
В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹18    (1419)      Ï’ßÒÍÈÖß,    29 êâ³òíÿ 2016 ÐÎÊÓ

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З
ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ
АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ПРАЦІВНИКІВ

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:

- Завжди вчасна та достойна оплата
праці

- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в м. Ужгород

(для іногородніх)

- Харчування за пільговою ціною
- Безкоштовне транспортування на/з робо-

ти
- Медичне страхування за рахунок компанії
- з/п – від 5000 грн.

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефони для довідок: (0312) 42 90 41,  мобільний 0959428428,   безкоштовний тел.: 0 800 500 736

Із прекрасним піввіковим ювілеєм щиросердечно вітаємо доро-
гу і люблячу нами людину – Михайла Васильовича Повханича, жи-
теля с. Кривка.

Бажаємо йому міцного-міцного здоров’я, невпинної життєвої
енергії, любові від коханої дружини і дітей,
поваги від людей, миру, радості від кожного
прожитого дня, рясних Божих благословінь
на многії і благії літа!

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам І добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
З любов’ю – свість Оксана, швагро Валерій,

швагро Ярослав з братовою Ольгою, племі-
нники Іван, Інеса, Анна, Віра і Аліна.

Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» щиро вітає з 50-річчям
від дня народження директора підприєм-
ства Михайла Васильовича Повханича і
бажає йому міцного здоров’я, родинного теп-
ла, мирного неба над головою, Божої ласки
на многії літа.

Бажаємо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле сто-

ліття.
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і  хліб на столі.
Здоров’я міцного, щастя без краю –
Усього найкращого Вам ми бажаєм.
Хай Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогого хресного тата – Михайла Васильовича Повханича – з
золотим ювілеєм щиро вітає похресниця Віка і бажає шановному
ювілярові міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, достатку,
добра, Божої опіки у житті.

Літа цвіли не просто цвітом.
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 50.
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Але попереду ще стільки
Років, веселощів, пригод.
Ви не зациклюйтеся тільки
На крихтах жалю і турбот.
Бажаєм Вам многая літа
У щасті й радості прожити.
До привітань приєднуються куми Світлана та Михайло.

Христос Воскрес для
нашого спасiння!

Âåëèêîäí³ ïîäàðóíêè íàøèì çàõèñíèêàì
Волонтери Турківщини провели велику роботу, щоб бійці

АТО відчули дух свята Пасхи
Приємно, що Турківська громада напередодні свята Господнього Воскресіння активізувала-

ся для того, аби зібрати кошти та продукти харчування і відправити їх в зону проведення АТО
для наших воїнів-земляків. Щоби й там, на передовій, вони відчули дух свята Пасхи.

Минулої середи через «Нову пошту» відправлено 23 великих пакунки. Окрім того, 11 посилок для
воїнів нашого міста відправили із Турківського НВК, по одній  – для своїх земляків – громади сіл Шум’яч
та Ісаї. Для поранених бійців, що проходять лікування у військовому госпіталі м. Львів, передано пода-
рунки та писанки, виготовлені школярами.

Як повідомила редакцію один з координаторів акції, голова Благодійного фонду «Милосердя» Ми-
рослава Калинич,  підприємства та організації досить активно включилися в збір коштів та продуктів.
Зокрема районна рада зібрала 662 гривні, Турківська лікарня – 850 гривень, територіальний центр з
обслуговування пристарілих – 920 гривень, ГО «Майдан Турківщини» – 1000 гривень, районний центр
зайнятості – 1080 гривень, податкова інспекція – 150 гривень, відділ культури – 2500 гривень, а також
два пакунки різних продуктів; райвідділ поліції – 1000 гривень, відділ освіти – 2000 гривень. Активно
включилися в цю благодійну акцію навчальні заклади. Зокрема  із сіл: В. Висоцьке закупило продуктів
харчування на 1200 гривень,  Кривка – на 650 гривень. Освітяни Н.Висоцького зібрали 1000 гривень,-
Гусного – 700 гривень,  Комарників – 950 гривень, Бітлі – 1400 гривень, Маткова – 300 гривень, Вовчого
– 1100 гривень, Н.Яблуньки – 1051 гривню, Н.Турова – 600 гривень, Нижнього – 1200 гривень, Либохо-
ри – 1892 гривні, Хащова – 540 гривень, Карпатського – 1305 гривень, Розлуча – 525 гривень, Прислопа
– 600 гривень, Ільника – 1132 гривні. Дві посилки зібрали учні та педагоги Явірської школи. Писанки
передали нашим воїнам учні Шандровецької школи та Турківського НВК (основна школа). Верхненсь-
ка школа – пакунок з солодощами. 700 гривень зібрала Розлуцька громада,  200 гривень – Карпатська
сільська рада. 800 гривень  надійшло з Лімни, 588 гривень – з Жукотина, 300 гривень – з Буковинки.

Волонтерський рух Турківщини щиро вітає наших воїнів-захисників та всіх жителів Турківщини з
величним святом Господнього Воскресіння і дякує за допомогу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Þð³é Ëèëî – çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ
Олександр Лабецький видав розпорядження про призначення

своїм заступником Юрія Лила. Юрій Дмитрович у владі не новачок і
має великий управлінський досвід. У свій час він уже обіймав поса-
ду заступника голови РДА, два скликання був головою районної ради
та одне – заступником голови районної ради. Наразі він єдиний
заступник Олександра Мироновича, а тому опікуватиметься не лише
гуманітарними та соціальними проблемами, а й деякими іншими.

Наш кор.
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Дорогі і рідні мої земляки! 
Сердечно вітаю Вас із прийдешнім світлим святом

Христового Воскресіння!
Сьогодні наші серця і душі сповнені теплом любові до

Бога, радістю перемоги добра над злом. Великдень все-
ляє у кожного з нас надію та впевненість у щасливому
прийдешньо-
му, укріплює
віру у торже-
ство справед-
ливості. 

То ж нехай
добра доля
прийде у кож-
ну домівку, у
кожну родину,
хай вона ми-
ром, злаго-
дою і єдністю  усміхнеться нашій Україні.

Бажаю усім нам, щоб Господня ласка зігріла щастям
бойківську землю і зійшла в кожну оселю світлим гос-
тем.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Михайло ГИЧКА,

 депутат Львівської обласної ради.

Дорогі жителі Турківщини, мої земляки!
У цей благословенний час дозвольте щиро привіта-

ти Вас зі святом світлого Христового воскресіння!
Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість

перемоги Сина Бо-
жого, дарує надію та
впевненість у завт-
рашньому дні, посе-
ляє спокій у серцях,
укріпляє віру та жи-
вить душу

Тож нехай Божа
милість та благосло-
вення оросять ваше
життя, а мир, любов
та злагода запанують у Вашій оселі.

