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     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà 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.

Днями Мукачівський хор хлоп�
чиків та юнаків під керівництвом
заслуженого діяча мистецтв Ук�
раїни Володимира Волонтира
повернувся із Хорватії, де на зап�
рошення школи і молодіжного
оркестру тамбуринів “Баторек”
брав участь у фестивалях “Osjecko
ljeto kulture” (м.Осієк) та “Lieto
Valpovacko” (м.Валпово), а також
святкуванні 25�річчя заснування
школи і оркестру тамбуринів “Ба�
торек”.

З великим успіхом пройшли
концерти Мукачівського хору
хлопчиків та юнаків у центрі куль�
тури міста Валпово та церкві свя�
тих Євсебії і Полонії міста
Вінковці, у церкві Св.Хреста та об�
ласній раді міста Осієк. На урочи�
стому концерті з нагоди 25�
річного ювілею школи тамбуринів
і оркестру “Batorek” керівнику
Мукачівської хорової школи Во�
лодимиру Волонтиру вручили
подяку за багаторічну творчу
співпрацю. Творчі виступи учас�

Õîð õëîï÷èê³â òà þíàê³â Ìóêà÷³âñüêî¿ õîðîâî¿ øêîëè
ïðåçåíòóâàâ õîðîâå ìèñòåöòâî ó Õîðâàò³¿

ників хору доповнилися цікави�
ми екскурсіями до зоопарку
м.Осієк, історичного музею
м.Вінковці, Національного пар�
ку “Kopacki Rit” та чотириденним
відпочинком  у місті Савудрія на
березі Адріатичного моря.

Наразі  хор хлопчиків та юнаків

Мукачівської хорової школи ак�
тивно готується до участі у 29
Міжнародному молодіжному фе�
стивалі “Eurochestries ” та концер�
тного турне містами Франції.

Відділ культури
виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

 Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

22 ëèïíÿ çóñòð³÷àº ñâ³é 40-é þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ äåïó-
òàò îáëàñíî¿ ðàäè, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê êàôåäðè ³íîçåì-
íèõ ìîâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, äîöåíò

²íãð³ä  ÒÓÐ²Ñ
Â³òàºìî Òåáå ç äíåì íàðîäæåííÿ! Áàæàºìî Òîá³ çäîðîâ’ÿ,

îïòèì³çìó, ðåàë³çàö³¿ ³äåé ³ çàäóìàíèõ ïëàí³â, ïîñì³øîê ôîð-
òóíè, óñï³õó, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ùàñòÿ. À ùå áàäüî-
ðîñò³ äóõó, ñòàá³ëüíîñò³, ïîçèòèâó, ÿñêðàâèõ ïîä³é, íåçàáóòí³õ
âðàæåíü ³ ò³ëüêè ùàñëèâèõ âèïàäê³â!

Áàòüêè, ð³äí³ òà äðóç³!

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ð³äíèé êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàé-
îííî¿ ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº âèçíà÷íó îñî-
áèñò³ñòü, çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ïî òåðà-
ïåâòè÷í³é ñëóæá³ –  ßðîñëàâà Ìèõàé-
ëîâè÷à ËÓÏ’ßÊÀ,  ç íàãîäè þâ³ëåéíî-
ãî Äíÿ íàðîäæåííÿ.

Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, çàâçÿòî¿ âäà÷³,

ùàñòÿ ³ áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó ³ çëàãîäè,
íàòõíåííÿ, äîáðîáóòó.

Ó âàñ ìèíàº ñëàâíà äàòà,
Ïðîæèòî ñò³ëüêè ùåäðèõ äí³â,
Îòîæ äîçâîëüòå ïðèâ³òàòè
² ïîáàæàòè ñîòíþ ë³ò.
Õàé êîæåí äåíü äàðóº ðàä³ñòü,
Õàé ñîíöå ñâ³òèòü Âàì çàâæäè.
Ðîêè í³êîëè õàé íå ñòàðÿòü
² íå ïðèíîñÿòü â ä³ì á³äè.
Õàé ñâ³òèòü Âàì ùàñëèâà äîëÿ,
Õàé îáìèíàº Âàñ æóðáà.
Áàæàºìî âàì íà âèäíîêîë³
Áëàæåíñòâà, ìèðó ³ äîáðà.

 Í.  ÃÀÐÑÅÂÀÍ²ØÂ²Ë²,
ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.  

 ². ×ÓËÅÉ,  ãîëîâà  ïðîôêîìó.
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Ïðàâäèâ³ñòü, ÿê ë³êè – ã³ðêà ³ êîðèñíà. (À. Áàêèõàíîâ)Ïðàâäèâ³ñòü, ÿê ë³êè – ã³ðêà ³ êîðèñíà. (À. Áàêèõàíîâ)Ïðàâäèâ³ñòü, ÿê ë³êè – ã³ðêà ³ êîðèñíà. (À. Áàêèõàíîâ)Ïðàâäèâ³ñòü, ÿê ë³êè – ã³ðêà ³ êîðèñíà. (À. Áàêèõàíîâ)Ïðàâäèâ³ñòü, ÿê ë³êè – ã³ðêà ³ êîðèñíà. (À. Áàêèõàíîâ)

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

128 îêðåìà ã³ðñüêî-øòóðìîâà áðèãàäà ñâÿòêóº
96-òó ð³÷íèöþ ç äíÿ ñòâîðåííÿ

“Війна привчає цінувати саме
людей, а не речі – найбільше”, з
цими словами очільник Мукачівщи�
ни звернувся до всіх присутніх
військовослужбовців. “З перших
днів 2014 року батальйонна так�
тична група, до складу якої входить
підрозділ 128 бригади, зайшла на
Луганщину, і сьогодні вона захи�
щає Україну у війні з російським
агресором на Донбасі”, � зазначив
Сергій Володимирович. “Щиро дя�
кую усьому особовому складу за
сумлінне виконання конституцій�
ного обов’язку, відвагу, героїзм та
самопожертву, продемонстровані

у ході антитерористичної операції.
Тільки ціною колосальних надзу�
силь кожного військовослужбовця
можна захистити незалежність,
життя і безпеку кожного, право
вільно жити на своїй, українській
землі”.

Цінними подарунками та грамо�
тами відзначили та нагородили
майора Наумчука В.В., майора
Станковича О.М., капітана Ніко�
лаєнка М,М., лейтенанта Бабича
В.С., лейтенанта Капштика Я.С.,
старшого прапорщика Ліщину
С.М., старшину Колесника О.Є.,
молодшого сержанта Гребіня С.В.,

молодшого сержанта Федорова
Г.А., старшого солдата Бойка А.В.
за сумлінне виконання службових
обов’язків, високий професіо�
налізм, зразкову військову дис�
ципліну та з нагоди 96�ї річниці
створення 128 окремої гірсько�
штурмової бригади.

Гайдай С.В. висловив співчуття з
приводу втрати бійців 15 окремого
гірсько�піхотного батальйону, які
загинули під час військових на�
вчань на Рівненському полігоні, та
повідомив, що підприємство Мука�
чівського району “Агро�Лучки” на�
дасть допомогу родинам загиблих.

Ïðèéîì ãðîìàäÿí ç îñîáèñòèõ ïèòàíü ó íàñåëå-
íèõ ïóíêòàõ Áàáè÷³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè çä³éñíèâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Àíäð³é
Äàíêàíè÷.

Íàéïåðøå ïèòàííÿ, ÿêå ïîðóøèëè ìåøêàíö³ ñ³ë
Áàáè÷³ òà Ä³ëîê, ñòîñóâàëîñÿ ðåìîíòó ÷àñòèíè
äîðîãè. Àäæå ÷àñòêîâî äîðîãà â³äðåìîíòîâàíà çà
êîøòè Äåðæàâíîãî ðåçåðâíîãî ôîíäó ç ë³êâ³äàö³¿
ñòèõ³éíîãî ëèõà, òàê ÿê ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê
ïàâîäêó. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íàñåëåí³ ïóíêòè äàíî¿
ñ³ëüðàäè ìàþòü ñòàòóñ ã³ðñüêèõ.

Òàêîæ ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ùîäî ðîáîòè ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Éøëîñÿ ïðî äîãëÿä çà óç-
á³÷÷ÿìè äîð³ã, âêðèòèõ êóùàìè òà äåðåâàìè, ã³ëêè
ÿêèõ ïîã³ðøóþòü îãëÿä àâòîøëÿõó òà çà÷³ïàþòü
àâòîáóñ ï³ä ÷àñ ðóõó. ßê çàçíà÷èâ Âàñèëü Ìàðè-
íåöü, öå ïèòàííÿ âèð³øàòü ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè
äâîõ ñ³ëüðàä Áðåñò³âñüêî¿ òà Áàáè÷³âñüêî¿.

Ñï³ëüíî ç ãîëîâîþ ñåëà Âàñèëåì Ìàðèíöåì, ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ ðîç’ÿñíèâ ìåø-
êàíöÿì ñ³ë é áàãàòî ³íøèõ ïèòàíü, ç ÿêèìè âîíè
çâåðíóëèñÿ ï³ä ÷àñ ïðèéîìó.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ âè¿çíîãî ïðèéîìó Àíäð³é Àíäð³é-
îâè÷ íàâ³äàâñÿ äî îäíîãî ³ç çàÿâíèê³â çà àäðåñîþ
ïðîæèâàííÿ, àäæå ìåøêàíåöü Ä³ëêà ïåðåí³ñ òðè-
âàëó õâîðîáó, éîìó âàæêî ïåðåñóâàòèñÿ, â³äòàê ³
çàâ³òàòè íà ïðèéîì äî àäì³íáóä³âë³ ÐÄÀ àáî
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

Çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ðîäèíè çàÿâíèêà Àíäð³é
Àíäð³éîâè÷ âèñëóõàâ òà ðîçãëÿíóâ ðÿä ïèòàíü, ùî
òóðáóþòü ë³òíº ïîäðóææÿ. Öå ³ ï³ëüãîâå çàáåçïå-
÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè, ³ äîâãîòðèâàëèé ìåæîâèé
ñï³ð ç ñóñ³äàìè.

Ïî ï³äñóìêó ïðèéîìó, ðÿä ïèòàíü áóëî ðîç’ÿñíå-
íî íà ì³ñö³, îêðåì³ ç³ çâåðíåíü ïîòðåáóþòü êîì³ñ-
³éíîãî îáñòåæåííÿ òà äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ òà çà-
ëèøàþòüñÿ íà êîíòðîë³ â ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ äî ¿õ âèð³øåííÿ.

ÏÐÈÉÎÌ Ó Ã²ÐÑÜÊÎÌÓ ÑÅË²

Дезидерій Іванович наро�
дився 21 серпня 1943 року в
селі Ракошино. Після закін�
чення середньої школи де
здобув фах червонодерев�
ника, розпочав трудову
діяльність на Мукачівсько�
му заводі торгового облад�
нання, звідки його призва�
ли на строкову службу в ар�

мію. Демобілізувавшись,
він вчиться і закінчує Кре�
менчуцький лісотехнікум,
Львівський лісотехнічний
інститут та продовжує пра�
цювати на рідному заводі
робітником, майстром, на�
чальником цеху. Як здібно�
го виробничника і організа�
тора виробництва його пе�
реводять інженером Мука�
чівського промкомбінату, а
згодом призначають ди�
ректором спільного украї�
нсько�словацького підприє�
мства «Інтергалко».

З 1998 року виборці села
Ракошино неодноразово
обирають Дезидерія Івано�
вича сільським головою. На
цій посаді він дбає про соц�
іально�економічний розви�
ток села, сільське госпо�
дарство і промислове ви�
робництво, освіту, культуру,

забезпечує міжконфесійну
злагоду і толерантне взає�
мовідношення між віруючи�
ми.

Пріоритетним у його
діяльності стає співпраця з
ветеранською радою села.
Досвід співпраці сільської
ради і ветеранської органі�
зації ракошинців з соціаль�
ного захисту людей поваж�
ного віку вивчено, узагаль�
нено і поширено в Україні.
Голови міськрайонних рад
Закарпаття безпосередньо
на місці мали змогу перей�
мати цей досвід і зустріча�
тися з сільським головою.

За активну участь у вете�
ранському русі Дезидерію
Івановичу, одному з перших,
на Мукачівщині ветерани
району присвоїли звання
«Почесний ветеран Мукачі�
вщини», а ще з 2002 року він

обирався членом вете�
ранської ради і президії.

