап" 2002 р випуску у ро�
бочому стані. Тел.  050�372�
50�88.
     У доброму стані б/у ба�

гажник для авто «Ланос».
Ціна договірна. Тел. 050�228�
98�48.

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”

в Мукачеві, по вул. Ерделі, 39, (під замком)

Тел.: 050 317 8000

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР
В ІНТЕРНЕТ=КЛУБ. (З/п – 300 грн./доба  + бонуси)

Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОН
АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТ=КЛУБИ.  Наявність

закордонного паспорта обовязкова.
Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ:

�менеджер по продажу чаю
та кави.
�менеджер по закупівлях�
�Бармен�офіціант
Звертатися за адресою:
Мукачево, вул. Недецеї, 39
(кондитерський центр).

Тел: 095=7559898.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
УЧЕНЬ ПРОДАВЦЯ  У МАГАЗИН «М’ЯСО».

Звертатися  за адресою:  м. Мукачево, вул. Габер�
мана, 5 (на зеленому ринку), адміністрація  Міськкоп�
торгу.   Тел. 0503178258, 0509901450.

ПОТРБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
 продовольчих
товарів в мага=

зині у Росвигові.

Телефон:
050=2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095=8640664.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВАНТАЖНИКИ=ЕКСПЕДИТОРИ

РІБНІ на склад продовольчих товарів.
Тел.: 050 372 29 19



Íå ñëîâî, à íåñ÷àñòüå åñòü ó÷èòåëü ãëóïöîâ. (Äåìîêðèò)Íå ñëîâî, à íåñ÷àñòüå åñòü ó÷èòåëü ãëóïöîâ. (Äåìîêðèò)Íå ñëîâî, à íåñ÷àñòüå åñòü ó÷èòåëü ãëóïöîâ. (Äåìîêðèò)Íå ñëîâî, à íåñ÷àñòüå åñòü ó÷èòåëü ãëóïöîâ. (Äåìîêðèò)Íå ñëîâî, à íåñ÷àñòüå åñòü ó÷èòåëü ãëóïöîâ. (Äåìîêðèò)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999913  êâ³òíÿ 2017 ð.

14 (1167)14 (1167)14 (1167)14 (1167)14 (1167)

ñò.

ÂÅÑÅËÈÕ ² ÐÀÄ²ÑÍÈÕ ÑÂßÒ!
Øàíîâí³ êîëåãè!

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè
ñâ³òëîãî ñâÿòà  –  Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî!
Âåëèêäåíü – ñâÿòî îñîáëèâî øàíîâàíå òà âåëè÷íå.

Öå ñâÿòî º ñèìâîëîì ïåðåìîãè æèòòÿ íàä ñìåðòþ,
äîáðà – íàä çëîì, â³ðè – íàä áåçíàä³ºþ. Âåëèêîäí³ äí³
ñïîíóêàþòü óñ³õ â³ðóþ÷èõ ïî-íîâîìó ïîáà÷èòè é
â³ä÷óòè ñåáå â ñâ³ò³, îö³íèòè ÷èñòîòó ñâî¿õïîìèñë³â,
áàæàíü òà â÷èíê³â, áóòè äîáð³øèìè òà ìèëîñåðäí³-
øèìè îäèí äî îäíîãî.

Íåõàé ãàðíèéíàñòð³é, ïèñàíêîâåðîçìà¿òòÿ òà Áîæå
áëàãîñëîâåííÿóâ³éäóòü ó êîæíóîñåëþ, íàïîâíÿòü-
æèòòÿíîâèìèíàä³ÿìè, äîäàäóòü âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ,
ñèëè, íàñíàãè, äîñòàòêó.

Õàé ñâ³òëèéâåëèêîäí³é äóõ íàïîâíèòü âàø³ ñåðöÿ
ùèð³ñòþ òà òåðïèì³ñòþ äî áëèæíüîãî, íàäèõíå íà
äîáð³ñïðàâè.