Зичу Вам гарного настрою, відмінного здоров’я, сімей-
ного затишку, незмінного успіху та здійснення усіх за-
думів.

Михайло ДЗЮДЗЬ,
депутат Львівської обласної ради.

21  травня  поч.17:00              м. Турка  
        (субота)                                3-16-45 
  Культурний центр                  099-90-79-284  
        «Україна»                                  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Шановні працівники освіти Турківщини!
Сердечно вітаємо Вас з Воскресінням Христовим.

Здоров’я, сили, віри, любові,
успіхів у Вашій нелегкій праці,
світлого настрою Вам.

Хай наповнять серця Ваші
і тепло, і ласка,

І прийдуть до хати Благо-
даті Божі,

Хай смачною буде Вели-
кодня паска,

А прийдешні дні – щасливі
і погожі.

Христос Воскрес!
Наталія ГОШІВСЬКА,

начальник відділу освіти.
Михайло КРОПИВНИЦЬКИЙ,

голова профспілкової організації працівників освіти.

Дорогі односельці
Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світло-

го Христового Воскресіння! У житті кожного христия-
нина Великдень – свято особли-
во шановане та величне. Й не
тільки тому, що приходить воно з
утвердженням справжньої, квіту-
чої та теплої весни, але й тому,
що є символом перемоги життя
над смертю, добра над злом,
світла над пітьмою, віри – над
безнадією. Зі святом Вас! Від усього серця бажаю Вам
благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злаго-
ди та душевної величі. Нехай цей Великий День дарує
Вам щастя, здоров’я, любов та непохитну віру в кращий
завтрашній день!

Мар’ян САКАЛЬ,
Завадівський сільський голова.

Адміністрація і профспілкова організація Турківсь-
кої КЦРЛ щиро вітає всіх медичних працівників району
з Великодніми свята-
ми.

Бажаємо Вам
міцного здоров’я, вес-
няного настрою,
сімейного благополуч-
чя та успіхів на довгій
життєвій ниві.

Хай мир у серці Ва-
шому панує,

Хай Ангел Божий
щастя Вам дарує.

Ісус Христос здо-
ров’я шле з небес,

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Боринський селищний голова Іван Яворський, викон-
ком, депутатський корпус Боринської селищної ради щиро
вітають з Великодніми святами всіх жителів Турківщини.

Нехай краса і спокій Великодня будуть завжди з Вами,
хай достатком повняться Ваші оселі і з Божою допомогою
збувається все задумане.

Христос Воскрес!

Шановні жителі сіл Боберка
та Дністрик-Дубовий!

Щиро вітаємо Вас з найбіль-
шим християнським святом –
Світлим Христовим Воскресін-
ням.

Нехай чудесне свято Великод-
ня принесе любов і світло у Ваші
родини, щирість та добро у взає-
мини. Нехай Боже благословен-
ня буде запорукою миру на нашій
землі.

Христос Воскрес!
З повагою депутат районної

ради Анатолій ПИРІГ.

Шановні жителі Турківщини!
Від усього серця щиро вітаємо Вас  із найсвітлішим

весняним святом –Великоднем! Величне свято Воскре-
сіння Христового спонукає кожно-
го із нас ще раз замислитися над
вічними цінностями християнської
моралі, дає нам добру нагоду на-
повнити свої серця любов’ю і доб-
ротою, зміцнює кожного з нас ду-
ховно. З настанням Пасхальних
днів пробуджується не тільки зем-
ля, а й усі людські надії й сподіван-
ня на добру долю. Направимо наші молитви на добрі
справи, світлі помисли, відродження Української Нації і
ствердження Української Держави. Вітаючи Вас з
світлим Воскресінням Христовим, щиро бажаємо доб-
ра, радості, благополуччя, миру і спокою в душі, Божого
благословення.

Христос Воскрес!
Володимир ЛОЗЮК, голова Турківської районної

ради,
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ, голова Турківської РДА.

Шановні  земляки!
З відчуттям глибокої радості і від щирого серця по-

здоровляю вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою
Христовою, і нехай царю-
ють у ваших серцях радість
і душевний спокій! Нехай до
Вашої оселі прийде здоро-
в’я, любов, щастя, добро-
бут, душа нехай світлішою
стає, серце пломеніє любо-
в’ю, а помисли стануть щи-
рими та добрими. Всіх Вам
земних благ! Христос вос-
крес!

Михайло ІЛЬНИЦЬКИЙ,
депутат Львівської обласної ради

Вiтання iз величним
святом Пасхи

Дорогі краяни! 
Щиро вітаю Вас iз радісним святом - з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить

серце світлими почуттями надії i любові, дарує щастя та добро.
Великдень нагадує нам про духовне відродження, яке потрібне всім нам, всій українській

нації.
Україна переживає непрості часи. Однак попри всі випробування і труднощі, Великдень є

для нас часом невимовної радості й торжества любові. Вірю, що у цей величний день наша
тривога перетвориться на надію, розгубленість – на тверду віру у світле майбутнє нашої
багатостраждальної України.

Пасхальні дні - це й час віддати шану всім тим, кого немає серед живих, хто, залишивши нам
свою любов і життєвий досвід, відійшов у Вічність. Згадаймо їх молитвою та добрим словом.

    Бажаю Вам здоров’я, миру і Божої благодаті. Нехай Господня ласка зігріває Вас і Ваші
родини. Нехай у свято Пасхи любов Господня зійде світлим гостем у Ваші оселі, дарує надію

та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу.
Зичу Вам веселих і радісних  Великодніх свят!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.
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Від щирого серця і з великою любов’ю
з ювілейним днем народження доро-
гого, люблячого, турботливого швагра,
жителя с. Кривка – Михайла
Васильовича Повханича –
щиросердечно вітають
свість Людмила з сім’єю
і шваґро Богдан із
сім’єю.

Бажаємо ювіляру міцно-
го здоров’я, щастя, добробу-
ту, благополуччя та Божої опі-
ки.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній

годині.
Нехай обминають Вас болі й три-

воги,
Хай стелиться довга життєва

дорога.
Хай легко працюється, гарно жи-

веться,
Все вміється, множиться і удаєть-

ся.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Дорогу сестру, тітку, куму, жительку с.
Гусне – Лесю Миколаївну Ільницьку –
вітають із ювілеєм сестра Надія,
швагро Іван, племінники
Мар’яна, Іван, Уляна,
Микола та Максимчик і
бажають іменинниці
міцного здоров’я, щастя,
довгих років життя.

Хай сонечко світить із
ясного неба,

Бажаєм усього, чого лише треба,
Хай обминають Вас тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть доро-

ги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.