Мукачівська райдержад�
міністрація, райрада, рай�
рада ветеранів України у
зв’язку з кончиною Дезиде�
рія Івановича Когутича вис�
ловлює щире співчуття його
рідним і близьким, зокре�
ма дружині, дітям, онукам,
ветеранам, а також громаді
с. Ракошино, які добре ім’я
Дезидерія Івановича збе�
режуть у своїх серцях. Цар�
ство Небесне, блаженний
спокій і вічная пам’ять усоп�
шому.

С. Гайдай, І. Михайло,
І. Качур, В.Гонак, В.Го�
нак, Д.Кельман, М.Деле�
ган, Є.Горват, В.Лані,
О.Решетар, І.Чорі,   В.
Удут, Ф.Кінч, В.Петах,
М.Ремета, Є.Федів,
В. Маркулін

Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ç ñóìîì ñïîâ³ùàº, ùî ï³ñëÿ òðèâàëî¿
õâîðîáè íà 75 ðîö³ æèòòÿ 11 ëèïíÿ öüîãî ðîêó ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå Ïî÷åñíîãî

âåòåðàíà Ìóêà÷³âùèíè Äåçèäåð³ÿ ²âàíîâè÷à ÊÎÃÓÒÈ×À

15 липня, за дорученням Голо�
ви ДСНС України Миколи Чечотк�
іна та  першого заступника голо�
ви Комітету Верховної Ради Украї�
ни з питань охорони здоров’я Ок�
сани Корчинської, спеціальний
літак ДСНС (Ан�26, борт №4)
транспортував важкохвору дити�
ну з Ужгорода до м. Київ.

Як повідомив головний лікар об�
ласної дитячої лікарні Роман
Шніцер, шестирічний мешканець
с. Сюрте Ужгородського району
був двічі оперований у відділенні
дитячої хірургії Ужгородської
ЦМКЛ з приводу гострого апен�

Óòî÷íåííÿ äî ³íôîðìàö³¿ ïðî òðàíñïîðòóâàííÿ ë³òàêîì õâîðî¿ äèòèíè ³ç Çàêàðïàòòÿ â «Îõìàòäèò»
дицита та спайкової кишкової не�
прохідності. Увечері (14 липня)
стан дитини погіршився і спеціа�
лізованим авто хлопчик був дос�
тавлений до обласної дитячої
лікарні в м.Мукачево, де медики
надали весь необхідний спектр
медичної допомоги. Однак, стан
здоров’я шестирічної дитини
різко погіршився – лікарі діагнос�
тували  гостру ниркову недо�
статність. Виникла потреба не�
гайного транспортування хлопчи�
ка до національної дитячої спец�
іалізованої лікарні «Охматдид».

Спочатку дитину реанімобілем

було транспортовано до обласно�
го центру Закарпаття, далі літа�
ком ДСНС, який оснащений ме�
дичним обладнанням, доправле�
но до м. Київ.

О 14:51 літак приземлився в
аеропорту «Жуляни». На даний
час шестирічного Даніїла обсте�
жують фахівці дитячої спеціалізо�
ваної лікарні «Охматдид». Разом
з хлопчиком перебуває мама.
Стан дитини важкий, але стабіль�
ний.

Фото: ДСНС України у Закар�
патській області.
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На черговій сесії, яка відбудеться
26 липня депутати розглянуть про�
ект рішення «Про затвердження пе�
реліку проектів, що реалізовувати�
муться в рамках Бюджету гро�
мадських ініціатив в місті Мукачеві
у 2019 році».

Проектом представлено перелік
проектів, що реалізовуватимуться
відповідальними структурними
підрозділами виконавчого коміте�
ту Мукачівської міської ради за ра�
хунок міського бюджету в рамках
Бюджету громадських ініціатив.

Всі проекти пройшли загальном�
іське голосування та розглянуті на
засіданні комісії з питань бюджету

Íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ïëàíóþòü çàòâåðäèòè
ïðîåêòè Áþäæåòó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ-2019

громадських ініціатив.
Нагадаємо, що 15 червня закін�

чився черговий етап реалізації
бюджету громадських ініціатив
2019 року – загальноміське голо�
сування.

Впродовж двох тижнів мукачівці
мали можливість своїми голосами
підтримати по одному з великих та
малих проектів. Всього за період в
голосування взяли участь 1004 му�
качівця з них електронний варіант
голосування обрали 745 особа, а
паперовий 259. За результатами
голосування було віддано всього
1275 голосів, з яких 891 онлайн та
384 у ЦНАПі.

Äëÿ ïîêðàùåííÿ ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿
áàçè íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â ç áþäæåòó ì³ñòà
òà êîøò³â çàãàëüíîãî
ôîíäó ì³ñüêîãî áþä-
æåòó íà 2018 ð³ê âèä-
³ëåíî 5 ìëí 700 òèñÿ÷
ãðèâåíü.

Êîøòè ïðèçíà÷åí³
íà ïðèäáàííÿ øê³ëü-
íèõ òà äèòÿ÷èõ
ìåáë³â, íàâ÷àëüíèõ
êàá³íåò³â, ïðèäáàííÿ
ñó÷àñíî¿ êîìï’þòåð-
íî¿ òåõí³êè, îáëàä-
íàííÿ äëÿ õàð÷îá-
ëîê³â ÄÍÇ òà
øê³ëüíèõ ¿äàëåíü,
ñïîðòèâíîãî ³íâåí-
òàðþ, ìåáë³â òà îá-
ëàäíàííÿ äëÿ ïî÷àò-
êîâî¿ ëàíêè íîâîãî

Â Ìóêà÷åâ³ çàêëàäè îñâ³òè ì³ñòà ãîòóþòü äî ïî÷àòêó
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó: òðèâàþòü ðåìîíò³ ðîáîòè

êîðïóñó ÍÂÊ «Ãàð-
ìîí³ÿ».

Òàêîæ ïðîâåäåíî
òåíäåðíó çàêóï³âëþ íà
ïðèäáàííÿ â çàêëàäè
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè äè-
òÿ÷î¿ ïîñò³ëüíî¿ á³ëèç-
íè òà ðóøíèê³â íà çà-
ãàëüíó ñóìó 662 òèñ.
ãðèâåíü.

Îêð³ì òîãî, âàðòî
â³äçíà÷èòè, ùî ó ì³ñò³
ðîçïî÷àò³ ðåìîíòí³

ðîáîòè ó ÑØ¹16,
ÇÎØ ¹1 ³ì.Î.Ñ.Ïóø-
ê³íà, ÇÎØ¹2 ³ì.
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, ÇÎØ
¹13, Ìóêà÷³âñüê³é
ã³ìíàç³¿.

Çàóâàæèìî, ùî ó
ïåðøó ÷åðãó äî íîâî-
ãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó
áóäå ïðîõîäèòè ðîáî-
òà ïî ïðèâåäåííþ ó
íàëåæíèé ñòàí êàá³-
íåò³â ïåðøèõ êëàñ³â.

З 16 липня в Мукачеві оголо�
шено місячник з впорядкуван�
ня та покращення санітарно�
го стану кладовищ.

Наразі працівниками кому�
нальних служб проводиться
потрібна і вкрай складна робо�
та по вирубці дерев, які стали
загрозою не тільки для розта�
шованих поряд могил, але і
людям, які відвідують місця ос�
таннього спочинку своїх рідних
та знайомих.

Мукачівський істо�
ричний музей оголо�
сив відкриті торги на
закупівлю робіт по ре�
ставрації будівель
літери «А» і «В» Ниж�
нього двору пам’ятки
архітектури та місто�
будування національ�
ного значення «Замок
Паланок». Фінансувати�
муться роботи виключно
за кошти музею.

Згідно затвердженої
проектно�кошторисної
документації (експертний
звіт ДП «НДІПРОЕКТРЕ�
КОНСТРУКЦІЯ» від
16.08.2017р. №174/е/17)
реставраційні роботи
включають:

� демонтажні роботи
(розбирання аварійного
покриття даху при�
міщень, старих водо�
стічних труб, дерев’яно�
го перекриття, відбиван�
ня штукатурки, демонтаж

Â «Ïàëàíêó» ïðîâåäóòü ðåêîíñòðóêö³þ Íèæíüîãî äâîðó

дверних та віконних поло�
тен та ін.;

� оздоблення фасадів
(розчищення швів, оброб�
ка стін, поліпшене штука�
турення та фарбування);

� роботи по влаштуван�
ню підлоги;

� роботи з внутрішньо�
го опорядження (пол�
іпшене штукатурення,
фарбування, облицюван�
ня поверхонь);

� встановлення вікон�
них та дверних блоків;

� покрівельні роботи,
які включають заміну ава�
рійного даху на при�
міщеннях зі встановлен�

ням нових опор, ба�
лок, черепиці, гідроі�
золяції та водостоків;

� роботи з електро�
освітлення та елект�
ромонтажу (монтаж
світильників, прокла�
дання проводів, вста�
новлення вимикачів,

перемикачів, щитків осв�
ітлювальних, розеток та
ін.)

Загальна площа при�
міщень по будівлі літери
«А» � 70,4 м2. Будівельний
об’єм – 660 м3.

Загальна площа буді�
вель літери «В» � 377,3 м2.
Будівельний об’єм – 3850
м2.

Фінансування робіт
проводитиметься за ра�
хунок коштів спеціально�
го фонду Мукачівського
історичного музею.

Кінцевий строк подан�
ня тендерних пропозицій
— 24 липня 2018 року.

Мукачево вже другий
рік поспіль згуртовує лю�
бителів мотоспорту не
тільки нашого краю, але
й інших областей Украї�
ни. Зазначимо, що у зма�
ганнях беруть участь 68
учасників, а саме: з міста
Києва, Ужгорода, Мука�
чева, Берегова, Іршави,
Дніпра, Виноградова,
Хмельницького, Івано�
Франківська та інших ку�
точків нашої країни. На
офіційному відкритті вис�
тупив заступник міського

Â Ìóêà÷åâ³ ñòàðòóâàâ êóáîê ì³ñòà ç ìîòîêðîñó

голови, керуючий спра�
вами виконкому Олек�
сандр Галай. Він привітав
усіх присутніх. «Дуже
приємно, що в Мукачеві
вкотре зібрались люби�
телі мотоспорту з різних
куточків України. Сподіва�
юсь, що змагання прой�
дуть добре, тож бажаю
вам усім  гарного старту
та хорошого фінішу», –
зазначив він. Опісля на�
городив цінними пода�
рунками виконавчого ко�
мітету Мукачівської

міської ради наймолод�
шого та найстаршого гон�
щиків. Варто відзначити,
що наймолодшому учас�
нику змагань лише 7
років. Найстаршим люби�
телів мотоспорту – понад
60. Підняли Державний
Прапор із нагоди старту
змагань усі наймолодші
учасники змагань. Зазна�
чимо, що змаганнях бу�
дуть проходити весь день,
а ближче до вечора відбу�
деться нагородження пе�
реможців.

Ì³ñüê³ êîìóíàëüí³
ñëóæáè âïîðÿäêîâóþòü
òåðèòîð³þ êëàäîâèùàОдним з пріоритетних завдань міської ради є капітальний ремонт покрівель багато�

поверхових будинків, які протягом багатьох років знаходяться у вкрай незадовільно�
му стані. Під час сезонних опадів дахи протікають, що призводить до некомфортного
проживання та значних матеріальних збитків жителів таких будинків. Днями розпоча�
то роботи з проведення робіт капітального характеру по вул. Свято�Михайлівська,35.
Міська рада виділила 1 млн. 260 тис. гривень на капітальний ремонт даху багатопо�
верхівки. Загальна площа покрівлі, яку буде замінено складає 1123 метрів квадрат�
них. Результат проведення ремонтних робіт: влаштування нового рубероїдного по�
криття, ремонт кладки та штукатурення димо�вентиляційних каналів , влаштування
примикань до парапету, димовентиляційних каналів, сходової та мусоропроводів,
заміна водостічних лійок та встановлення аераторів, заміна оголовків димовентиля�
ційних каналів з бетону та листової сталі парапетів, влаштування стійок для прокла�
дання мереж( кабелів зв’язку та інтернет).Роботи мають завершитися до жовтня по�
точного року.

Íà Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüê³é,35 ðîçïî÷àëè êàïðåìîíò äàõó áàãàòîïîâåðõ³âêè



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 19  ëèïíÿ  2018 ð.