Ìèðó, çëàãîäè, ëþáîâ³ Âàì òà Âàøèì ðîäèíàì!
Õðèñòîñ âîñêðåñ!
Âî³ñòèíó âîñêðåñ!
Ç ïîâàãîþ, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³

òà ñïîðòó Êàòåðèíà Êðèø³íåöü-ÀÍÄßËÎØ²É,
ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè ïðàö³â-

íèê³â îñâ³òè Õðèñòèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ØÀÍÎÂÍ² ÄÐÓÇ² ÒÀ ÊÎËÅÃÈ!
Â³òàþ âàñ ³ç ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì ñâÿòîì — Âåëè-

êîäíåì!
Íåõàé ç íèì äî âàñ ïðèéäå ùàñòÿ, ñåðöå íàïîâ-

íèòüñÿ ëþáîâ’þ, à ïîìèñëè ñòàíóòü ùèðèìè òà
äîáðèìè!

Íåõàé ÷óäåñíå ñâÿòî Âåëèêîäíÿ ïðèíåñå ñâ³òëî
ó Âàøó ðîäèíó!

Íåõàé Áîæå áëàãîñëîâåííÿ áóäå çàïîðóêîþ
ìèðó íà íàø³é çåìë³, äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ
íàøî¿ äåðæàâè, çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ñïî-
ä³âàíü!

Áàæàþ âàì ³ âàøèì ð³äíèì ó ö³ âåñíÿí³ äí³
â³ä÷óòè ïîâíîòó æèòòÿ, ùåäðîòè óêðà¿íñüêî¿ çåìë³
òà ðîäèííå òåïëî.

Íåõàé Ãîñïîäü äàðóº âàì ëþáîâ, ðàä³ñòü, ìèð
òà çëàãîäó íà äîâã³ ë³òà.

Áàæàþ âñ³ì çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó é óñï³õ³â ó äîá-
ðèõ ä³ëàõ!

Âñ³õ âàì çåìíèõ áëàã!
Õðèñòîñ âîñêðåñ!

Ç ïîâàãîþ Ï. ÙÅÐÁÀÍ,
ãîëîâà Ìóêà÷³ñüêîãî ñóäó

ÓÑ²Õ ÂÀÌ ÇÅÌÍÈÕ ÁËÀÃ!
Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè, àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôêîì Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíòðàëü-
íî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ÖÏÌÑÄ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº Âàñ ç
âåëèêèì äíåì Ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ!

Âåëèêäåíü ñïîêîíâ³êó áóâ íàéñâ³òë³øèì ñâÿòîì äëÿ
êîæíîãî õðèñòèÿíèíà, íàä³éíèì îáåðåãîì íåïîáîðíî¿ îñî-
áèñòî¿ â³ðè, äæåðåëîì íàòõíåííÿ, çàïîðóêîþ ìèðó ³ çëà-
ãîäè, óïåâíåíîñò³ â ïåðåìîç³ äîáðà íàä çëîì. Âîñêðåñ³í-
íÿ Õðèñòîâå º ïî÷àòêîì çàãàëüíîãî âîñêðåñ³ííÿ, ïðîáóä-
æåííÿ ïðèðîäè äî íîâîãî ð³÷íîãî öèêëó.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Ç â³ä÷óòòÿì ãëèáîêî¿ ðàäîñò³ ³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàº-

ìî âàñ ç Âîñêðåñ³ííÿì Õðèñòîâèì, ç Ïàñõîþ Õðèñòîâîþ,
³ íåõàé öàðþþòü ó âàøèõ ñåðöÿõ ðàä³ñòü ³ äóøåâíèé ñïîê³é!
Íåõàé äî Âàøî¿ îñåë³ ïðèéäå çäîðîâ’ÿ, ëþáîâ, ùàñòÿ,
äîáðîáóò, äóøà íåõàé ñâ³òë³øîþ ñòàº, ñåðöå ïëàìåí³º
ëþáîâ’þ, à ïîìèñëè ñòàíóòü ùèðèìè òà äîáðèìè. Âñ³õ
Âàì çåìíèõ áëàã!

Ë. ÌÀÍÄÇÈ×,  íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ß. ËÓÏ’ßÊ, ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË
ª. ÌÅØÊÎ, ãîëîâíèé ë³êàð ÖÏÌÑÄ

Î. ÐÅØÅÒÀÐ, ãîëîâà   ïðîôêîìó

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ
ãîëîâó Êîïèíîâåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè

Þð³ÿ Ñòåïàíîâè÷à ÑÈÌ×ÈÍÓ!
 ç íàãîäè 45- ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ!

Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ,  áëàãîïîëó÷÷ÿ, ðàäîñò³
óñï³õ³â ó Âàø³é ðîáîò³ òà Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ
ó âñ³õ ïðàâåäíèõ ä³ëàõ!
Áàæàºìî ìèðó ³ ñâ³òëî¿ äîë³,
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³.
Òâîð÷îãî âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè.
Íà äîâãèõ ñòåæêàõ Âàøî¿ íèâè
Áóäüòå çàâæäè Âè çäîðîâ³ é ùàñëèâ³!

Ç ïîâàãîþ  Ì.  ÏÎÏ²Í×ÀÊ, ãîëîâà ðàéêîìó
ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â  äåðæóñòàíîâ

ØÀÍÎÂÍ² ÄÐÓÇ² ÒÀ ÊÎËÅÃÈ!
Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè äåðæóñòàíîâ

ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä!
Ç  Âîñêðåñ³ííÿì Õðèñòîâèì ùèðî

âàñ â³òàþ!
Æèòè â ðàäîñò³ é ëþáîâ³ â³ä äóø³ áàæàþ!
Çàïàøíîþ íåõàé áóäå Âåëèêîäíÿ Ïàñêà
² äî â³êó áóäå ç âàìè ñâ³òëà Áîæà ëàñêà!
Õàé Áîæà ìàò³ð âàñ îõîðîíÿº,
À Äóõ Ñâÿòèé çäîðîâ'ÿ ïîñèëàº.
Ãîñïîäü äàðóº Àíãåëà ç íåáåñ!
– Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
– Âî³ñòèíó âîñêðåñ!

Ç ïîâàãîþ  Ì. ÏÎÏ²Í×ÀÊ, ãîëîâà ðàéêîìó
ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â  äåðæóñòàíîâ.

ÄÎÐÎÃ² ÊÐÀßÍÈ!
ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Ç â³ä÷óòòÿì ãëèáîêî¿ ðàäîñò³ ³ â³ä ùèðîãî
ñåðöÿ ïîçäîðîâëÿþ âàñ ç Âîñêðåñ³ííÿì
Õðèñòîâèì, ç Ïàñõîþ Õðèñòîâîþ, ³ íåõàé
öàðþþòü ó âàøèõ ñåðöÿõ ðàä³ñòü ³ äóøåâíèé
ñïîê³é!  Íåõàé äî âàøî¿ îñåë³ ïðèéäå çäîðî-
â'ÿ, ëþáîâ, ùàñòÿ, äîáðîáóò, äóøà íåõàé
ñâ³òë³øîþ ñòàº, ñåðöå ïëà-
ìåí³º ëþáîâ'þ, à ïî-
ìèñëè ñòàíóòü ùèðè-
ìè òà äîáðèìè.

 Âñ³õ âàì çåìíèõ
áëàã!

Ç ïîâàãîþ À.ÄÀÍÊÀÍÈ×, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³³ ïàðò³³ "ÂÎ" Áàòüê³âùèíà"

В місті працівники кому�
нальних служб продовжу�
ють проводити весняну
толоку. На вулиці акаде�
міка Павлова висаджено
нові деревцята – загалом
41 сакур. Дерева висад�
жено по всій вулиці. Деякі
з них вже почали квітнути.
Комунальні служби орган�
ізували полив деревцят,
підв’язали їх кілочками.

В МУКАЧЕВІ ЩЕ НА ОДНІЙ
ВУЛИЦІ ВИСАДЖЕНО САКУРИ

Â²ÒÀªÌÎ,
ÄÎÐÎÃÀ ÞÂ²ËßÐÊÎ!

Ó öþ âåñíÿíó êâ³òó÷ó ïîðó
ðîêó, íàïåðåäîäí³ ñâ³òëîãî ³ ðà-
ä³ñíîãî Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäíü-
îãî ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ íàøà ÷óäîâà,
÷àð³âíà, ìèëà, äîáðà, ïðàöüîâè-
òà, ùåäðà äóøåþ ³ ñåðöåì Äðó-
æèíà, í³æíà, ëàñêàâà,  Ìàìà,
ùèðà é òóðáîòëèâà Ñåñòðà

Ìàð³ÿ  Âàñèë³âíà
ËÅÃÅÒÀ.