Працівники Верховинського лісницт-
ва Турківського ДЛГП «Галсільліс» щиро
вітають з ювілеєм – 50-річчям від дня
народження директора
підприємства – Михай-
ла Васильовича По-
вханича – і бажають
йому міцного здоров’я,
родинного тепла і
Божої опіки.

Прийміть вітання
наші щирі

І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється

милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі, многії літа.

Працівники Кривківської сільської
ради та депутатський корпус щиро віта-
ють з ювілеєм – 50-річчям від дня на-
родження депутата районної ради –
Михайла Васильовича Повха-
нича – і бажають йому
міцного здоров’я – з
роси і води, щастя, ра-
дості, благополуччя,
Божої опіки на довгий
вік.

Всім колективом
ми Вас вітаємо,

Довгого віку і щас-
тя бажаємо.

Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дару-

вала.
Хай Бог милосердний з високого

неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

ÏÎÄÂÈÃ Ë²ÊÂ²ÄÀÒÎÐ²Â -
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Вони врятували світ від екологічної катастрофи
Минуло 30 років з часу найбільшої техногенної катастрофи світу, пов’язаної з мирним атомом. 26 квітня по всій

Україні відбулися поминальні заходи, на яких громадськість вшановувала героїв, котрі в ті далекі роки, ризикуючи
власним здоров’ям та життям, стали в двобій зі смертоносною радіацією й вийшли переможцями. Хоча й сьогодні в
тих, хто ще живий, болять рани, в їхні душі набатом б’є Чорнобиль.

На високому органі-
заційному рівні вшано-
вували героїв-чорно-
бильців і на Турківщині.
Біля Статуї Божої Ма-
тері священики УГКЦ
о. Мар’ян, УПЦ КП о.
Михаїл та УАПЦ о. Ми-
кола відслужили пана-
хиду. Затим вони освя-
тили пам’ятний знак,
споруджений на
подвір’ї пожежно-ряту-
вального підрозділу.
Після того, як голова
РДА Олександр Ла-
бецький та міський го-
лова Геннадій Когут
зняли біле простирад-
ло, священнослужи-
телі скропили його свя-
ченою водою. Зворуш-
ливою був виступ Олек-
сандра Мироновича,
який з вдячністю по-
рівняв героїв-чорнобильців з тими, хто відстоював нашу незалежність на Майдані, хто сьогодні захищає священні українські
рубежі від російських окупантів. А також подякував присутнім ліквідаторам за героїзм і висловив упевненість, що їхній подвиг
буде належно оцінений нашою державою та світовою спільнотою. Адже врятувати від ядерного монстра вдалося не лише
українську землю, а й усю Європу.

Великої похвали заслуговує робота Мар’яни Крайняковець, завідувача сектору з обслуговування постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС та сімейної політики,  яка запропонувала зреалізувати цей хороший проект у нашому районі. З часу його задуму
та остаточної реалізації пройшов лише місяць. Виступаючи на урочистій академії вже в мистецькому центрі «Україна», п.
Мар’яна дякувала за допомогу у втіленні проекту голові Турківської райдержадміністрації Олександру Лабецькому, голові рай-
онної ради Володимиру Лозюку, начальнику управління соцзахисту населення РДА Миколі Гуту, заступникові керівника апарату
– начальнику організаційного відділу РДА Богдану Москалю, начальнику сектору взаємодії з правоохоронними органами та
мобілізаційної роботи РДА Володимиру Багану, міському голові Геннадію Когуту, його заступнику Ростиславу Набокову, началь-
нику Турківського сектору ГУ МНСУ у Львівській області Світлані Мірошкіній, начальнику Турківського РЕМу Дмитру Цикаляку,
начальнику фінансового управління РДА Володимиру Юсиповичу, начальнику Турківського ДЕД Миколі Яворському, директору
професійного ліцею Ярославу Юричку, а також Богдану Лоцку, Ростиславу Шулику, Володимиру Голичу, Сергію Кириленку, Ігорю
Матвіїву, Руслану Шияну, Стефанії Хацьор, Миколі Кольгановичу, Олегу та Євгену Яворським, Лесі Білинській, Сергію Сіданичу,
Завадівському сільському голові Мар’яну Сакалю, керівникам ДП «Боринське лісове господарство» Михайлу Ільницькому та
Віталію Земану, працівникам пожежно-рятувальної служби Івану Тисовському, Миколі Руричу, Миколі Марчишаку та маленькій
дівчинці Ніці, яка допомагала садити квіти.

Після виступу на урочистій академії міського голови Геннадія Когута, який також високо оцінив подвиг героїв-чорнобильців,
голова РДА вручив п. Мар’яні подяку, а згодом іще 42 ліквідаторам, та 14 нагород сім’ям тих, хто не дожив до наших днів.
Хвилюючий був і виступ дружини майора пожежної служби Ігоря Шевчука – Ганни Шевчук. Вона дякувала друзям-побратимам
чоловіка за допомогу, особливо ту, що надають після його смерті, й закликала владу більше уваги приділяти чорнобильцям,
адже з кожним роком їх стає все менше і менше.

За дорученням головного управління з надзвичайних ситуацій у Львівській області, начальник Турківського сектору Світлана
Мірошкіна вручила полковнику внутрішньої служби у відставці Ігорю Рипецькому грошову премію.

Цікавою була й виставка малюнків учнів шкіл району на чорнобильську тематику та виставка книг, присвячена цій трагічній даті.
На відмінно справилися й ведучі заходу Надія Донець, Віра Вархол, Анна Ференц.

На завершення не можу не згадати й зауваження,  висловлені героями-чорнобильцями щодо надто низької явки жителів
міста на цей захід. А ще для них  дивно, чому не було представників військкомату. Адже близько 80 відсотків ліквідаторів – це
люди мобілізовані.

Схвально сприйняли присутні в залі вірш нашого колеги-журналіста Володимира Бабича, який також не з чуток знає, що таке
біль Чорнобиля.

Скільки нас передчасно пішло?!
Скільки вдів через це появилось?!
Скільки шрамів на серце лягло?!
Скільки діток малих не родилось?!
Біль і сум у Чорнобильській зоні тепер.
Вітер вовком по пустищах виє.
Хто поміряв від Прип’яті крок,
Куди стронцій і радій завіяв?

Все тут стало як мертве тепер:
Поле, ліс і річки. А ще техніки море...
Запитайте в чорнобильців, – хто ще не вмер, –
Хто сповна вже поміряв їх горе?..
Тридцять промайнуло вже літ,
Як на карті з’явилася пустка...
А в чорнобильців море проблем,
І на серці все рана б’є згустком!!!