¹ 28 (1232)¹ 28 (1232)¹ 28 (1232)¹ 28 (1232)¹ 28 (1232)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Íè íà ÷òî íå ãîäèòñÿ òîò, êòî ãîäèòñÿ òîëüêî äëÿ ñåáÿ. (Âîëüòåð)Íè íà ÷òî íå ãîäèòñÿ òîò, êòî ãîäèòñÿ òîëüêî äëÿ ñåáÿ. (Âîëüòåð)Íè íà ÷òî íå ãîäèòñÿ òîò, êòî ãîäèòñÿ òîëüêî äëÿ ñåáÿ. (Âîëüòåð)Íè íà ÷òî íå ãîäèòñÿ òîò, êòî ãîäèòñÿ òîëüêî äëÿ ñåáÿ. (Âîëüòåð)Íè íà ÷òî íå ãîäèòñÿ òîò, êòî ãîäèòñÿ òîëüêî äëÿ ñåáÿ. (Âîëüòåð)

У вівторок  міський го�
лова Мукачева Андрій
Балога провів прийом
громадян. Більшість пи�
тань вже традиційно
стосувалися питань бла�
гоустрою та розбудови
інфраструктури. Меш�
канці вулиці Івана Парка�
нія підписали колектив�
не звернення�скаргу
щодо цілодобового гра�
фіку роботи магазину на
їх вулиці. За словами
мешканців робота мага�
зину в нічний час спри�
чиняє порушення тиші,
нерідко біля нього ста�
ються бійки. Магазин
знаходиться під житло�
вим будинком, і це ство�
рює суттєві незручності
для його мешканців у
нічний час. «Просимо
переглянути графік ро�
боти, адже у нас нема
спокою ні у нічний час, ні
на вихідних через пост�
ійний галас у закладі.
Особливо важко роди�
нам з маленькими
дітьми», – скаржилися
мешканці. Міський голо�

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
ПРОВІВ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

ва дав доручення винес�
ти на чергове засідання
виконавчого комітету
проект рішення про об�
меження роботи закла�
ду до 22 години,  а на
вихідних – ще пропо�
нується ще обмежені�
ший графік.

Мешканка вулиці Олек�
сандра Грибоєдова
скаржилася на майбутнє
сусідство неподалік її
будинку КНС. Як запев�
нили в управлінні місько�
го господарства проек�
тна документація з ре�
конструкції вулиці, в
тому числі й будівницт�
во каналізаційної насос�
ної станції отримала по�
зитивний висновок від
експертів. Так, вже за�
вершено тендерні про�
цедури щодо будівниц�
тва каналізаційно�на�
сосної станції та рекон�
струкцію в Борок�Телепі.
Завдяки цьому каналіза�
ційна мережа буде зве�
дена на 16 вулицях. Зап�
роектована станцію буде
найсучаснішою в місті.

Мешканку також запев�
нили, що питання заїзду
до її будинку буде вирі�
шено.

Депутат міськради
Олександр Лізанець ра�
зом з мешканцями бага�
топоверхівки по вулиці
Першотравнева Набе�
режна просили сприян�
ня щодо вирішення про�
блем мешканців будин�
ку. Кілька років тому
підрядна організація
проводила капремонт
даху, але тепер  виникли
труднощі з водостічни�
ми трубами.  Як запев�
нили в управлінні місько�
го господарства праці�
вники підрядної органі�
зації погодилися усуну�
ти недоліки. Також в ході
прийому мешканці бу�
динку схвально відгукну�
лися на пропозицію
створити ОСББ, при
цьому за рахунок
міської програми маю�
чи можливість отрима�
ти фінансову допомогу
на модернізацію багато�
поверхівки.

Ми вже якось не по�
мічаємо як поволі пере�
творилися на людей у
яких невдоволення від
оточуючого стало яко�
юсь нормою. Ми радше
готові висловлювати
купу невдоволення та ус�
ілякого негативу, ніж по�
бачити паростки чо�
гось позитивного, доб�
рого, світлого, яке відбу�
вається навколо нас, ча�
сом і без нашої допо�
моги.

Однак, не все так песи�
містично, як здається і
якраз, лист пропозиція
з якою ділиться киянин,
полковник у відставці,
ветеран військової
служби Володимир Го�
рішняк заслуговують  на
особливу увагу. «З ме�
тою покращення якості
і комфорту громадян, а
також подальшого бла�
гоустрою міст України,
прошу розглянути мою
пропозицію щодо зап�
ровадження під патро�
натом Кабінету Мініс�
трів України щорічного
конкурсу «Найохайніше
місто України», –  пише
у своєму листі Володи�
мир Васильович. І, що

Òàê³ ëèñòè íàäèõàþòü, àëå ó ùîäåíí³é ïðàö³
âñ³ ïîâèíí³ áóòè ó÷àñíèêàìè...

цікаво, на цю думку на�
штовхнуло його  нещо�
давнє відвідування
міста Мукачева. “Хо�
четься щиро порадіти
за мукачівців: зразкова
чистота на вулицях
міста (причому не тільки
в центральній його час�
тині, а й в спальних рай�
онах міста), затишні
подвір`я після капре�
монту, який як стверд�
жують самі мешканці, не
проводився тут по трид�
цять�сорок (!!!) років.
Працівники міськради з
числа тих, хто відпові�
дає за благоустрій в
місті спільно із волонте�
рами та мешканцями в
парках та скверах висад�
жують екзотичні дерева
(на кшталт японських са�
кур) і в той же час актив�
но демонтуються руди�
менти, які дісталися
місту у спадок від ра�
дянських ЖЕКів – жах�
ливі сушарки для білиз�
ни та “вибивалки для
коврів”, які так потво�
рять зовнішній вигляд
подвір`їв житлових бу�
динків... Тож чому не за�
позичити досвід тих, хто
не словом, а ділом довів:

благоустрій наших міст
може відповідати най�
вищим європейським
стандартам”, – пише він
і пропонує розглянути
можливість щодо заохо�
чення відповідних служб
міста Мукачева, які зай�
маються його благоуст�
роєм і щоденною кропі�
ткою працею роблять
життя людей більш ком�
фортним та цивілізова�
ним.

Тож маємо приклад,
коли люди бачать не
тільки недоліки, але й
серйозні зміни на краще.
І розуміючи, що ще ба�
гато і щоденно потрібно
працювати, що покра�
щенню немає меж, – такі
листи надихають на ро�
боту і це дуже важливо і
приємно.

Але, ми також добре
розуміємо, що у цій що�
денній праці повинні всі
без винятку бути учас�
никами, а не сторонніми
глядачами.

Відділ інформацій�
но�аналітичних комп�
лексів виконавчого
комітету Мукачівської
міської ради

состоялась неожиданная выставка
одного из самых известных венгерс�
ких живописцев Михая Мункачи. Ни�
колаевский зал это всегда не просто
так, это всегда особый почет и ува�
жуха – Пикассо, Кифер, То�
нино Гуэрра, Сикейрос – и
вдруг европейская класси�
ческая живопись XIX века.

Мункачи, страстный по�
клонник творчества Курбе и
Милле, искренний почита�
тель барбизонской школы,
впервые открывается зрите�
лю как предшественник на�
ших передвижников. Лю�
бовь к родной природе,
воплощается художником в
его виртуозных пейзажах,
иногда столь похожих на мимолетное
звучание венгерской скрипки, но
иногда вспыхивающих полифонией
гигантских закатов и будто остываю�
щих во времени, фантастических ноч�
ных пространств. Всякое новое по�
лотно становится полем бесконечно�
го сражения с неизведанным, не тер�
пящим простого повторения, но сле�
дующим непостижимому движению
кисти. При этом Мункачи, несомнен�
но, дитя своего времени и в его по�
исках легко угадывается влияние Кон�
стебля, Тернера или даже современ�
ных ему Ренуара и Ван�Гога. Впрочем,
об этом подробно рассказано в за�
мечательном тексте, сопровождаю�
щем выставку, который я здесь при�
лагаю…

И все же дело, конечно, не в этом.
Фигура Мункачи оставалась для меня
всегда немного за кадром, как некое
всем известное неизвестное, про ко�
торое неизвестно, что известно. Эта
не�выясненность сводилась к просто�
му и легкому объяснению, которое по
сути, ничего не объясняло, но было
очень удобным для объяснения все�
го. Мункачи (Munkacsy) – это не
столько фамилия художника, сколь�
ко его псевдоним, истинное место
его рождения, или проще, Munkacsy

Â ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÎÌ ÇÀËÅ ÝÐÌÈÒÀÆÀ
– это прежнее венгерское название г.
Мукачево. Впрочем, и здесь заметно
стремление художника следовать не�
кой средневековой традиции таких
известных мастеров как Ян Вермеер

Дельфтский, влияние которого совер�
шенно очевидно в его бытовых сюже�
тах. И, как ни странно, по непонятно�
му стечению обстоятельств, именно в
Мукачевском средневековом замке
мне посчастливилось впервые позна�
комиться с большой ретроспективной
выставкой этого замечательного ху�
дожника.

Это было открытие чего�то, что всю
жизнь было рядом, но неизбежно ус�
кользало при попытке  его объяснить.
Его живопись была абсолютно совре�
менной, не было никакого промежут�
ка, никакого различия, никакого вре�
мени между нами – краска ложилась
легко и свободно, не так как надо, но
просто следуя кисти. Художнику уда�
лось создать абсолютную капсулу вре�
мени, вечный perpetuum mobile, в ко�
тором жизнь не остановилась, но
лишь сохранилась навсегда.

Жизнь здесь стала живописью. А она
либо есть, либо её нет. Иного не дано…

Следует отметить, что состоялась
эта выставка благодаря неоценимым
организаторским усилиям поклонни�
ка Муканкачи – Президента Междуна�
родного фонда Михая Мункачи, быв�
шего жителя г. Мукачево, а ныне граж�
данина США Имре Пака.

Алесандр ПОДОБЕД

7�13 липня в угорському
місті  Капошвар проходив
Міжнародний фестиваль з
баскетболу,  в якому взяли
участь команди з 30 країн
світу. Мукачівська СОК
ДЮСШ в складі 19 учнів у
трьох вікових категоріях (12,
14, 16 років) брали участь у
цих змаганнях. Вихованці
віком 12 р. та 14 р. вийшли
до плей�оф.

Команди змогли гідно
представити Мукачівське
СОК ДЮСШ на цих змаган�
нях і показали всі свої здібності, що здобули протягом поточного року на
тренуваннях.

Вітаємо учасників змагань та тренерів – Годлевську Терезу Андорівну та
Грищенко Оксану Василівну.

Áàñêåòáîë³ñòè ç Ìóêà÷åâà âçÿëè ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó
 áàñêåòáîëüíîìó ôåñòèâàë³ â Óãîðùèí³

Минулої п’ятниці в черговий раз було проведено евакуацію транспортних за�
собів, які були припарковані з порушенням Правил дорожнього руху. Евакуація
автомобілів проводилась з вулиці Валенберга та площі Кирила і Мефодія, які сут�
тєво перешкоджали руху інших транспортних засобів, маршрутних автобусів. Всі
евакуйовані автомобілі було доставлено на спецмайданчик, який знаходиться по
вулиці Ужгородська, 25, в м. Мукачево. Закликаємо всіх водіїв паркуватись у виз�
начених для цього місцях, щоб уникнути адміністративної відповідальності.

ММКП «Муніципальна міліція»

Â Ìóêà÷åâ³ åâàêóàòîðîì âèâåçåíî òðè àâò³âêè, ÿê³ áóëè
ïðèïàðêîâàí³ ç ïîðóøåííÿì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó
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ñò.

Ë³òî äîäàº á³ëîìó êîëüî-
ðó îñîáëèâå çâó÷àííÿ –
äçâ³íêå é óðî÷èñòå. Êîëè
ìè óâ³éøëè â õðàì – öåé
á³ëèé êîë³ð çâó÷àâ àæ ï³ä
ñàìó ñòåëþ êóïîëà!
Ñí³æíî-á³ë³ ñò³íè â îáðàì-
ëåíí³ ñÿþ÷îãî ñîíÿ÷íîãî
ñâ³òëà, ÿêå ëëºòüñÿ êð³çü

Ùîá ïîïåðåäó çàâæäè
áóëà Ä³âà Ìàð³ÿ

ñìàðàãäîâó çåëåíü, ùî äè-
âèòüñÿ ó âñ³ â³êíà! Òàê,
âë³òêó íàø ñâ³ò ìàëþº ïàë-
³òðà ç óñ³ìà â³äò³íêàìè çå-
ëåíîãî! ..