Â³òàþ÷è Âàñ, äîðîãà þâ³ëÿðêî, ç³ ñâÿòîì, ÿêå ñèì-
âîë³çóº æ³íî÷ó ìóäð³ñòü, ðîçñóäëèâ³ñòü, ãîòîâí³ñòü
ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè æèòòºâèìè äîñÿãíåííÿìè ç îòî-
÷óþ÷èìè, â³äì³÷àºìî, ùî þâ³ëåé – òî ìèòü ó æèòò³,
êîëè ëþäèíà çãàäóº, îö³íþº çðîáëåíå çà ìèíóë³ ðîêè.
Íåõàé ³ äàë³ æèâóòü ó Âàø³é äóø³, äîðîãà þâ³ëÿðêî,
ïðåêðàñí³ ³äåàëè, íå çàáóâàþòüñÿ ìèò³ ùàñòÿ, à íà-
ñòóïí³ ðîêè ³ Âîñêðåñ³ííÿ Ñïàñèòåëÿ ñâ³òó, Ïàñõà Ãîñ-
ïîäíÿ ïðèíåñóòü Âàì íàä³þ ³ âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî
²ñóñ Õðèñòîñ îáäàðóº Âàñ ùåäðî ì³öíèì çäîðîâ’ÿì,
äîáðîì, ùàñòÿì, ãàðàçäàìè… Òîæ ³ ìè,
Âàø³ ð³äí³ é äðóç³, ñêëàäàºìî øàíó çà Âàø
òðóä ³ äîáðå ñåðöå, çà æèòòÿ ïðîæèòå
ã³äíî ³ çà ëàä ³ ìèð ó Âàøîìó äîì³.
Áàæàºìî Âàì, äîðîãåíüêà þâ³ëÿð-
êî,  çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, ùàñëèâî¿
äîë³, äîáðîáóòó, ñ³ìåéíî¿ çëàãî-
äè ³ âçàºìîïîðîçóì³ííÿ íà ìíî-
ãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, ñèí Ðóñëàí,
íåâ³ñòêà Ãàëèíà, Ñåñòðà Â³ðà, áðàòè Ïåòðî, ²âàí,

ñ³ì’ÿ Ãðèã³â, ð³äí³, äðóç³…

Ì²ÖÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß
² ÎÏÒÈÌ²ÇÌÓ!

    Åíåðã³éíó, ÷óéíó, äîáðó, ïðà-
öüîâèòó, òîâàðèñüêó  æ³íêó, ç ÷àð³-
âíîþ, âåñåëîþ, çàâçÿòîþ äóøåþ
Â³êòîð³þ  Îëåêñàíäð³âíó

 ÑÈÍÅÒÀÐ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåé-

íèì Äíåì íàðîäæåííÿ. Íà äîâã³
ðîêè, íà äîëþ õîðîøó, õàé ùåäðî

Âàñ îáäàðóº Âîñêðåñëèé Ãîñïîäü íàø – ²ñóñ
Õðèñòîñ. À ìè áàæàºìî Âàì íîâèõ çâåð-
øåíü ó ðîáîò³, îïòèì³çìó, ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ òà äîáðà. Íåõàé ïðèòàìàíí³ Âàì
³íòåë³ãåíòí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü òà âèñîêèé
ïðîôåñ³îíàë³çì ùå äîâãî-äîâãî  ñëóãó-

þòü  ð³äíîìó òðóäîâîìó êîëåêòèâó.
Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ  –  êîëåêòèâ

Ìóêà÷³âñüêî¿  øâåéíî¿ ôàáðèêè

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

13 êâ³òíÿ, íàïåðåäîäí³
ñâ³òëîãî âåëè÷íîãî ñâÿòà Âå-
ëèêîäíÿ  çóñòð³÷àº ñâ³é Þâ³-
ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ
ìóäðà, ïîðÿäíà, òàëàíîâèòà
æ³íêà – â÷èòåëü, ãîëîâà ïðîô-
êîìó Ìóêà÷³âñüêî¿ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè I-III ñò. ¹ 20
³ì. Î.Äóõíîâè÷à
Ãàííà Ìèõàéë³âíà