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Êîëè º ñï³âïðàöÿ, ðåçóëüòàò íå çàáàðèòüñÿ
У результаті  ефективної співпраці влади Турківщини, керівництва обласної адміністрації та депутатів Львівської

обласної ради від нашого району, вдається вирішувати багато актуальних проблем, що стосуються господарської
діяльності нашого краю. Буквально днями стало відомо, що профільна комісія Львівської обласної ради розглянула
запит Турківської РДА до Львівської ОДА з проханням виділити на район сміттєзбиральну машину. Велика заслуга в
цьому депутата обласної ради Михайла Дзюдзя.

Оптимістичні новини є і з  приводу ремонту доріг. Так за 5 мільйонів гривень, що надійдуть з обласного бюджету, буде приведе-
но до належного стану дороги Турка-Лопушанка та Бориня-Боберка. Голова РДА Олександр Лабецький нещодавно разом з
начальником служби автомобільних доріг Русланом Кандибором провели обстеження шляхів району. Було вирішено провести,
де це можливо, поточний  ремонт асфальтного покриття з Турки до Вовчого, а дальше, до Лопушанки, провести грейдерування,
викопати фоси та засипати проблемні ділянки гравієм. Таку ж процедуру буде проведено на дорозі Бориня-Боберка. Щоправда,
доведеться в окремих місцях звужувати дорогу, там де вона має по 12 чи 14 метрів. Всі інші дороги в районі будуть ремонтувати
за рахунок коштів, виділених на їх обслуговування.

Активно ведуться ремонтні роботи  й траси Львів-Ужгород. Зокрема від Самбора до Ужоцького перевалу. Поки що тут працює
одна бригада. А вже після Великодніх свят друга бригада почне ремонтувати дорогу з боку Ужоцького перевалу. Для цього в
нашому районі завершують монтаж бетонного вузла. Голова РДА Олександр Лабецький каже, що таким чином Олег Синютка
виконає свою обіцянку, яку дав у вересні на зустрічі з виборцями нашого району. Якщо не трапиться чогось незвичайного, то вже
у серпні капітально відремонтовану дорогу відкриватимуть перші особи держави. До речі, наш депутат Михайло Дзюдзь має
намір особисто контролювати якість та виконання робіт.

А наразі, разом з великодніми привітаннями, він традиційно, як і багато років поспіль, вже сьогодні  привезе 236 великодніх
подарунків для малозабезпечених жителів Турківського виборчого округу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу люблячу дружину, доб-
ру, турботливу маму, любиму ба-
бусю, тещу, свекруху, сестру і тьо-
тю, жительку с.
Присл іп
– Анаста-
сію Васи-
л і в н у
С е м к о -
вич з юві-
л е й н и м
днем на-
родження
щиро вітають чо-
ловік Володимир, син Іван, не-
вістка Іванна, онуки Марта і Ма-
рія; син Степан, онуки Марічка,
Святослав і Анночка; дочка
Люба, зять Михайло, онуки Ок-
сана і Ірина; дочка Марія, зять
Ігор, онуки Віктор, Аня, Вероні-
ка; сестри Аня, Стефа, Оля, Ма-
рія, Оксана, Світлана – із сім’я-
ми; зовиця Настуня, двоюрідні
брати і  сестри, сусіди і вся вели-
ка родина і бажають іменинниці
міцного здоров’я, благополуччя,
добробуту і Господньої ласки на
довгий вік.

Голубко Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша

родина.
Господь хай дарує здоров’я і

сили,
Спасибі, рідненька, що Ви

нас зростили.
Низенько до ніжок Ваших

схилюся,
Ми в вічнім боргу перед

Вами, матусю.
Спасибі за ласку, за вічну

турботу,
За чуйність, гостинність,

невтомну роботу.
За душу привітну, за щире

серденько,
За те, що найкраща у світі

Ви, ненько.
Хай Божа Матір Вас охоро-

няє,
Ісус Христос здоров’я поси-

лає.
Хай Бог милосердний з ви-

сокого неба
Дарує усе, чого Вам треба,
А Матінка Божа – Цариця

Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогого зятя, люблячого чо-
ловіка, турботливого батька,
дідуся, жителя с. М.Волосян-
ка – Миколу Іва-
новича Демчи-
шака – з 60-
річчям від дня
н а р о дж е н н я
щиросердечно
вітають теща
Марія, дружина
Ганна, сини Олег,
Андрій, невістки Іванна, Оксана,
онуки Микола, Ярина, Юлія, Ве-
роніка, Андрій, свати з с. Явора і
с. Розлуч. Ювілярові вони бажа-
ють неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і дов-
гого – довгого щасливого віку. Хай
береже Вас Господь. Многая і
благая Вам літ!

Спасибі, рідненький, за вічну
турботу,

За щире бажання добра нам
усім.

Хай серце ще довго у грудях
палає,

А руки, мов крила, нас при-
гортають.

Щоб здоров’я було, щоб
жили-не тужили,

Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.

Ми дякуєм Богу, що Ви у нас
є,

Хай силу й здоров’я Господь
Вам дає.

Інформація
про проведення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежних
оцінок об’єктів міської кому-

нальної власності (приміщень,
будівель та споруд), що будуть
здаватися в оренду в 2016 році

Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової
вартості об’єктів міської кому-
нальної власності, які будуть
здаватися в оренду в 2016 році
(укладення та переукладення
договорів оренди).

Умови конкурсу: конкурсна
документація подається в запе-
чатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, ро-
биться відмітка «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності», із зазначенням дати про-
ведення конкурсу.

У конверті повинні міститися
підтвердні документи з їх описом
та окремий запечатаний кон-
верт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція пре-
тендентів подається в запечата-
ному конверті і має містити про-
позицію  про вартість виконан-
ня робіт з оцінки, з урахуванням
податку на додану вартість, каль-
куляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строк
виконання робіт (у календарних
днях).

Прийняття заяв припиняєть-
ся за чотири робочі дні до дати
проведення конкурсу.

Конверти претендентів з кон-
курсною пропозицією розпеча-
туються на засіданні комісії.

У разі неповноти,  невідповід-
ності наданих підтвердних доку-
ментів або несвоєчасності їх по-
дання,  претендент до участі у
конкурсі не допускається.

Перелік підтвердних доку-
ментів, які подаються на кон-
курс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності  за формою згідно з додат-
ком 3 Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого нака-
зом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 року за
№2075 (далі - Положення);

– копії документів, в яких заз-
начено правовий статус претен-
дента, склад оцінювачів, які без-
посередньо виконуватимуть ро-
боти з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна;

– копії документів, що підтвер-
джують право на виконання
робіт з оцінки;

– копії документів, передбаче-
них абзацом 7 пункту 11 розділу
1 Положення (за наявності);

–  документи щодо практично-
го досвіду виконання робіт з оц-
інки разом із заповненою інфор-
мацією щодо досвіду претенден-
та та оцінювачів, які будуть залу-
чені до виконання робіт з оцін-
ки та підписання звіту про оцін-
ку майна (абзац 2 пункту 4 Розд-
ілу 1 Положення, додаток 2 до
Положення).