 Î÷³ äèâèëèñü ³ áà÷èëè.
Â³çåðóíîê ç íåâåëèêèõ äå-
ðåâ’ÿíèõ êàðòèí òà êàìåí³â,
äåðåâ’ÿí³ ñêóëüïòóðè – çîá-
ðàæåííÿ òèõ íåïðîñòèõ
ìîìåíò³â ²ñóñîâî¿ Õðåñíî¿
äîðîãè… Âåëèê³ äîëîí³ ç
òåïëîãî äåðåâà, ÿê³  íåìîâ
áè íàìàãàþòüñÿ ç³ãð³òè é
âáåðåãòè òîíåíüêèé õðåñò
íàä íèìè.

Çîâñ³ì ìîëîäà ñâ³òëà
ä³â÷èíà ñèä³ëà ïåðåä â³âòà-
ðåì çà íåâåëèêèì åëåêòðî-
ï³àí³íî. «Õòî ñï³âàº – òîé
ìîëèòüñÿ äâ³÷³», - êàçàâ ñâÿ-
òèé Àâãóñòèí… ² âîíà, à
çâóòü ¿¿ Íàòàëÿ, ìîëèëàñü,
ñï³âàþ÷è ïðî Áîãîðîäèöþ.
Ìåëîä³ÿ, íåìîâ ÷èñòà âîäà,
çìèâàëà âòîìó. Ëåò³ëà ï³ä
ñàìèé êóïîë ìîíàñòèðñüêî¿
öåðêâè,  é çâ³äòè âåðòàëà-
ñÿ, ñòðóìåí³þ÷è æèâèì âî-
äîñïàäîì íà ïëå÷³ êîæíî-
ãî ç ïîíàä ñîòí³ ëþäåé, ÿê³
òóò áóëè âîäíî÷àñ. Âîíè
ïðèéøëè íà çàïðîøåííÿ
ñåñòðè Ë³äæ³, ùîá ñï³ëüíî
äÿêóâàòè é ñï³ëüíî ïðîñè-
òè Ãîñïîäà ïðî î÷³êóâàíå é
áàæàíå. Ñîðîê ðàç³â ëóíà-
ëî «Îò÷å íàø, ùî ºñè íà
íåáåñàõ, íåõàé ñâÿòèòüñÿ
³ì’ÿ Òâîº...»

Ë³äæ³ Ïàéÿï³ë³, ìîíàõèíÿ
ç ²íä³¿, ç³ Ñï³ëüíîòè Ñâ. Éî-
ñèôà äå Ñåí-Ìàðê, íàïè-
ñàëà êíèæêó ïðî òå, ùî
âîíà ðîáèòü ³ êèì æèâå.
Íàïèñàëà ö³êàâî íàñò³ëüêè,
ùî çàõîò³ëîñÿ ïîáà÷èòè é
ïîáóâàòè òóò, â Ïàâøèíî,
äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ìîíàñòèð.
ßêùî Âè ìàëî çíàºòå
²íä³þ, àáñîëþòíî í³÷îãî íå
çíàºòå ïðî æèòòÿ ëþäåé ó

ìîíàñòèðñüêèõ ñï³ëüíîòàõ
é áàæàºòå ä³çíàòèñü ïðî äó-
õîâí³ äîðîãè, ïåðåõðåñòÿ,
òðóäíîù³ é äèâà íà öèõ
øëÿõàõ – ïðî÷èòàéòå îáî-
â’ÿçêîâî: ñ.Ë³äæ³ Ïàéÿï³ë³
«Ïîêëèêàíà äî Óêðà¿íè».

Ïðîñòî íàì óñ³ì ïîòð³áíî
çíàòè, ùî ãîëîâíå ó öüîìó

ñâ³ò³, é ó öüîìó æèòò³ –
â³ðèòè, ëþáèòè, òâîðèòè
äîáðî. Ìè âñ³, íà âñ³õ êîí-
òèíåíòàõ é óñ³ìà ìîâàìè
ñâ³òó, ïðîñèìî â Áîãà ñèëè
íåñòè ñâî¿ ðàäîñò³ é íàä³¿,
íå ðîçãóáëþþ÷è ¿õ é íå
âòðà÷àþ÷è, ï³ä ïåêó÷èìè
³ñêðàìè â³ä÷àþ é ðîç÷àðó-
âàííÿ.

Çâ³ñíî, ðîçï³çíàòè òîé
êðèøòàëåâèé, ÿê çâóê çðî-
íåíî¿ ðîñèíêè, ãîëîñ ñåð-
öÿ, ÿêèé ìàéæå íå ÷óòè ï³ä
âèðóþ÷èì êàñêàäîì âèãà-
äàíèõ çîáîâ’ÿçàíü, íåïðî-
ñòî. É òîä³ ìîæåìî çîâñ³ì
çàáóòè ïðî ñâî¿ ïðàâà…
Ïðàâî íà ùàñòÿ, íà âèá³ð,
íà ñâîáîäó, íà íåñõîæ³ñòü
íà ³íøèõ, íà ðàä³ñòü…

Ë³äæ³, ÿêà ïåðøèé ÷àñ òóò
ñòðàøåííî ìåðçëà, íå õîò³-
ëà Óêðà¿íè. Àëå òèì îñòà-
òî÷íèì, âèð³øàëüíèì ïàç-
ëîì, ÿêèé, ñòàâøè íà
ì³ñöå, ïîêàçàâ ïðàâèëüíó
êàðòèíêó, áóâ ïàçë òàêîãî
çì³ñòó: «Ñêëàäàþ÷è îá³öÿí-
êó ñëóæèòè Áîãîâ³, òè õ³áà
ìàëà íà óâàç³ ëèøå ²íä³þ?!»
Ïîêè âîíà íå çíàõîäèëà
öüîãî ïàçëó, çàì³íþþ÷è
éîãî óñ³ìà ìîæëèâèìè
ñïîñîáàìè âè¿õàòè çâ³äñè,
áóëè é õâîðîáà, é íåïîðî-
çóì³ííÿ, é ñòðàõ… Áóëà
ëþäèíà ç íàì³ðîì îáðàæà-
òè é âèêðåñëþâàòè Ë³äæ³ ç
æèòòÿ ãðîìàäè. Â ðåçóëü-

òàò³  – ìîðå ÷àñó ïðîâåäå-
íîãî ñàì-íà ñàì, á³ëüøå
ìîëèòîâ, á³ëüøå ðîçìîâ ç
íåáîì, à îòæå – á³ëüøå
â³äïîâ³äåé! É Ë³äæ³ çðî-
çóì³º, ùî í³ùî ó ¿¿ æèòò³  íå
º âèïàäêîâ³ñòþ…

Íåîáðîáëåíèé ñàìîðî-
äîê íå áëèùèòü. Îáòåñàòè,

ïîçáàâèòè ãîðäèí³,
àìá³ö³é, ñàìîëþáñòâà  –
òîä³ ç’ÿâëÿºòüñÿ áëèñê,
ñâ³òëî, äî ÿêîãî éäóòü ³íø³.
Òîä³ ëþäèíà çäàòíà ëþáè-
òè é ðîçóì³òè.  Âîíà áà÷èòü
çì³ñò, ñóòü, íà ÿêó íå çâåð-
òàþòü óâàãó ò³, êîòð³ ùå ñàì³
âòèñíóò³ ó öóïêèé ê³ðîê çà-
ëåæíîñòåé.

«Ïåðøó ñï³ëüíîòó çãðî-
ìàäæåííÿ Ñâ. Éîñèôà äå
Ñåí-Ìàðê 3 áåðåçíÿ 1845
ð. çàñíóâàâ îòåöü Ïºð-
Ïîëü Áëàíê ó êîëèøíüîìó
áåíåäèêòèíñüêîìó ìîíàñ-
òèð³ â Ñåí-Ìàðêó (Åëüçàñ,
Ôàíö³ÿ) – ÷èòàºìî  ó
êíèæö³ ñ. Ë³äæ³ «Ñïðîáóé-
òå é ïîäèâ³òüñÿ, ÿêèé äîá-
ðèé Ãîñïîäü».  – Ì³ñ³ÿ çãðî-
ìàäæåííÿ – ïîêëîí³ííÿ òà
ñëóæ³ííÿ. Ñåñòðè ó ö³ëîìó
ñâ³ò³ ñëóæàòü ó øêîëàõ,
ë³êàðíÿõ, áóäèíêàõ ïðåñòà-
ð³ëèõ, ñëóæàòü ëþäÿì ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè,
â’ÿçíÿì, ïðîêàæåíèì.  Â
Óêðà¿í³ ïåðøà ñï³ëüíîòà
Ñåñòåð Ñâ. Éîñèôà äå Ñåí-
Ìàðê áóëà çàñíîâàíà 1998
ð. Ñï³ëüíîòà â ñ. Ïàâøèíî
³ñíóº ç 2004 ð. Ñüîãîäí³ ó
ñï³ëüíîò³ ïðîæèâàº 10 ñå-
ñòåð ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñ-
òåé – ç Óêðà¿íè, ²íä³¿ òà
Ñëîâà÷÷èíè.  Ó  Ïàâøèí³
ñåñòðè îï³êóþòüñÿ áóäèí-
êîì ïðåñòàð³ëèõ, ÿêèé ðîç-
ì³ùåíèé íà òåðèòîð³¿ ìî-

íàñòèðÿ, à òàêîæ âåäóòü àê-
òèâíó ºâàíãåë³çàö³éíó
ä³ÿëüí³ñòü ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè. Ïðè ìîíàñòèð³ ä³º
õðèñòèÿíñüêà ìóçè÷íà ãðó-
ïà, á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â ÿêî¿
– ìîíàõèí³.  Âïðîäîâæ
ðîêó äî ìîíàñòèðÿ ñåñòåð
ç’¿æäæàþòüñÿ òèñÿ÷³ ëþäåé
íà çàñòóïíèöüêó ìîëèòâó».

Öå òåïåð âñå òàê. À ïî÷è-
íàëîñÿ ç ìàëîãî. Ç êðîê³â
áóä³âíèöòâà, ç êðîê³â íà ãî-
ðîä³ ç ìåòîþ âèðîùóâàííÿ
îâî÷³â äëÿ ñåáå é äëÿ
á³äíèõ, ç êðîê³â äîïîìîãè
íàçóñòð³÷ ëþäÿì. Ð³çíèì.
Áî äîïîìîãè ïîòðåáóþòü é
óêðà¿íö³, é óãîðö³, é ðîìè…
Îñîáëèâî âðàæàº òà ÷àñòè-
íà ³ñòîð³¿ ñ. Ë³äæ³, ÿêà îïè-

ñóº ¿¿ ñëóæ³ííÿ ó ìóêà÷³âñü-
êîìó òàáîð³….

ßêùî çâåðíóòèñü äî
²íòåðíåòó, â³äêðèºìî äå-
ñÿòêè ôîðóì³â, íà ÿêèõ
ëþäè îáì³íþþòüñÿ ñâî¿ìè
ñâ³ä÷åííÿìè é âðàæåííÿ-
ìè ï³ñëÿ ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè
ç Ë³äæ³ Ïàéÿï³ë³. Ðîçìîâà ç
Áîãîì – öå ñâ³òëî, ÿêå çäàò-

íå âèêðèòè
íàéïîòàºìí³ø³
êóòêè òåìðÿâè.
É îñâ³òèòè! Ìè
ìîæåìî é ïî-
âèíí³ ãîâîðèòè
ç Ãîñïîäîì áåç
ïîñåðåäíèê³â.
Ïðîòå ³íîä³
âàæëèâî ïðèé-
òè íà öþ ðîç-
ìîâó ç ëþäè-
íîþ, ÿêà íå
ïðèõîâóº ñâîº¿
ðàäîñò³ é
ñâ³ä÷èòü, ùî
Áîã çàâæäè
ïî÷óº íàñ! É
çàâæäè ïðîáà-
÷èòü.

«Ñïðîáóéòå é ïîäèâ³òü-
ñÿ, ÿêèé äîáðèé Ãîñïîäü!»
- öå çàêëèê ñ. Ë³äæ³ é âîä-
íî÷àñ íàçâà ¿¿ êíèæêè. «ß
ðîçóì³þ ëþäåé, íå ò³ëüêè
÷åðåç ìîâó, àëå é íà äóõîâ-
íîìó ð³âí³, – êàæå âîíà. –
Öå äóæå âàæëèâî, ðîçóì³-
òè ëþäåé ñàìå òàê, ³ ÿ âäÿ÷-
íà Áîãó çà öþ ìîæ-
ëèâ³ñòü». 