Ê²Í×!
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî, Ãàííî Ìèõàéë³âíî!
Çà ïë³äí³ ðîêè ðîáîòè íà îñâ³òÿíñüê³é íèâ³ Âè çàñ-

ëóæèëè ïîâàãó ñâî¿ì ïðîôåñ³îíàë³çìîì , âèâàæåí³-
ñòþ, ìóäð³ñòþ òà áàæàííÿì äîïîìîãòè ó âàæêó õâè-
ëèíó ñëîâîì ³ ä³ëîì. Çà Âàøèìè ïëå÷èìà ÷óäîâ³ ë³òà,
óâ³í÷àí³ â³ääàíîþ ïðàöåþ òà áàãàòîë³òí³ì äîñâ³äîì.

Âè íàéêðàùèé ïðîôñï³ëêîâèé ë³äåð â îñâ³òÿíñüê³é
ãàëóç³. 20ðîê³â î÷îëþºòå ïåðâèííó ïðîôñï³ëêîâó
îðãàí³çàö³þ Ìóêà÷³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
I-III ñò. ¹ 20 ³ì. Î.Äóõíîâè÷à. Àêòèâíî â³äñòîþºòå
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ñï³ë÷àí.

Çàñâ³ä÷óºìî Âàì ãëèáîêó øàíó çà Âàøó âíóòð³ø-
íþ îðãàí³çîâàí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ãðîìàäñüêó
àêòèâí³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ìåòè, âì³ííÿ
ïðàöþâàòè ç ëþäüìè. Ùèðî áàæàºìî íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, äîâãèõ, ðàä³ñíèõ ë³ò ó äîáð³ ³ ìèð³.

Íåõàé Âàøå ñåðöå ëèøå ìîëîä³º, æèòòÿ áóäå áàãà-
òèì íà ðàä³ñí³ ³ ñâ³òë³ ïîä³¿, à òåïëî ³ çàòèøîê ðîäèí-
íî¿ îñåë³ íàä³éíî çàõèùàþòü â³ä íåãàðàçä³â. Áàæàº-
ìî â³êó äîâãîãî, çäîðîâ’ÿ äîáðîãî, â³ä ð³äíèõ ðàäîñò³
é ùèðîñò³, â³ä Ãîñïîäà – ìèëîñò³, â ðîáîò³ óñï³õ³â.

Íåõàé ëåòÿòü ñîá³ ë³òà ,
íàì çóïèíèòè ¿õ íå âäàñòüñÿ.
Õàé áóäå ³ñòèíà ïðîñòà: ÷èì

á³ëüøå ë³ò, òèì á³ëüøå ùàñòÿ.
Ëþäñüêî¿ øàíè çè÷èìî é òåï-

ëà, äîñòàòêó, çëàãîäè â ðîäèí³,
Æóðáà ùîá â áåçâ³ñòü â³ä³éøëà,

à ðàä³ñòü æèëà â êîæí³é äíèí³.
Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ,  ì³ñüêèé êîì³òåò,

÷ëåíè ïðåçèä³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
10.04.2017 –  16.04.2017

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 19
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

2 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ОВЕН (21.03�20.04).
Ваші базові цінності
можуть змінитися, ви
станете  мудрішими
та врівноваженішими.

Вам може знадобитися до�
помога родичів, не соромте�
ся попросити про неї. Досить
сприятливий період для
рішення наболілих питань і
запущених проблем.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Вам дове�
деться справлятися з
проблемою, яка під
силу тільки вам. Ба�

жано займатися звичними,
вже налагодженими справа�
ми.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Сконцент�
руйтеся на власних
бажаннях. Успіх мож�
ливий у всьому, до

чого ви підійдете з азартом і
натхненням. Головне – нічо�
го не боятися. Не турбуйте�
ся, якщо не все відразу буде

виходити, це лише
тимчасові труднощі.
РАК (22.06�23.07).
Не варто піддаватися
ностальгії та дозво�

ляти минулому ставати галь�
мом вашому руху вперед.
Можливість просунутися по
службі може представитися,
якщо ви грамотно підберете
ключі до серця начальства.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ви прийняли важли�
ве рішення, і воно вже
сприятливо впливає
на ваше ділове жит�

тя. Відмовтеся від дрібних і
необов'язкових справ. Дійте
залежно від обставин.