Поштова адреса, за якою по-
даються документи: 82500, м.
Турка, пл. Ринок, 26.

Інформація про проведення
конкурсу: конкурс відбудеться
28.05.2016 року, о 11.00 год., за
адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26
(сесійний зал).

Відомості про місцезнаход-
ження комісії, контактні телефо-
ни: м. Турка, пл. Ринок, 26, теле-
фон для довідок: (03269)3-23-
72, (03269)3-11-90 (контактна
особа – Шубін Іванна Олександ-
рівна).

Геннадій КОГУТ,
міський голова.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які

будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів міської
комунальної власності

Мета проведення незалежної оцінки: визначення  ринкової вартості об’єктів міської комунальної
власності, що приватизуються шляхом продажу на аукціоні.

ДАНІ ПРО ОБ’ЄКТИ ОЦІНКИ:

Умови конкурсу: конкурсна документація
подається в запечатаному конверті, на яко-
му, крім поштових реквізитів, робиться
відмітка «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», із зазначенням об’єктів
та дати проведення конкурсу.

У конверті повинні міститися підтвердні
документи з їх описом та окремий запечата-
ний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів по-
дається в запечатаному конверті і має місти-
ти пропозицію про вартість виконання робіт
з оцінки, з урахуванням податку на додану

вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у кален-
дарних днях).

Прийняття заяв припиняється за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання

претендент до участі у конкурсі не допускається.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за формою згідно з додатком 3

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 31. 12.2015 року за №2075 (далі - Положення);

– копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосеред-
ньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

– копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з оцінки;
– копії документів, передбачених абзацом 7 пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності);
– документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією

щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна (абзац 2 пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 82500, м. Турка, пл. Ринок, 26.
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 28.05.2016 року, об 11.00 год., за адре-

сою: м. Турка, пл. Ринок, 26 (сесійний зал).
Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: м. Турка, пл. Ринок, 26, телефон для

довідок: (03269)3-23-72, (03269)3-11-90 (контактна особа – Шубін Іванна Олександрівна).
Геннадій КОГУТ,

Турківський міський голова.

№ Місце розташування 
об’єкта 

Площа об’єкта, 
кв. м. 

1 м. Турка, вул. Міцкевича, 
2 (приміщення з ін. № 58) 15,3 

2 
м. Турка, вул. Міцкевича, 
2 (приміщення з ін. №№ 
32, 33, 34, 35) 

8,7 

3 
м. Турка, вул. Міцкевича, 
2 (приміщення з ін. №№ 
29,30) 

15,9 

 

ÏÐÈÐÎÄÀ –
ÍÀØÀ ÌÀÒÈ,

а тому мусимо повсякчас  про неї дбати
Недарма кажуть, що природа – наша мати. Вона дає людині все необхідне для життя, хоч ми

не завжди можемо оцінити її дарунки. Що може бути кращим за тепле сонце, величні гори,
грайливе море, квітучі дерева навесні? Світ природи багатий і різноманітний. Чого варті сотні
тисяч видів тварин, більшість з яких ми ніколи не бачили у житті! А найголовніше те, що
людина не просто користується тим, що природа дає їй, а cама становить її невід’ємну час-
тину.  Саме тому  головним  для кожного  є завдання зберегти всю цю красу навколо нас.

«Бережіть природу!» - саме з таким закликом звернулися до нас учні 5-б класу Турківської ЗОШ
№1. 20 квітня вони, разом із класним керівником – Ніною Семич та маленькими першачками, прове-
ли Свято Довкілля. Артистичність учнів , цікавий сюжет та незвичайні декорації змусили всіх задумати-
ся над своєю  поведінкою й закликали дбати про чистоту свого рідного краю, своєї Батьківщини  і всього
світу. Отож, бережімо природу навколо нас та пам’ятаймо, що шкодячи природі, ми робимо гірше
самим собі.

Наш кор.
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Ай справді, що може бути кращого для кожної української душі, як нагода довідатися про свої родинні корені, про те, звідки ми
і хто наші пращури, чиїх батьків ми діти. Таку нагоду для кожного вихідця з Бойківщини подарував наш відомий краянин, уродже-
нець с. Бітлі – Микола Михайлик.

У Вербну неділю у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась багатолюдна
презентація його книги «Від Трипілля – до Беськіду». Символічно, що згадану працю, обсягом майже
700 сторінок, видано у релігійному видавництві «Покрова» власником та директором якого є наш
земляк, уродженець с. Гусне Володимир Громик.

На презентацію до Львова зійшлось чималеньке турківське зем-
ляцтво. А компанію їм склали поважні вихідці з інших куточків Бой-
ківщини. Серед них – відомий український науковець, уродженець
Сколівщини, директор інституту народознавства НАН України, ака-
демік Степан Павлюк. У своєму вступному слові Степан Петрович
побажав авторові книги наснаги і бути сівачем тих добрих бойкі-
вських звичаїв та обрядів, котрі стали б окрасою всієї України.

Модератором свята був голова Товариства «Турківщина» у Львові,
заслужений юрист України, кандидат юридичних наук Йосип Бог-
дан. На його переконання, книга «Від Трипілля – до Беськіду»
матиме значно ширшу «географію» та зацікавлення і стане по-
трібною у шкільних та сільських бібліотеках не лише на Турківщині,
але й усієї України.

На презентацію книги з’їхалось чимало односельців пана Ми-
хайлика, родина. Окрасою свята стали голоси трембіт, які подару-
вали присутнім жителі Бітлі – родинного села автора книги. Не
бракувало у залі і фахівців видавничої галузі – колишні працівники
видавництва «Каменяр», сучасний видавець і перекладач Іван Матковський – уродженець с. Матків,

технічний редактор книги-уродинниці Ріта Довбуш, котра у своєму виступі відзначила дуже відповідальний підхід автора до написання цієї
форматної праці.

З частиною тиражу книги пан Михайлик вирушає у прифронтовий Харків до сина. Тема війни на Донбасі не оминула її змісту, адже
українські землі захищає від нападу російських поневолювачів чимало вихідців з Бойківщини. Бо одна в нас матір-Батьківщина: Україна –
від Трипілля – до Беськіду, від Сяну – до Дону…

Володимир КАРПАТСЬКИЙ.
На світлині: автор книги Микола Михайлик та його незабутня праця.

P.S. Презентація книга Миколи Михайлика «Від Трипілля – до Беськіду» відбудеться і в Турці, у приміщенні культурно-мистецького
центру «Україна», 22 травня, о 15.00 год.