P. S.
Ñàìå òåïåð, íàîñòàíîê,  ïðèãàäàâñÿ îäèí âèïà-

äîê, ÿêèé äóæå ïðèºìíî âðàçèâ! ßêîñü, êîëè ó Ìó-
êà÷³âñüêîìó ðèìî-êàòîëèöüêîìó ñîáîð³, íàïîâíåíî-
ìó ëþäüìè, ïîâèííà áóëà ïî÷èíàòèñÿ ë³òóðã³ÿ, âñ³õ
ëþäåé íà ïðîõàííÿ îäí³º¿ äóõîâíî¿ îñîáè ïîïðîñè-
ëè âèéòè ç õðàìó... Ëþäè ðîçãóáëåíî çíèçóâàëè ïëå-
÷èìà, íå ðîçóì³þ÷è ïðè÷èíè é íå áàæàþ÷è, çâ³ñíî,
öèõ äîäàòêîâèõ ðóõ³â. Äóæå ïîâîë³, àëå âåëè÷åçíèé
õðàì ïîðîæí³â, íàòîì³ñòü, ëþäè, íåìîâ íàìèñòèí-
êè, ðîçñèïàëèñü ïî õðàìîâîìó ïîäâ³ð’þ ï³ä ÷óäåñ-
íèìè ñîñíàìè.  Ðàïòîì, ç êàïëè÷êè äî äâåðåé õðà-
ìó «ïîïëèâëà» ïðåêðàñíà ñòàòóÿ Áîãîðîäèö³, íà
òðîí³, óâ³í÷àíîìó á³ëèìè òðîÿíäàìè. Ïîä³áíå ìè
áà÷èëè â Ëþðä³ é Ôàò³ì³ – öå óðî÷èñòå âøàíóâàí-
íÿ Ïðå÷èñòî¿ Ìàð³¿, ñèìâîë³÷íà ìîëèòâà é çàêëèê
íàâ³êè áóòè ïîñåðåä ëþäåé, ç íàìè!.. ² îò ëèøå ï³ñëÿ
âíåñåííÿ îáðàçó Áîæî¿ ìàò³íêè äî Ìóêà÷³âñüêîãî
ðèìî-êàòîëèöüêîãî ñîáîðó, çà Íåþ ïî÷àëè çàõîäè-
òè ëþäè… Öå áóëî ïðåêðàñíî é ïðàâèëüíî… É âè-
ÿâëÿºòüñÿ, ùî ñàìå ìàëåíüêà Ë³äæ³ ç ²íä³¿ (à âîíà
ñïðàâä³ äóæå ìàëåíüêà íà çð³ñò, é ùå çîâñ³ì ìîëî-
äà), é âèÿâèëàñÿ ò³ºþ äóõîâíîþ îñîáîþ, ÿêà ñïîíó-
êàëà ñîòí³ ëþäåé â òîé äåíü ïðîïóñòèòè óïåðåä
Áîãîðîäèöþ. Ùîá ñàìå Âîíà, Ïðåñâÿòà Ä³âà Ìà-
ð³ÿ,  óâ³éøëà ïîïåðåäó íèõ ó õðàì, é ñàìå Âîíà çàâ-
æäè áóëà ïîïåðåäó â ¿õíüîìó  æèòò³…

Îêñàíà ÃÎËÎÂ×ÓÊ, â³ä ñòóä³¿ «Zoriana»
                Ôîòî ç ³íòåðíåò-äæåðåë
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Самоврядування
Самоврядування в Новому Да�

видкові існувало здавна. Громада
збиралася на збори, де й обирала
старосту (бирова) і сільських уряд�
ників. Як правило, бирів був
найбільш освіченою і авторитет�
ною людиною (чилядником) у селі.

У XVII�XVIII ст. у селі обирали і
сільський суд.

Є документальні дані, що вже в
1795 році сільськими суддями
були І. Черепаня і Д. Качур.

В 1899 році сільським суддею
був В. Голиш, підсуддею Г. Мате�
лешко, а присяжними В. Смужани�
ця і В. Кузьма.

Селу  щастило на старост.
У другій половині XIX ст. трива�

лий час бировом був І. Качур. Його
нащадки і зараз носять прізвись�
ко «Бирівчини».

У першій половині XX ст. 19 років
селом керував М. Кузьма. Він зі
своїми урядовцями провів за чесь�
кої влади земельну реформу. Зем�
ля була наділена усім справедли�
во, на відміну, наприклад, села Ра�
кошина, де на реформі збагатила�
ся верхівка.

 В роки лихоліття (1939�1944 рр.)
бирови часто мінялися, але всі
вони намагалися допомагати се�
лянам. Це були М. Голиш, Ю. Гран�
чак, Ф. Медвідь, І. Басараб, Ю.
Сливка, Й. Нодь.

 З визволенням села у 1944 році
одразу було сформовано народ�
ний комітет, який очолив І. Голиш,
а пізніше Ю. Човрій.

З 1947 року народні комітети за�
мінили сільські ради, які вели гос�
подарські книги, облік військово�
зобов’язаних, збирали податки,
номінально керували освітою, куль�
турою, координували сільське бу�
дівництво, видавали різні довід�
ки, приписували і виписували гро�
мадян, організовували заготівлю
молока, м’яса, яєць, налагоджува�
ли побутове обслуговування насе�
лення. І хоча на усіх сільських ра�
дах при вході висів лозунг: «Вся
влада радам», – фактично селом
керувало правління колгоспу на чолі
з головою та парторганізація гос�
подарства.

Сільськими головами обирали�
ся В. Сабов, І. Гіга, Д. Сливка, П.
Токарський, В. Качур, П. Смужани�
ця, В. Смужаниця, Г. Русняк, М.
Мацола, І. Качур, П. Логойда.

З�поміж них, користуючись
підтримкою голови Мукачівської
райради П.Сербіна, Г. Русняк зум�
іла за бюджетні кошти побудувати
типовий адміністративний будинок
сільради, налагодити побутове
обслуговування населення та підня�

ти культурно�освітній рівень робо�
ти на селі. Адміністративний бу�

динок – це єдина споруда, побу�
дована на селі за бюджетні кошти,
за часів радянської влади. Все інше
будівництво проводилося за кош�
ти колгоспу, радгоспу�технікуму або
громадським способом.

При сільраді діяв товариський
суд, головою якого був С. Качур, та
народна дружина з охорони гро�
мадського порядку, очолювана М.
Балажом. Працювали вуличні ко�
мітети.

З часу незалежності вся повно�
та влади на селі належить сільра�
дам. Чимало клопотів у цей пері�
од у зв’язку з повінню 1998 року
випало на долю сільського голови
В. Дудаша. Як людина ділова і
практична, він зумів з депутатсь�
ким корпусом швидко ліквідувати
наслідки повені. Була надана до�
помога в ремонті і будівництві
зруйнованого житла семистам
дворогосподарствам. В. Мешко,
який прийшов йому на зміну, роз�
почав розпаювання колгоспного
майна та землі. Але фактично цю
важливу справу довів до логічно�
го завершення С. Кунак, лікар за
фахом, якому виборці довірили
керувати селом більше 10 років.
За цей час село набуло міського
вигляду.

Тепер на посаді сільського голо�
ви Є.Качур, за якого під час ви�
борів більшість виборців віддали
свої голоси. І, не помилилися. Як
очільник, Євген Іванович зареко�
мендував себе компетентним, ко�
мунікабельним посадовцем, що
дбає про дітей, молодь,  людей по�
важного віку. Турбується про їх соц�
іальний захист, сприяє діяльності
підприємців, ДП ТУП Україна.
Здійснив на території школи, з до�
помогою районної влади будів�
ництво європейського взірця
спортивної площадки, на якій шко�
лярі, молодь і старші вчаться вес�
ти здоровий спосіб життя. Благо�
устрій села для сільського голови
– приорітетна діяльність. На черзі
капітальний ремонт дороги Н.Да�
видково – Мукачево, для чого вид�
ілені відповідні кошти. Йому до
снаги правопорядок, розвиток
культури, духовного життя та патр�
іотичне виховання. У добрих спра�
вах Євген Іванович опирається на
сформовану ним команду одно�
думців.

Господарська
діяльність
Характерною властивістю при�

латоричних земель, на яких з часу
виникнення поселення поралися
сельчани є їх висока родючість.
Земля щедро обдаровувала пра�
цьовитих людей високими врожа�
ями пшениці, жита, вівса, проса,
кукурудзи, квасолі, бобів, гороху,

соняшника, овочів, хріну, а з техні�
чних культур – льону й конопель.

За коренеплодами хріну у село,
ще за часів Австро�Угорщини,
приїжджали заготівельники з
Відню та Будапешта. Це пізніше, за
радянських часів, давидківській
хрін став харчовим і профілактич�
ним делікатесом москвичів і лені�
нградців. Новодавидківський хрін,
за своїми смаковими якостями,
наявністю фітонцидів і глікозидів
є кращим в Україні. За вміння ви�
рощувати хрін закарпатці часто
новодавидківчан називають
«хріняшами».

Наявність достатньої кількості
кормів і пасовищ давало мож�
ливість господарям вирощувати
велику рогату худобу, коней, сви�
ней, овець, кіз та птицю.

В обробітку ґрунту, як тяглова
сила, до появи механізації викори�
стовувались коні та воли. Більшість
дворогосподарств тримали воза,
сільськогосподарський реманент,
не менше однієї пари тяглової
сили, двох корів, кілька поросят і
декілька десятків голів домашньої
птиці.

В окрузі село вважалося найба�
гатшим, а про працьовитість да�
видківчан ще й сьогодні ходять
легенди.

Бідноти практично не було. Ма�
буть тому, в період суцільної колек�
тивізації в районі, влада так і не
змогла організувати в Новому Да�
видкові колгосп. Село на бюро РК
КП(б)У було визнано куркульським.
Зламати владі опір селян вдалося
тільки в грудні 1948 року примітив�
ним способом. Для кожного дво�
рогосподарства у селі було введе�
но трудгужповинність: терміново
вивезти з лісів області 150 м3 і
більше деревини. За невиконання
– суд за саботаж. Така повинність
нікому не була під силу. Влада зая�
вила, що, хто подасть заяву в кол�
госп, цю повинність виконає колек�
тивне господарство. Всі селяни

змушені були поступити в колгосп.
В результаті проведеної аграр�

ної реформи за часів Чехословач�
чини земельний фонд села значно
зріс. До 1948 року новодавидків�
чанам належали землі в урочищі
«Домбоки» близько 300 га,
«Фізиші» – 300 га, «Чомонин» – 500
га, «Мигелі» і «Лібертини» – 450 га,
«Ловачка» – 12 га, в межах села –
1300 га. Усього близько 2862 га. До
весни 1948 року в сусідніх селах
Ключарки та Великі Лучки колгос�
пи вже були організовані і влада
передала у їх колективну власність
частину новодавидківських зе�
мель. Давидківчанам залишилося
близько 2000 га угідь. Пізніше, в
70�х роках, з ліквідацією в області,
так званої «черезполосиці»,  кол�
госпу ім. Кірова с. Серне були пе�

редані чомонинські землі, а уро�
чище «Ловачка» і ліси – Мукачівсь�
кому лісгоспу.

Незважаючи на значні земельні
втрати новодавидківчани і в нових
умовах з умінням продовжували
господарювати.

В селі було
організовано два
колгоспи: ім. Анд�
реєва та ім. Хрущо�
ва.

Влада не зава�
дила обрати їх го�
ловами високопо�
рядних, авторитет�
них ґаздів – М.
Сливку та І. Голиша,
якого через неве�
ликий проміжок
часу замінив В. Са�
бов. Вони розпоча�
ли осуспільнення
реманенту, худоби,
тяглової сили, по�
сівного зерна, започаткували буд�
івництво тваринницьких при�
міщень з матеріалів знесених сто�
дол та запровадили сівозміни.

В 1951 році існуючі колгоспи об�
’єдналися в одне господарство –
«Шлях до комунізму». Головою но�
воствореного колгоспу було «обра�
но», за рекомендацією влади,
східняка К. Оплемаха, який виявив�
ся щирою та доброю людиною.
В господарські справи майже не
втручався, вважаючи, що селяни на
землі вміють краще господарюва�
ти за нього.

В 1953 році, за наполяганням
влади,  К. Оплемаха замінив М. Мо�
мотов, який до обрання на посаду
голови працював начальником
політвідділу Мукачівської МТС. Це
був досвідчений господарник, з
пошаною відносився до працьови�
тих колгоспників, інтенсивно зап�
роваджував механізацію трудо�
містких процесів у рільництві та

тваринництві. Започаткував буді�
вництво Будинку культури. Посту�
пово господарство твердо стало на
ноги.