ДІВА (24.08�23.09).
Гарний час для рішен�
ня питань, які викли�
кали певні труднощі.
Події, які відбудуться

на роботі, відволічуть вас від
смутних думок і подарують
заряд оптимізму.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10).  Ви гідні всіля�
ких похвал, але не
варто займатися ви�

нятково самозамилуванням.
Озирниться, раптом комусь
з вашого оточення потрібна
допомога та підтримка.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ви будете
впевнені у своїх си�
лах і правоті. І життя
дійсно все оберне на

вашу користь, навіть можливі
тимчасові труднощі. Перед
вами можуть відкритися
відмінні перспективи в плані
постійної роботи і джерел до�
даткового заробітку.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вам знадо�
биться уважність і
р о з в а ж л и в і с т ь .
Впевненість у своїх

силах дозволить вам досяг�
тися бажаного. Новий напря�
мок у кар'єрі може виявитися
досить перспективним для
вас, начальство явно задово�
лене вами.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Не варто пе�
реоцінювати свої
сили та можливості.
Перш ніж погоджува�

тися з привабливими пропо�
зиціями, варто все продума�
ти і прорахувати. Постарай�
теся не братися за важливі
справи без ретельної підго�
товки.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Прислухай�
теся до себе, і ви
знайдете необхідне
рішення у питанні,

яке стосується вашого осо�
бистого життя. Якщо надійде
цікава пропозиція, не відмов�
ляйтеся.

РИБИ (20.02�20.03).
Вам знадобиться
кмітливість, вміння
швидко і легко ухва�
лювати рішення. Нові

ідеї зараз краще не розроб�
ляти, ваше начальство пере�
вантажене зовсім іншими
турботами та проблемами.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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099-75-35-901;
066-88-27-993

ВИКОНУЄМО
ЯКІСНИЙ РЕМОНТ
будь�яої склад�

ності:  квартир, офі�
сів, торгових  при�
міщень за доступ�
ними цінами.

Телефон.
095�1314432.

ПОТРІБНІ  НА
РОБОТУ

 ПРАЦІВНИКИ
в новий кондитерсь�
кий заклад  у центрі

міста.
Зарплата висока.
Т. 050 676 50 08

ПОТРІБНА
НА РОБОТУ
 МЕНЕДЖЕР ПО

ПРОДАЖУ МЕТА�
ЛОПЛАСТИКОВИХ
ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ
(молода дівчина)

Вимоги: бажання
працювати, знання
ПК, акуратність та
комунікабельність.
Тел.:  095 3395192,

050 508 91 70

БЕЗКОШТОВНІ
ЮРИДИЧНІ

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Щосуботи з 10.00 за

адресою: Мукачево, вул.
Миру, 22/3 (громадська
приймальня «Самопо�
мочі»):
� Консультації з право�
вих питань;
� Складання заяв, скарг
та інших документів пра�
вового характеру;
� Забезпечення доступу
особи до вторинної пра�
вової допомоги.

Тел.: 066 795 53 91

Електронізація бізнесу просуваєть�
ся гігантськими кроками. Наразі за ук�
раїнським законодавством вже можли�
во відправляти електронні звіти, об�
мінюватися електронними документа�
ми, підписувати договори тощо. І саме
«Твій час» стає своєрідним провідни�
ком до економного та зручного елект�
ронного документообігу, адже тут про�
понують всі електронні послуги під од�
ним дахом – від цифрового підпису, що
надає електронним документам юри�
дичної сили, до найкращих програм�
них продуктів та їх обслуговування. І
віднедавна спробувати унікальний
сервіс можна і у Мукачеві за адресою
площа Кирила і Мефодія (Миру) 19/
1 де відкрилася крамниця Приват�
не підприємство “Клуб Бухгал�
терів”.