– Бойківські страви – ситні,
смачні, прості та корисні. Бойко
харчується тим, що виростить в
полі, на городі, в стайні і прине-
се з лісу. У бойків не дуже родю-
ча земля. А родини у бойків зав-
жди багатодітні – наприклад,
нас у батьків було семеро. Щоб
прохарчуватися, бойки спокон-
віку мусили багато працювати не
лише в полі, а й вирощувати
овець, кіз, свиней, бути вправни-
ми мисливцями,  а також змал-
ку  ходити до лісу по ягоди і гри-
би. У традиційній бойківській
кухні гриби входять до складу
юшок, голубців, мачанок
(підлив), пирогів, вушок,  їх вико-
ристовують як начинки, а також
солять і маринують. Багата бой-
ківська кухня і стравами з круп
та картоплі – галушки, тертюхи,
бульб’яники, пироги.

А наші бойківські млинці з ко-
лястри – то справжній делікатес.

Бойки люблять і вміють готу-
вати страви з м’яса. В особливій
пошані - буджене м’ясо. То ціла
традиція і технологія – будити
м’ясо кілька днів на диму від

вогню з різних видів гірських де-
рев, які дають готовим виробам
з м’яса приємний запах. Бара-
на, свиню різали рідко – перед
Різдвом чи Великоднем. Тому
готували свіжину, кишку, святкові
страви. А для тривалого збері-
гання будили м’ясо, сало, реб-
ра. Так вони могли зберігатися
до року. Також у бойків заведе-
но, що вироби з м’яса – то пере-
важно чоловіча робота.

Випічка у бойків проста, але
різноманітна.

– А як дотримуватися посту?
– Піст не означає відмови від

корисної здорової їжі. Саме та-
кою є бойківська кухня.

Попри строгість посту, ми,
бойківські діти, не знали ніяко-
го авітамінозу. Усі пісні страви,
які готую,  навчилася готувати від
мами.

Усі знають, що для людей, які
працюють важко фізично, важ-
ливо отримувати з їжі білок. Для
того не обов’язково їсти м’ясо.

Тому, окрім традиційних го-
лубців, галушок, під час Велико-
го посту готую біб з овочами.

Лікарі кажуть, що варені боби
засвоюються організмом кра-
ще, ніж квасоля і горох. А окрім
того, у бобах багато білків,
вітамінів групи В і С. Таке собі
бойківське м’ясо з городу.

А про стародавню і вічну стра-
ву на піст – картоплю з кваше-
ною капустою годі й згадувати. І
смачно, і корисно, і ситно.

Розмовляла Марта Верба.
P.S: Напередодні Великодніх

свят пані Ольга поділилася з
нашими читачами рецептами зі
свого записника.

Студениця (холодець)
Для приготування потрібно: 2

штуки свинячих ніжок, 1 кг сви-
нячого м’яса, 1 морквина, 1 шт.
кореня петрушки, 1 цибулина, 3
лаврових листки, 7 горошин чор-
ного перцю, 3 ч. ложки солі, 4-5
зубців часнику.

Свинячі ніжки та м’ясо зали-
ти холодною водою та залишити
на 4 години, потім промити.

Залити свіжою водою, довес-
ти до кипіння і знову воду злити.
Це запорука приготування про-
зорого холодцю та видалення
специфічного сального присма-
ку.

У каструлю заливаємо свіжу
воду (3 літри), кладемо підготов-
лені розрізані навздовж ніжки

та м’ясо і варимо на слабкому
вогні при відкритій кришці 4-5
годин.

Наприкінці додаємо всі про-
дукти, згідно рецептури, і вари-
мо ще 30 хвилин.

Потім відставити холодець.
Через годину забрати зайвий
жирок, процідити.

М’ясо розкласти по тарілках.
Залити процідженим бульйо-
ном. Варену моркву використа-
ти для прикрас.

Запечені клецки
Для приготування потрібно:

1,5 кг картоплі, 2 ст. ложки бо-
рошна, 2 ст. ложки крохмалю, 2
цибулини, 100 г масла, 200 г
сметани, 2 ч. ложки солі, перець
за смаком, 500 г свинини, 3 ст.
ложки олії.

Картоплю почистити, потерти

Ольга ГАНУЩАК:

ÁÎÉÊÎ ÕÀÐ×ÓªÒÜÑß ÒÈÌ, ÙÎ
ÂÈÐÎÑÒÈÒÜ Â ÏÎË², ÍÀ ÃÎÐÎÄ², Â

ÑÒÀÉÍ² ² ÏÐÈÍÅÑÅ Ç Ë²ÑÓ
Ольга Ганущак відома як хранителька давніх і вічноживих

рецептів української кухні. Найбільше знає, збирає та викори-
стовує рецепти бойківської кухні. Адже народилася і виросла
на Бойківщині – у селі Жупани Сколівського району. Потім вчи-
лася у Дробицькій школі-інтернаті для дітей зі здібностями
до музики.

Але обрала кухню як професію і спосіб самовираження. Ось
уже 30 років  у Львові навчає майбутніх пекарів. Пані Ольга
удостоїлася честі бути єдиною представницею України у
складі міжнародного журі на шоу «Великий пекарський турнір».

Сьогодні Ольга Ганущак розповідає нашим читачам про особ-
ливості бойківської кухні і нагадує дещо призабуті рецепти
простих і корисних споконвічних бойківських страв.

на дрібній тертці. Відкинути на
сито.

Коли рідина відстоїться, то її
злити, а крохмаль добавити до
тертої картоплі. Додати борош-
но, 1 чайну ложку солі і все вим-
ішати. З приготованого тіста
сформувати кульки і начинити їх
фаршем.

Приготування начинки: м’ясо
перемолоти, додати сіль, пе-
рець та спасеровану цибулю.

Сформовані та начинені клец-
ки варити у киплячій воді 12-15
хвилин. А потім перекласти їх у
гусятницю, залити сметаною і
запікати до готовності ще 20 хви-
лин.

При подаванні на стіл полити
клецки розтопленим маслом.

Домашня ковбаса з барани-
ни

Для приготування потрібно:
150 грам води, 200 г сала бара-
нячого, 200 г печінки баранячої,
3 цибулини, 4 ст. ложки борош-
на кукурудзяного, 1 ч. ложка солі,
перець за смаком, 1 кишка.

Сало, цибулю, печінку дрібно
порізати. Додати воду, борошно,
сіль, перець. Всю суміш добре
вимішати.

Кишку добре почистити та про-
мити.

Наповнити фаршем баранячу
кишку і зав’язати нитками з обох
боків.

У киплячу підсолену воду по-
класти приготовлену ковбасу і
варити 30 хвилин.

Під час варіння ковбасу про-
колоти голкою у кількох місцях

Подавати гарячою.

У прекрасний весняний день,
27 квітня, відсвяткували свій
срібний ювілей
найкращі, най-
турботлив іші
на світі батьки,
жителі с. Лоси-
нець – Володи-
мир та Наталія
Ярошовичі.