В 1957 році на посаді голови
артілі його змінив М. Балаж.

В серпні 1958 року головою кол�
госпу обрано молодого спеціаліста,
інженера�землевпорядника М. Ка�
бація, за роки правління якого за�
вершено будівництво Будинку куль�
тури, тракторного стану, школи, а
птахівництво переведено на про�
мислову основу – побудовано інку�
батор і розпочато будівництво пта�
хофабрики на 40 000 тисяч кур�не�
сучок. Проведено електрифікацію
села та покрито дорогу до райцен�
тру асфальтобетоном. Окрім нату�
роплати запроваджено гарантова�
ну грошову оплату колгоспників.
Закладено базу для розвитку
підсобних промислів.

В грудні 1968 року Микола Гав�
рилович очолив землевпорядну
службу району, посаду ж голови
колгоспу обійняв вчений�агроном
В. Мешко. За період його голову�
вання завершено будівництво пта�
хофабрики, побудовано цегельний
завод потужністю 4 млн. штук цег�
ли на рік, типовий дитячий садок
на 75 місць.

В листопаді 1972 року головою
правління обрано інженера�меха�
ніка Д. Кельмана, який виявився
неординарним організатором аг�
рарного виробництва. Висока ос�
віченість, компетентність, лю�
дяність, турбота про простого тру�
даря, сільську освіту, культуру та
спорт, віротерпимість, щирість,
справедливість і об’єктивна ви�
могливість дали йому можливість
мобілізувати колгоспний загал на
перетворення колгоспу в аграрно�
промисловий комплекс. В рази
зросло виробництво сільськогос�
подарської продукції та оплата
праці. Запроваджено донарахуван�
ня до зарплати за стаж, а механі�
заторам – за кваліфікацію, введе�

но додаткову оплату за підсумками
роботи за рік.

Д.І.Кельман – приклад того, що
при будь якій системі дану систе�
му можно заставити служити тру�
довому люду, а самому бути доб�
ротворцем.

В червні 1976 року колгосп «Шлях
до комунізму» було реорганізова�
но в навчально�методичну базу Му�
качівського радгоспу�технікуму для
підготовки спеціалістів сільського
господарства. Навчальний заклад
очолював І. Беринець.

Міністерство сільського госпо�
дарства Української РСР постави�
ло перед колективом навчально�
го закладу завдання перетвори�
ти Мукачівський радгосп�техні�
кум у взірцевий сільськогоспо�
дарський навчальний заклад Ук�
раїни. І. Беринець зі своїм колек�
тивом з завданням справився з
допомогою організованого буді�
вельного підрозділу у складі 160

Село і люди благословенні Богом

Могила Івана Антоновича
Сільвая – відомого бого�

слова та письменника

Випускники Новодавидківської ЗОШ 1977 р.
 Всередині на передньому плані – автор.

Церковно�приходська школа середини
XІX ст. Знесена у 2016 р.

Продовження. Початко в попередньому номері

Н. Давидково з висоти пташиного польоту
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будівельників, яких очолював
інженер�будівельник В. Микула�
нинець. Інтенсивно йшло будів�
ництво навчального корпусу, соц�
іально�культурних закладів, сучас�
ного тваринницького містечка з
інфраструктурою, літнього тва�
ринницького табору з підігрівом
води сонячними батареями, теп�
личного комплексу, пункту техніч�
ного обслуговування, тощо. Про�
тягом 10 років будівельний
підрозділ освоював понад 1 млн.
радянських карбованців держав�
них інвестицій.

В цілому вирощування сільсько�
господарських рослин і тварин�
ництво переведено на тодішню на�
укову основу. Викладачі та студен�
ти отримали унікальну навчально�
виробничу базу у Новому Давид�
кові, а радгосп�технікум став по�
казовим для більш ніж 132 на�
вчальних закладів України.

В 1978 році за підсумками все�
союзного соціалістичного змаган�
ня радгосп�технікум було нагород�
жено перехідним Червоним Пра�
пором ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР і ЦК профспілки СРСР, а де�
сятки робітників і спеціалістів на�
городжено відомчими, урядови�
ми та державними нагородами.

З переходом І. Беринця в 1986
році на посаду директора Закар�
патської школи підвищення квалі�
фікації с/г кадрів його справу про�
довжив М. Лендєл.

Внаслідок недолугої аграрної
політики верхів в 1989 році Ново�
давидківський відділок технікуму
за наполяганням робітників було
реорганізовано в колгосп «Ново�
давидківський», який очолив І.
Сливка.  В його власності зали�
шилося тільки 748 га землі, в тому
числі 595 ріллі.

Із�за подорожчання паливно�
мастильних матеріалів, дискрим�
інаційної цінової політики на с/г
продукцію прибутки від рільниц�
тва та тваринництва впали. Гос�
подарство почало виживати за
рахунок підсобних промислів – це�
гельного заводу та швейного цеху.

З проголошенням незалежності
тодішня влада виявилася неспро�
можною зберегти роботу аграр�
ної галузі. Колгоспи почали зане�
падати.

16 лютого 1995 року колгосп
очолив В. Микуланинець, а вже 20
лютого 1996 року за вказівкою Ка�
бінету Міністрів України колгоспи
було реорганізовано у спілку се�
лян�пайовиків. У Новому Давид�
кові на базі колгоспу було утворе�
но ССГ «Нове Давидково», а зем�
лю і майно розпайовано.

Із�за змін підходів держави до
оподаткування на базі ССГ «Нове

Давидково» спілчани утворили два
нових господарства: СТзОВ «Но�
водавидківське» (цегельний за�
вод і швейний цех) і СТзОВ «Аг�
рарник» (рільницт�
во і тваринництво).
Обидва на чолі з
попереднім керів�
ником. У цей пері�
од господарства,
сільрада, сільська
громада співпра�
цюючи між собою
провели газифіка�
цію села.

В 2006 році В.
М и к у л а н и н е ц ь
вийшов на пенсію, а
новим керівником
став М. Човрій.

За об’єктивними
та суб’єктивними
причинами госпо�
дарства свою
діяльність згорну�
ли.

На даний час усі
землі пайовиків пе�
реоформлено на
СТОВ Агро�Лучки,
який за оренду паїв
виплачує їх власни�
кам зерном, цукром
або грошима.

Вміння батьків
господарювати на
землі нинішньому поколінню ново�
давидківчан нагадують хіба що на�
півзруйновані господарські спору�
ди і живий приклад фермера
О.Шемотяка, який від зорі до зорі
порається у своєму господарстві
вирощує корів і реалізує населен�
ню молочні продукти.

Наявна ж приватизована земля
слугує дворогосподарствам для
ведення підсобного господарства,
на якому переважно пораються
пенсіонери. Нащадки ж колишніх
колгоспників працюють в Новода�
видківському ДП «ТУП�Україна»
близько 400 чоловік (яке очолив
колишній сільський голова В.Ду�
даш) і на підприємствах міст Му�
качева та Ужгорода або виїжджа�
ють на заробітки в інші регіони
України та за її межі. На даний час
на ДП ТУП Україна найбільша зар�
плата становить близько 30 тис.
грн. на місяць.

Село зберігає пам’ять про лю�
дей, які наполегливо працювали
все своє життя на благо своїх на�
щадків та всієї громади.

Про них буде розповідь у книзі
«Нове Давидково в біографіях і
портретах».

Торгівля
За часів Австро�Угорщини тор�

гівля перебувала в приватних ру�
ках. Це були невеликі крамнички,
де селяни могли придбати такий�
сякий дріб’язок.

Після входження краю до скла�
ду Чехословаччини у Підкар�
патській Україні почала розвива�
тися кооперативна торгівля «Дру�
жество». У Новому Давидкові крам�
ниця «Дружества» знаходилася в
центрі села. Тут, окрім продуктів,
можна було придбати різноманітні
побутові вироби. Продавцем у
крамниці працював Ю. Понос.
Торгівля велась і в приватних
крамницях. В село заходили і
мандрівні продавці.

Після возз’єднання Закарпаття
з Україною у Новому і Старому Да�
видкові було утворено сільське
споживче товариство (ССТ), пер�
шим головою якого обрано М. Ми�
куланинця, а з 1949 року – М. Мед�
відя, який розгорнув капітальне
будівництво і до 1961 року побу�

Новому  Давидкову – 620

Пам’ятник добровольцям

дував мережу магазинів і чайну.
За його ініціативи Новодавидкі�
вське ССТ було об’єднане з Вели�
колучківським, що діє і нині. На

даний час у магазинах ССТ зап�
роваджене сучасне обслуговуван�
ня покупців.

Із здобуттям Україною незалеж�
ності набула стрімкого розвитку й
приватна торгівля. Підприємцями
С. Качуром, М. Гомокі, М. Медвідь�
ом побудовані сучасні торгівельні
центри, де можна придбати будь�
який товарю.

У приватному секторі працює
також близько 15 дрібніших мага�
зинів і кіосків.

 Освіта
Перший угорський король Сте�

фан Баторій (997�1038 рр.) у своїх
грамотах вимагав, щоб на кожній
церковній парафії були створені
школи. У ті часи шкільна освіта по�
чала зароджуватися у нашому
краї.

Є згадка, що в 1384 році в Уж�
городі у резиденції графа Дру�
гета була відкрита  школа черне�
чого Ордена святого Павла. У XV�
XVI ст. школи почали відкривати�
ся у великих села. Відомо, що в
кінці XIV ст. елементарна школа
функціонувала у Мукачівському
монастирі. Безперечно, давидкі�
вчани мали зв’язок з монастирем.

Нове Давидково, як стверджує
Іван Сільвай, уже мало свою церк�
ву в 1577 році. Отже, при парафії
могла існувати й школа. Непрямим
доказом цього може служити те, що
І. Орлай, який  народився у Давид�
кові в 1771 році, став уже в ті часи
вченим з європейським іменем.
Стверджую, така особистість мог�
ла народитися там і тоді, де і коли
освіта була у великій пошані.

З сивої давнини і до вчорашньо�
го минулого майже кожна сім’я від
дитини до старого працювали до
кривавих  мозолів, щоб найздібні�
шому із  сім’ї дати освіту. Давидкі�
вчани знали, – з освітою не легко�
важать, її здобувають титанічною
працею.

«Школьна хроніка» (1924 р.) по�
відомляє:

«В Нов. Давыдкові, як то можно
было постановити уже с давніх ча�
сов находилася церковна школа…

Порядочное зашколованіе и уче�
ние начиналося только около 1870�
90 годах, а то на основе XXXVIII за�

Випускники Новодавидківської ЗОШ 1962 р.

кона принесенного мадярським
парламентом 1868 рока, гді припи�
суеться, что діти от 6 до 12�рочно�
го віка каждодневно, а от 12 до 15

як повторительные 2 раз в тыждни
должны посіщать школу».

Далі «Школьна хроніка» інфор�
мує: «Следствием убольшения
дітей греко�католицька церковна
община вибудувала двуклассову
церковну школу в 1882 року, котра
еще и днесь стоить, но при недо�
статке церковних учителей 1922
рока перестала дійствовати». Дер�
жавна школа у селі була заснована
в 1895 році.

Першим управителем державної
школи був А. Цапарій, другим (з
1897 р. до серпня 1919 року) – Ф.
Гавашій. Ф. Гавашій за тодішніми
законами у школі та селі строго
проводив мадяризацію.

З входженням Карпатської Русі
до складу Чехословаччини, почи�
наючи з 1919
року, навчання в
школах велося на
рідній мові.

З 1919 року до
листопада 1924
року управителя�
ми школи були:
О. Петрецький,
С. Медєшій, О.
Медєшій. В лис�
топаді 1924 року
у п р а в и т е л е м
школи призначе�
но В. Даночко,
який керував нею
до вересня 1945
року.

В 1924�1925
навчальному році в школі навчало�
ся 214 учнів щоденно і 120 – 2 рази
на тиждень. Усіх учнів налічувало�
ся 551 чоловік, з яких було укомп�
лектовано 13 класів. Навчання про�
водили 13 вчителів.

В 1945�1946 навчальному році на
базі народної школи радянською
владою було утворено неповну се�
редню школу (семирічку). Дирек�
тором школи було призначено Ко�
леснікову, а через рік – Ю. Даноч�
ко, сина В. Даночко. Ю. Даночко
керував школою до вересня 1950
року.