Що на полицях у крамниці?
Найвідомішими серед продуктів у

крамницях «Твій час» є програми для
подання звітності «M.E.Doc» та «СОТА»,
а також чи не найпопулярніший серед
вітчизняних підприємств цифровий
підпис від АЦСК «Україна».

За допомогою рішень від «Твій час»
можна налаштувати і обмін актами, ра�
хунками, накладними та договорами в
електронному вигляді. Така оптиміза�

 “КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ” ВІДКРИВ  КРАМНИЦЮ
«ТВІЙ ЧАС» У МУКАЧЕВІ

ція дозволить отримувати та відправ�
ляти документи буквально за 1 хвили�
ну, уникаючи тривалих пересилань по�
штою або витрат на кур’єра. Для цьо�
го у крамницях також пропонують
«СОТУ» та окремі модулі «M.E.Doc» –
адже обмінюватися документами в
звичній програмі для звітності над�
звичайно зручно.

Орієнтація на клієнта
Чи може спілкування в Інтернеті за�

мінити справжній особистий контакт?
Погодьтеся, ні в якому разі. І це сто�
сується як звичайних людських відно�
син, так і спілкування з клієнтами, впев�
нені засновники мережі «Твій час».

«Ми любимо спілкуватися з клієнта�
ми і бачимо, що для них це не менш
важливо. Багатьом потрібні поради,
консультації. Зрештою, щоб ефектив�
но працювати у будь�якій програмі,
необхідно попередньо навчитися цьо�
му. Тому ми створили «Твій час», своє�
рідну зону комфорту для українських
підприємців та бухгалтерів, де не про�
сто продаємо програмне забезпечен�
ня, а й надаємо повний спектр послуг
та консультацій для ефективного ве�
дення бізнесу».

Просто на місці можна звернутися до
системного адміністратора та техніч�
ного спеціаліста за налаштуваннями
програм та роз’ясненням додаткових
функцій, а кваліфікований бухгалтер
проконсультує з професійних питань та
допоможе у заповненні звітності.

Також ви можете попрацювати само�
стійно у так званих «віддалених офісах»,
де обладнання, офісні програми та до�
ступ до Інтернету дозволять виконати
практично будь�яку задачу.

«Твій час» – це місце, де все проду�
мано до дрібниць: зручне розташуван�
ня, привітний персонал та приємна ат�
мосфера формують з нього простір,
куди хочеться повертатись знову і зно�
ву. А великий перелік електронних по�
слуг поряд з висококласним сервісом
доводять, що слоган мережі «Твій час –
в твоїх руках» гарантує кожному клієнту
можливість здійснити всі необхідні опе�
рації швидко та ефективно.

За додатковою інформацією
звертайтеся:

адреса: м.Мукачево, площа
Кирила і Мефодія (Миру)

тел.: 03131 5�41�16, 4�49�91,
моб. 0953641036

В передвір’ї Пасхи зазвичай прийнято молитися про здоров’я дітей.
Сьогодні це найбільш необхідно п’ятирічній Вероніці Гурцулі з діагно�
зом нейробластома заочеревинного простору. Потрібна дороговартіс�
на операція за кордоном. З метою зібрати необхідні кошти, організато�
ри Ольга Лукач та Дворниченко Світлана влаштували благодійний аук�
ціон в сесійній залі Мукачівської міської ради, для якого свої зусилля
об’єднали видатні письменники, художники, майстри та дизайнери
одягу і прикрас. Захід проходив в надзвичайно приємній і дружній
атмосфері. Представлені лоти зацікавили учасників аукціону і протя�
гом години були викуплені майже всі. Завдяки роботам відомих
майстрів з усього Закарпаття було зібрано 50650 грн. Також були вста�
новлені скриньки для пожертв. Загальна зібрана сума склала 53 651
грн. Щиро всім дякуємо, що долучились до благородної справи.

№ картки ПриватБанку � 4149499644778779 /Теліга Людмила.
Тел.для контактів – 0665872346 – мама Людмила, 0991696370�
бабуся Ірина.  ЗБІР КОШТІВ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!
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