Із цим чудовим святом найрі-
дніших людей вітають дочки
Леся і Галина, син Микола, зять
Олександр, невістка Руслана,
онуки Іванко та Даянка і бажа-
ють їм довгих і щасливих років
життя, міцного здоров’я, Божої
опіки на кожному кроці.

Спасибі Вам, рідні, за Ваше
тепло,

За людяність Вашу, за
Ваше добро,

За руки робочі, за хліб на
столі,

Спасибі, рідненькі, уклін до
землі.

Хай Бог береже Вас ще років
багато,

На щастя усім нам на
радість крилату,

Ми Вам посилаєм ці вдячні
слова,

А Господь хай дарує многая
діта!
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Відповідно до п.2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», оприлюднюємо
доходи за 2015 рік державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

ÎÏÐÈËÞÄÍÞªÌÎ ÄÎÕÎÄÈ

Тяжкун Марія Йосипівна.
Посада – секретар Бітлянсь-

кої сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чо-

ловік – Тяжкун І.А., дочка – Тяж-
кун Х.І.  дочка – Тяжкун С.І.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 56190,
членів сім’ї – 67272.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 52157; членів сім’ї
– 45140.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 4033;

- допомога по безробіттю
(грн.): членів сім’ї – 3409;

- страхові виплати, страхові
відшкодування, викупні суми та
пенсійні виплати, що сплачені
декларанту за договором стра-
хування, недержавного пенсій-
ного забезпечення та пенсійно-
го вкладу (грн.): членів сім’ї –
11513.

- інші види доходів (грн.):
членів сім’ї – 7210.

Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 13600
кв.м.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 78 кв.м.

Цюцик Ірина Романівна
Посада – секретар Верхньо-

висоцької сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: син

– Цюцик Н.В., син – Цюцик В.В.,
син – Цюцик Р.В.

Загальна сума сукупного до-
ходу, (грн.): декларанта –
64437,03, членів сім’ї –
15583,36.

В т. ч.
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 45888,06, членів

сім’ї – 15583,36.
- дивіденди, проценти (грн.):

декларанта – 7;
- матеріальна допомога (грн.):

декларанта – 7326,11;
- інші види доходів (грн.): дек-

ларанта – 11215,86.
Земельні ділянки декларан-

та: загальна площа 0,42 га.
Житлові будинки декларан-

та: загальна площа 36 кв.м.

Комарницький Ігор Володи-
мирович

Посада – Комарницький
сільський голова.

Члени сім’ї декларанта: дру-
жина – Комарницька М. Б., доч-
ка –Комарницька Д.,  дочка –
Комарницька М.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта –
60459,68, членів сім’ї –
43200,00.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 21000 кв.м.

Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 20000
кв.м.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 100 кв.м.

Автомобілі вантажні (спец-
іальні)декларанта: ГАЗ – 53,
4500 м3, 1987 р.в.

Кузьмич Оксана Василівна
Посада –Ясеницький

сільський голова
Члени сім’ї декларанта: чо-

ловік – Кузьмич О.П.
Загальна сума сукупного до-

ходу, (грн.): декларанта –
70271,84, членів сім’ї –
15764,16.

В т. ч.
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 49972,96.

- страхові виплати, страхові
відшкодування, викупні суми та
пенсійні виплати, що сплачені

декларанту за договором стра-
хування, недержавного пенсій-
ного забезпечення та пенсійно-
го вкладу (грн.): декларанта –
20298,88, членів сім’ї –
15764,16.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа – 0,8477,
членів сім’ї – 0,0416, 0,990.

Житлові будинки декларан-
та: загальна площа – 108 кв.м.,
членів сім’ї – 256 кв.м.

Квартири членів сім’ї: загаль-
на площа – 52 кв.м.

Автомобілі легкові членів
сім’ї: Форд Транзит 2,0, 2004 р.в.

Погашення основної суми по-
зики (кредиту) декларанта (грн.)
– 1631.

Черепанин Богдан Миколай-
ович.

Посада – Верхньовисоцький
сільський голова.

Члени сім’ї декларанта: дру-
жина – Черепанин О.В., син –
Черепанин М.Б. дочка – Чере-
панин Г.Б., дочка – Черепанин
О.Б..

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.):  декларанта –
63574,05, членів сім’ї –
16676,00.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 55370,78; членів
сім’ї – 14886,00.

- матеріальна допомога
(грн..): декларанта – 8203,27;
членів сім’ї – 1777,50.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 1,04 га

Житлові будинки декларан-
та: загальна площа 72 кв.м., 55
кв.м.

Гаражі декларанта: загальна
площа – 65 кв.м.

Савчук Михайло Іванович
Посада – Ластівківський

сільський голова.
Члени сім’ї декларанта: дру-

жина – Савчук Г.В., син – Савчук
М.М., син – Савчук В.М., син –
Савчук М.М.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 22742,
членів сім’ї – 70598.

В т. ч.
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 5364, членів сім’ї
– 8699.

- дивіденди, проценти (грн.):
декларанта – 2748;

- пенсія (грн.): декларанта –
11721, членів сім’ї – 18736;

- соціальна допомога (грн.):
членів сім’ї – 43163.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа – 2435 кв.м.

Квартира – 12 кв.м.
Легкові автомобілі декларан-

та: VOLKSWAGEN COLF, 1988
р.в.

Сума коштів у банку (грн.):
декларанта – 20000.

Галич Галина Олексіївна
Посада – секретар Карпатсь-

кої сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чо-

ловік  – Галич М.Й.,  син – Галич
А.М., дочка – Галич Ю. М.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта –
45147,28, членів сім’ї –
42133,60.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 42790,28.

- матеріальна допомога (грн.)
декларанта – 2357.

- інші види доходів (грн.) дек-
ларанта – 18117,78.

Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа – 2,18.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа – 56 кв.м.

Хомин Любов Олексіївна
Посада – секретар Ясениць-

кої сільської ради.
Загальна сума сукупного до-

ходу, (грн.): декларанта –
54334,33.

В т. ч.
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 54334,33.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 0,45.

Демків Роман Михайлович
Посада – секретар Ластівкі-

вської сільської ради
Члени сім’ї декларанта: дру-

жина – Демків М.Я,  син – Демків
Н.Р., син – Демків М.Р.,  дочка –
Демків Х.Р.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 68589,
членів сім’ї – 61559.

- заробітна плата, інші випла-
ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 47016, членів сім’ї
– 40480;

- дивіденди, проценти (грн.):
декларанта – 16859;

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 4714, членів сім’ї
– 1939;

- одноразова допомога при
народженні дитини (грн.): членів
сім’ї – 19140.

Квартири членів сім’ї: загаль-
на площа – 42,9 кв.м.