В процесі навчання, яке велося
на українській літературній мові,
здійснювався перехід до форму�
вання учнів діалектико�матеріалі�
стичного (атеїстичного) світогляду.

Необхідно було також утворити
піонерську і комсомольську орган�
ізації.

На школу, окрім навчання і вихо�
вання, владою покла�
далося завдання ра�
дянізації не тільки
учнів, але й усього
сільського населення.

Щоб удосконалити
навчально�виховний
процес, в 1950 році на
посаду директора
було призначено став�
леника партійних
органів Нікішова, який
протримався на по�
саді десь біля двох
років. В 1952 році
його на посаді замі�
нив В. Жупан, відо�
мий у районі і краї пе�
дагог. З його призна�
ченням у школі був за�
пущений механізм
запровадження у на�
вчальний процес
надбань вітчизняної,
світової педагогічної
науки і дидактики,
який продовжується й
по�сьогодні. Життя в
селі почало унормову�
ватися.

Через рік В. Жупан
пішов на підвищення.

У вересні 1953 року директором
школи став П. Білей, російський
філолог за освітою, людина, що не
уявляла себе поза школою. П. Білей
створив десятирічку і розпочав бу�
дівництво нового приміщення
школи.

В 1961 році на цій посаді його
замінив Ю. Габовда, який завер�
шив будівництво, що велося гро�
мадським способом.

Після Ю. Габовди школу очолю�
вали Ю. Дурдинець, Н. Балаж, І.
Кабацій, І. Кречковський, І. Ка�
чур,В. Черепаня, В.М. Шрамко. Всі
вони працювали над удосконален�
ням навчально�виховного процесу
та зміцнювали матеріальну базу
школи. У цьому їм допомагав про�
фесійний колектив вчителів, серед

яких багато відзначених нагорода�
ми різних рівнів та  званнями
«старшого вчителя» чи «вчителя�
методиста».На даний час школу
очолює В. Хайнас.

З утворенням у селі десятирічки
на її базі почала діяти СШ сільської
молоді (вечірня). ЇЇ директорами у
різний час були: М. Балаж, Ю. Дур�
динець, О. Кузьма, М. Човрій.

Помітне місце у вихованні підро�
стаючого покоління посідає й дош�
кільна освіта, започаткована у селі
в 50�х роках. Зараз функціонує один
дошкільний заклад, але він не спро�
можний забезпечити місцями усіх
дітей.

І. КАЧУР

Руїни реформаторської церкви,
збудованої початку XIX ст.

Продовження
в наступному номері
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16 ëèïíÿ 2018 ðîêó â³äçíà÷àº ñâ³é
Äåíü íàðîäæåííÿ íàäçâè÷àéíà

æ³íêà, ãàðíà íà âðîäó, ÷àð³âíà
äðóæèíà, òóðáîòëèâà, í³æíà,

ëàñêàâà ìàìà, áåðåãèíÿ ñ³ìåé-
íîãî âîãíþ, âèñîêî ïîðÿäíà
³ äîáðîçè÷ëèâà, ùèðà ñåðöåì
³ áàãàòà íà äóøåâíå äîáðî.
Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà

                       ÃËÈÂËßÑ
Ð³äí³ òà áàãàòî÷èñåëüí³ äðóç³ áàæàþòü øàíîâí³é þâ³-

ëÿðö³ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó, ðàäîñò³, ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè
³ äîñòàòêó, òâîð÷îãî äîâãîë³òòÿ, Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ
íà êîæíèé ïðèéäåøí³é äåíü æèòòÿ.

Ç þâ³ëåºì Òåáå â³òàºìî,
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºì,
Çà Òâ³é òðóä ³ ñåðöå äîáðå,
Çà æèòòÿ, ïðîæèòå ã³äíî,
² çà ëàäó Òâî¿ì äîì³
Äî ñòà ë³ò æèâ³òü áåç ñìóòêó.
Õàé ðàä³º âñÿ ðîäèíà
Õàé ïîñì³õàºòüñÿ æèòòÿ
Òà áóäå êðàùèì ìàéáóòòÿ.

Äóæå øàíóþ÷³ ³ ëþáëÿ÷³ Òåáå –
 ÷îëîâ³ê ²âàí, äîíå÷êè ßñì³íà, Êàì³ëà, áàòüêè,

ñ³ì’ÿ Ìàí³÷åâèõ, ñ³ì’ÿ Áàêî.

ÙÀÑÒß ÒÎÁ², ÞÂ²ËßÐÊÎ! ÙÈÐÎ  Â²ÒÀªÌÎ!
Â öþ ÷óäîâó ë³òíþ

ïîðó ðàçîì ç ð³äíèìè ³
äðóçÿìè  ñâÿòêóº ñâ³é
â³ñ³ìäåñÿò äðóãèé äåíü
íàðîäæåííÿ  ïðåêðàñíà,
ìèëà ³ ÷óéíà æ³íêà

 Ë³ä³ÿ
Îëåêñàíäð³âíà

ÃÌÈÒÐÜÎ.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå,

ðàçîì ç ïðèâ³òàííÿìè  â³ä ùèðîãî ñåðöÿ  áà-
æàºìî Âàì ç òàêî¿ íàãîäè íà âñå äîâãå-äîâãå
æèòòÿ  Â³ðè, Íàä³¿ ³ Ëþáîâ³. Õàé Ãîñïîäü  äàðóº
Âàì  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó ³
âçàºìîïîâàãè.

Õàé îáîâ’ÿçêîâî çáóâàþòüñÿ
Âàø³ íàéçàïîâ³òí³ø³  ìð³¿  ³ ³ áà-
æàííÿ. Ùîá êîæåí ïðèéäåøí³é
äåíü Áîæîþ âîëåþ ïðèíîñèâ Âàì
ðàä³ñòü ³ ùàñëèâó äîëþ, ëþäñüêó
ïîâàãó ³ ëþáîâ.

Â³ä ñ³ì’¿ Âàñèëÿ Ãàðäóáåÿ,
 îíóêà Îëåêñàíäðà, ñóñ³äêè Ñîô³¿.

Ç ÄÍÅÌ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
² ÀÓÄÈÒÎÐÀ

Äîðîã³ êîëåãè!
Äîçâîëüòå âïåðøå ïðèâ³òàòè âàñ ç³ ñï³ëüíèì

ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì Áóõãàëòåðà òà
Àóäèòîðà.

Õî÷ó ïîáàæàòè âàì â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áóòè
ïåðøîêëàñíèìè ôàõ³âöÿìè â òîìó, ùî âè ðî-
áèòå, âì³òè â³äì³ííî ñïðàâëÿòèñÿ ç áóäü-ÿêè-
ìè çàâäàííÿìè ³ ùîá âàøà ðîáîòà, êð³ì äî-
õîäó ïðèíîñèëà ñïðàâæíº çàäî-
âîëåííÿ. Êð³ì òîãî, áàæàþ
âàì âåëèêîãî îñîáèñòîãî
ùàñòÿ, âåëè÷åçíèõ óñï³õ³â ³
ñòàá³ëüíîñò³! Âì³éòå íå
ò³ëüêè çàðîáëÿòè, àëå é ïðà-
âèëüíî âèòðà÷àòè.

Íàéêðàùèõ âàì ïðàãíåíü òà
çâåðøåíü.

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ, ãîëîâà
ÇÒÂ ÂÏÃÎ “Ñï³ëêà àóäèòîð³âÓêðà¿íè”,

äèðåêòîð ô³ðìè “Àóäèò”, òà “Êëóáó
áóõãàëòåð³â.

ПЕРШИЙ РЕЙС УЖЕ СКОРО

Колектив працівників комунальної уста�
нови «Мукачівський дитбудинок�інтер�
нат» Закарпатської обласної ради вислов�
лює щире співчуття рідним та близьким з
приводу передчасної смерті колишньої
працівниці нашої установи

Ганни Андріївни ЛУКАЧ.
Нехай земля буде пухом, царство  їй

небесне.

Очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов на
своїй сторінці у Фейсбуці розповів про підго�
товчі роботи напередодні запуску міжнарод�
ного потягу «Мукачево�Будапешт».

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀØ²
 ÙÈÐ² Â²ÒÀÍÍß!

Ìóêà÷³âñüê³ ìàéñòðè- ðåìîíòíèêè âçóòòÿ ùèðîñåðäíî
â³òàþòü ç 88-ð³÷íèì Äíåì íàðîäæåííÿ ñâîãî êîëåãó ïî
ðîáîò³, âåòåðàíà ³ ïðîôåñ³éíîãî íàñòàâíèêà

Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ØÏ²ÖÀ.
Øàíîâàíèé ³ìåíèííèêó, Âè âïðîäîâæ âñüîãî ñâîãî äî-

ðîñëîãî æèòòÿ ñëóæèëè ³ ñëóæèòå ëþäÿì. Òèñÿ÷³ ìóêà÷³âö³â
çàâäÿ÷óþòü Âàì çà Âàøó ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³òü,  äîá-
ðîçè÷ëèâ³ñòü ³ ëþäÿí³ñòü. À ìîëîäø³ çà â³êîì êîëåãè ùèðî
øàíóþòü Âàñ çà ïðîôåñ³éíå íàñòàâíèöòâî ³ îñîáèñòèé  ïðè-
êëàä ñëóæ³ííÿ îáðàí³é ñïðàâ³ ³ ëþäÿì. Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ
áàæàºìî  Âàì ùå íà áàãàòî ðîê³â  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðà-
äîñò³  â³ä ðîäèíè,êîëåã äðóç³â ³ îòî÷óþ÷èõ ëþäåé.

Ùàñòÿ Âàì îñîáèñòîãî  ³ ðîäèííîãî.
Â³ä êîëåã ïî ðîáîò³ òà íàéáëèæ÷èõ äðóç³â.

ЦЬОГО РОКУ ВПЕРШЕ У ДЕНЬ
БУХГАЛТЕРА  ВІТАТАЛИ

 І АУДИТОРІВ
Ó ÷åòâåð, 12 ëèïíÿ, â Óæãîðîäñüêîìó ïðåñ-êëóá³

â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ äî Äíÿ áóõãàëòåðà, ÿêå â Óê-
ðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ 16 ëèïíÿ. Âïåðøå öüîãî ðîêó
ñâÿòêóâàòèìóòü íå ò³ëüêè áóõãàëòåðè, àëå ³ àóäèòî-
ðè. Ñâÿòî îòðèìàëî íîâó íàçâó – Äåíü áóõãàëòåðà ³
àóäèòîðà.

Ç ÿêèìè òðóäíîùàìè äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðàâó çà-
êàðïàòñüêèì áóõãàëòåðàì, ÿê³ çàâäàííÿ ñòîÿòü ïå-
ðåä àóäèòîðàìè, ùî çì³íèëîñÿ çà îñòàíí³é ÷àñ â çà-
êîíîäàâñòâ³, ÷è â³ä÷óâàºòüñÿ áðàê êàäð³â ó ö³é ñôåð³,
ðîçïîâ³ëè ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ:

Þð³é Ñàêàëîø,  çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ  â Çàêàðïàòñüê³é îáë.

Àëëà Äàöþê, íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³é óï-
ðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ÃÓ ÄÔÑ â Çàêàðïàòñüê³é
îáë.

Ìàðòà Âîëîùóê,  ãîëîâà ðàäè òåðèòîð³àëüíîãî
â³ää³ëåííÿ ÀÏÏÓ ó Çàêàðïàòñüê³é îáë.

ßðîñëàâ Ãîëóáêà, ãîëîâà  Çàêàðïàòñüêîãî  òå-
ðèòîð³àëüíîãî  â³ää³ëåííÿ, ÷ëåí ðàäè  ÔÏÁÀÓ.

Þë³ÿ Ê³ëàðó, ãîëîâà Çàêàðïàòñüêîãî òåðèòîð³àëü-
íîãî â³ää³ëåííÿ ÂÏÃÎ  «Ñï³ëêè àóäèòîð³â Óêðà¿íè»

Âîëîäèìèð ßöêî, çàñòóïíèê ãîëîâè  Çàêàðïàòñü-
êîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÂÏÃÎ  «Ñï³ëêè
àóäèòîð³â Óêðà¿íè», ÷ëåí ðàäè  ÂÏÃÎ  «Ñï³ëêè àóäè-
òîð³â Óêðà¿íè»

Êàòåðèíà Íåíüêî,  ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèê
ãàçåòè «Âñå ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê».

Ï³ä ÷àñ çàõîäó â³äáóëîñÿ òðàäèö³éíå íàãîðîäæåí-
íÿ  íàéâ³äïîâ³äàëüí³øèõ  çàêàðïàòñüêèõ  áóõãàëòåð³â.

Äåíü áóõãàëòåðà  â  Óêðà¿í³ áóâ îô³ö³éíî çàñíîâà-
íèé ó 2004 ðîö³, ³ äàòà éîãî ñâÿòêóâàííÿ âñòàíîâëå-
íà íà 16 ëèïíÿ.

«За графіком розпочинаємо реконструкцію та ре�
монт колії для пасажирського поїзда «Мукачево � Бу�
дапешт». Маємо намір закінчити роботи до кінця липня
і в серпні запустити перший рейс.

Нагадаю, цей поїзд буде курсувати європейською
ко’лією, ширина якої 1435 мм.

Українська залізниця не експлуатує поїзди для такої
колії. Тому будемо використовувати рухомий склад
наших угорських колег.

До кінця наступного місяця вже маємо замінити не�
придатні шпали та загалом покращити технічний стан
колії. Паралельно, силами львівських залізничників,
будуємо пасажирську платформу, її довжина буде 120
метрів. Були питання щодо благоустрою території по�
руч та облаштування павільйону. Ці роботи також бе�
ремо на себе», – написав Євген Кравцов.

Òàêå ð³øåííÿ îäíîãîëîñíî ïðèé-
íÿëè íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ â
íåä³ëþ ïîíàä 200 ìåøêàíö³â ñåëà
Íèæí³é Êîðîïåöü, ùî ìåæóº ³ç
Ïàâøèíñüêîþ ñ³ëüñüêîþ ãðîìà-
äîþ, ÿêà áåçïîñåðåäíüî ñóì³æíà
ç òåðèòîð³ºþ Ìóêà÷åâà ³ ùå ðàí³-
øå íà çáîðàõ ñåëà ïðèéíÿëà àíà-
ëîã³÷íå ð³øåííÿ. Òàêèì ÷èíîì,
îáèäâ³ ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³àëüí³ ãðî-
ìàäè ïîêðîêîâî ñèíõðîí³çóþòü
åòàïè ³ ïðîöåäóðè, ïåðåäáà÷åí³
çì³íàìè äî ÇÓ «Ïðî äîáðîâ³ëüíå
îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä» â ÷àñòèí³ ïðèºäíàííÿ äî
ì³ñüêèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ùî ââå-
äåí³ â ä³þ 5 òðàâíÿ 2018 ðîêó ³ º
îäíèì ³ç âàð³àíò³â ñòâîðåííÿ ÎÒÃ.
Ñåðåä ïðèñóòí³õ ³ âèêîíàâ÷èé äè-
ðåêòîð Çàêàðïàòñüêîãî ðåã³îíàëü-
íîãî â³ää³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óê-
ðà¿íè  ²âàí Ðåâò³é  ³ êîíñóëüòàíò ç
ïðàâîâèõ ïèòàíü Àñîö³àö³¿ Îëåã
Ëóêøà òà ³íø³.

Ðàäíèê ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿

Íèæíüîêîðîïåöüêà ñ³ëüñüêà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ïðîïîíóº
ïðèºäíàòèñÿ  äî ì³ñüêî¿ ãðîìàäè Ìóêà÷åâà

Çàêàðïàòñüêîãî Öåíòðó ðîçâèòêó
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ  Âîëî-
äèìèð Ôåñüêîâ çàçíà÷àº, ùî öå
ïåðøå àëå íå îñòàííº ð³øåííÿ íà
øëÿõó ïðèºäíàííÿ. Îäíàê âîíî
äàëî ìîæëèâ³ñòü äåïóòàòñüêîìó
êîðïóñó òà ãîëîâ³ ñåëà ðîçïî÷àòè
ä³àëîã ç ì³ñòîì, êîëè ³ íà ÿêèõ óìî-
âàõ â³äáóäåòüñÿ ïðèºäíàííÿ.

«Íèæí³é Êîðîïåöü íà îáãîâî-
ðåíí³ ç ãðîìàäîþ, îäíîãîëîñíî
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðèºäíàòèñü äî
Ìóêà÷³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè. ß ùå íå
áà÷èâ íà æîä-
íîìó îáãîâî-
ðåíí³ â Çàêàð-
ïàòò³, òàêó âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü
ëþäåé. 

×îìó ïðè-
ºäíàííÿ äî Ìó-
êà÷åâà - äåòàë-
³çóâàòè íå áóäó.
Ì³ñòî ïîêàçóº
íàäçâè÷àéí³

òåìïè çðîñòàííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã ³
ô³íàíñ³â, ìàº øàëåíèé ïîòåíö³àë,
³ ãðîìàäó ùî ïðàöþº íà ì³ñòî,
ðàçîì ç âëàäîþ ³ á³çíåñîì. Ì³ñòî
ïîïåðåäó ³íøèõ. Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
íàäõîäæåíü íà îäíîãî ìåøêàíöÿ
â 4 ðàçè á³ëüøå í³æ çà òàêèìè æ
ïîêàçíèêàìè â Ìóêà÷³âñüêîìó
ðàéîí³ (áëèçüêî 3,5 òèñ. ãðí). Âñå
öå î÷åâèäíî íèæíüîêîðîï÷àíàì,
ÿê³ ÷è íå ùîäíÿ áóâàþòü â ì³ñò³,
ïðàöþþòü òàì, íàâ÷àþòüñÿ», –
êîíñòàòóº Âîëîäèìèð Ôåñüêîâ.
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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 24
               íåìîâëÿò:
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê –  10
     îäðóæèëîñÿ –

19 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 5 ïàð.
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ
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ТОВ “АВЕ
Мукачево”

ПРОВОДИТЬ
НАБІР  НА РОБОТУ

ПРАЦІВНИКІВ:

1. Водії автотранспор#
тних засобів категорії
С, Е.

2. Водії автотранспор#
тних засобів з по#
свідченням кранівника.

3. Вантажники для збо#
ру твердих побутових
відходів.

4. Тракторист.

5. Бухгалтер з досвідом
роботи не менше 3#х
років. Знання програми
1С.

6. Менеджер зі збуту.

За детальною
інформацією зверта�

тися за адресою:
м. Мукачево,

вул. Тімірязєва, 78,
Т.: 050�337�83�71.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”
Âèäàâåöü ³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð

ÔÎÏ Äâîðíè÷åíêî Ñ.Â.
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî:

Ñåð³ÿ ÇÒ ¹ 657/249ÏÐ â³ä 22.09.15

ð/ð ¹ 26007053911873
ó ÏðèâàòÁàíê ì.Ìóêà÷åâî.

 ÌÔÎ 312378,
 ²ä. êîä. 2785704255

Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

(²² ïîâ.)  òåë.: 5-47-68.
www.promisto.info

E-mail: mk-news@ukr.net

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.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ß ïîñòðîèë äîì, ïî-
ñàäèë äåðåâî, âûðàñ-
òèë ñûíà... ß âñå âû-
ïîëíèë, Áîæå! Ïîñòàâü
ìíå çà÷åò è çàáåðè
îòñþäà..

Õî÷åøü áûòü ñ÷àñò-
ëèâûì? Áóäü èì. Íî
òîëüêî òàê, ÷òîáû
íèêòî íå âèäåë. Íå
ðàçäðàæàé îêðóæàþ-
ùèõ.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ОВЕН (21.03�20.04).
Вам явно хочеться
відпочивати, а не пра�
цювати. Відносини з

колегами у вас налагодили�
ся, це створює позитивну ат�
мосферу. Однак краще зни�
зити обсяг роботи і не плану�
вати нічого серйозного.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Вам необхідно
буде зосередитися на
головному і не витра�

чати сили на вирішення дру�
горядних проблем. Тепер
добрий час з усією серйозні�
стю задуматися про май�
бутнє.

БЛИЗНЮКИ (21.05�
21.06). На вас чекає
успішна реалізація ва�
ших ідей і виконання

ваших бажань. У вас точно
буде привід для радості. По�
старайтеся  звільнити більше
часу для себе та звести
спілкування з колегами і дру�
зями  до розумному мінімуму.

РАК (22.06�22.07).
Якщо ви не будете
підганяти події або
проявляти зайву не�

рвозність і нетерпіння, то тиж�
день обіцяє бути спокійним і
розміряним. Не варто пред�
'являти претензій або вимог
до начальства, це приведе до
конфліктної ситуації.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Ви зможете поліпши�
ти кожне з своїх досяг�
нень. Для цього усьо�

го�то буде потрібно розвити
спостережливість і інтуїтивне
розуміння інтересів навко�
лишніх і стати більш мудрим і
терплячим.

ДІВА (24.08�23.09).
При вмілій комбінації
оптимізму та гнучкості
ви зможете залучити

до себе увагу навколишніх.
Працюйте, і ваш професійний
успіх забезпечить вам гідне
існування .

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Будьте зав�
бачливі, стежте за
своєю мовою. Навіть

одне необережне слово
може обернутися проти вас.
Не забувайте, що при прий�
нятті яких б то ні було рішень
потрібно їх спочатку ретель�
но обмірковувати.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Використо�
вуйте свою коммуні�
кабельність для реа�

лізації планів і задумів. Вияв�
ляться вдалими поїздки. Тиж�
день добре підходить для по�
будови фундаменту май�
бутніх проектів.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Можливо ак�
тивна участь друзів і
однодумців у всіх  ва�

ших справах. Займіть�
ся кар'єрою, але не знева�
жайте й родиною.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). З'явиться ре�
альна можливість для
корекції своєї долі,

внесення в неї чогось нового,
незвичайного. Довіртеся го�
лосу своєї інтуїції, і вона вас
не підведе.

ВОДОЛІЙ (21.01�
20.02). Необхідно
зібратися з силами й
не дозволяти собі

розслаблюватися та засмучу�
ватися. Обміркуйте все, не ви�
пускайте з уваги дрібниць,
перш ніж прийняти остаточне
рішення, і тоді у вас усе обо�
в'язково вийде.

РИБИ (21.02�20.03).
Настав час ненав'яз�
ливо заявити про
себе та нагадати про

свої ідеї начальству. Ви може�
те досягти добрих резуль�
татів.

… А зараз із великим острахом думаю
про те, що я могла втратити, якби не побу�
вала у цій подорожі. Яскрава, дивовижна
Чорна Тиса! Без сумніву, що кожен з нас у
певний період життя, часу на одні й ті ж
речі дивиться по�іншому. Чим далі – тим
глибше. Мабуть не варто писати про свій
стан (майже ейфорії), який довелось пе�
режити мені, як не дивно, корінній жительці
прегарного рідного краю Карпатського…
тим не менше… Здається, вперше в житті,
усвідомлюючи і пропустивши через кожну
клітинку свого фізичного і духовного тіла,
я відчула усю монументальну красу і міць
цієї багатоликої, божественної землі. Лю�

доньки, вперше було відчуття, що і від щастя можна збожеволіти… По�
руч було стільки творчих людей. Це запам’ятається. Господи, дякую за
ці миті. Я не хочу зараз говорити про проблеми гуцулів, про безпощадні
щоденні вирубки. Всі про все знають. Хочу сказати, що попри усі життєві
радості і негаразди такі зустрічі з дитинним, чистим світом стають
ліком, ліком, який здатен відновлювати душу, укріпити дух, щоб про�
довжувати далі жити. Питання до себе і до світу: та чи будуть ваші і мої
правнуки мати таку можливість?

Пленер. Чорна Тиса. Тетяна Рибар

СЕМИДЕННА ПОДОРОЖ У СВІТ
НОВИХ ВРАЖЕНЬ

Побачити квіти можна у Мукачеві
на вулицях Маргітича, Л. Толстого,
Драгули. Зазвичай магнолія цвіте
навесні — білими, жовтими або ро�
жевими квітками, які мають дуже
приємний запах.

До речі, відомо близько 210 видів
магнолії. Ця квітка названа на честь
французького ботаніка П’єра Ма�
ньоля (Pierre Magnol).

А як пахнуть!
На Закарпатті вдруге

за сезон розквітли
магнолії

ÑÒÓÄ²ß ÒÀÍÖÞ

“ÂÀËÅÐ²”
 ЗАПРОШУЄ

усіх бажаючих різного
вікуз 5 до 13 років –

дитяча хореографічна
група з 14 до 20 –

середня хореографіч�
на група   з 20 до 65 –

"Тим, кому за…" –
доросла група

у нас ви станете
граціозними, пластич�

ними, гарними
і здоровими.

Заняття проходять
по вул. Пушкіна 21

099#75#35#901,
066#88#27#993