Сума коштів у банку, вкладе-
них  у звітному році (грн.): дек-
ларанта – 10950, 10900.

Семків Єва Василівна
Посада – секретар Верхньо-

яблунської сільської ради.
Загальна сума сукупного до-

ходу, (грн.): декларанта –
57062,50.

В т. ч.
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 53881,40.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 3181,10.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 850,0.

Житлові будинки декларан-
та: загальна площа 47,7 кв.м.

ÇÁÅÐÅÆÅÌÎ
ÕÐÀÌÈ Â²Ä

ÂÎÃÍÞ
Українська земля – багата на храми, церкви, костьоли, си-

нагоги, каплиці. Ці релігійні споруди – часто неповторні вит-
вори мистецтва, що представляють певні епохи. Таких буді-
вель на Львівщині – є 2062, з них 739 є пам’ятками архітекту-
ри, 494 – дерев’яної сакральної. За кількістю пам’яток архі-
тектури Турківщина – одна з найбагатших в регіоні.

Ще з давніх-давен вогонь став супутником життя лю-
дини. Вона використовувала його як для своїх релігій-
них обрядів, так і в побуті. Але вогонь це не тільки теп-
ло, священний дар, але й руйнування, загибель і згари-
ще. На жаль, поступово, у полум’ї байдужості ми втра-
чаємо унікальні історичні пам’ятки. Причинами такого
прикрого становища є стан протипожежного захисту,
який потребує значного покращення.

Так протягом 2015 року на території Турківського
району виникло 2 пожежі в сакральних спорудах:

07 січня 2015 року в с. Верхнє  – в Церкві Введення
до Храму Пресвятої Богородиці, релігійної громади УПЦ
КП. В результаті пожежі вогнем знищено храм по всій
площі та церковне майно. Причина виникнення пожежі
– коротке замикання в електромережі.

11 листопада 2015 року   в с. Лопушанка   – в Церкві
Пресвятої Богородиці. Тут вогонь пошкодив 2 куполи
Церкви. Причиною виникнення пожежі також послу-
жило коротке замикання в електромережі.

Найбільш вразливими до вогню є старовинні дерев’яні храми. Не
оброблене вогнетривким розчином, вистояне упродовж століть

дерево спалахує від найменшої іскри. Причинами загорань у церк-
вах є, здебільшого, необережність при користуванні ритуальним
вогнем та експлуатації електромереж. Чимало залежить від гро-
мад та настоятелів храмів.

Якщо, для прикладу, електромережа в храмі несправна – дроти
місцями не ізольовані, розетки тримаються на чесному слові, а їх
упродовж років не лагодять – то рано чи пізно це призводить до
нещастя. Нарікати на рятувальників, котрі приїжджають до місця
пожежі, коли споруду вже цілком охоплено вогнем, марно. Адже
проблема пожежної безпеки культових споруд вимагає комплекс-
ного підходу: постійної суспільної уваги та священнослужителів, що
мають стати головним чинником запобігання пожеж. Вогняна сти-
хія – безжалісна, вона знищує все на своєму шляху: чи це будинок,
споруда, пам’ятка архітектури – храм, що має велику історичну та
духовну цінність. Для збереження храмів необхідно вжити заходів

щодо обладнання їх ав-
томатичною пожежною
сигналізацією, провести
просочування дерев’я-
них конструктивних еле-
ментів, звернути увагу
на стан електрогоспо-
дарства та забезпечити
елементарними засо-
бами пожежегасіння
(вогнегасниками та по-
жежними щитами). Збе-
реження національно-
го багатства держави
залежить від кожного з
Вас. Тож збережемо
храми від вогню!

Михайло ПЕТРИК,
 в.о головного інспектора Турківського РС ГУ ДСНС України у

Львівській області.

Íèçüêèé óêë³í
Âàì, ëþäè â
á³ëèõ õàëàòàõ
З моїм сином, Олегом Цука-

новим із с. Комарники, 14
квітня сталася біда. З важ-
кою травмою ноги швидка
допомога доставила його в
Турківську КЦРЛ. Тут йому
надав невідкладну допомогу і
наклав гіпс Богдан Ігорович
Манюх.

Безоплатно надали ліки в.о.
головного лікаря Костянтин Фе-
дорович Коробов та заступник
головного лікаря Іван Юркович
Нагайко.

Щиро вдячна Вам за допомо-
гу. Низький уклін Вам, люди в
білих халатах.

Користуючись нагодою, хочу
привітати лікарів-хірургів Б.І.Ма-
нюха, М.М.Галишина, Ю.С.Брин-
дака, в.о. головного лікаря
К.Ф.Коробова,  заступника голов-
ного лікаря І.Ю.Нагайка з Вели-
кодніми святами і побажати їм
всього найкращого у житті.

З повагою мама Олега – Га-
лина ЦУКАНОВА.

Подяка
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05, 07.10 АгроЕра
06.15 Д/ф «Благословення
Матерi»
06.40, 00.20 Телемагазин
07.25 Ера будiвництва
07.30, 08.35 Смакота
07.35 Д/ф «Пасха»
08.45 Паспортний сервiс
09.05 Путiвник прочанина
09.20, 04.35 Д/с «Смачнi
подорожi»
10.50 Дорога до Рiо-2016
11.20 Український корт
12.00 Театральнi сезони
13.00 Х/ф «Захист Лужина»
15.25 «Єднаймося!». Сольний
концерт О.Чубарєвої
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
18.15 Джамала «Подих LIVE»
19.30 РЕ:ФОРМА
19.55 Д/ф «Вiтер пiд крилами -
пiлот «Аеробусу»
20.30 Вересень
21.00, 05.30 Новини
21.50 Подорожнi
23.00 На слуху
23.35 Вiд першої особи

КАНАЛ 1+1
07.10 Х/ф «Отже, вiйна»
08.55, 03.30 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе»
10.50, 05.20 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
12.45 Х/ф «Екiпаж»
15.20 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Люди Iкс: Перший
клас»
22.45 Х/ф «Люди Iкс»

ІНТЕР
06.15, 03.10 М/ф «Бабай»
07.35, 20.00, 02.40
«Подробицi»
08.15 Х/ф «Вiрнi друзi»
10.15 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
12.15 Концерт «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
15.25 «Жди меня»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.30 Т/с «Гречанка»
23.15 «Ювiлейний вечiр
Раймонда Паулса»

ВIВТОРОК, 3
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05, 07.05, 08.05 Ера бiзнесу
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.35 Вiд першої особи
06.40, 00.20 Телемагазин
07.20, 23.00 На слуху
07.35 Авто перевiрено
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспорт.Ua
08.40 Золотий гусак
09.05, 15.55 Путiвник прочани-
на
09.20, 04.35 Д/с «Смачнi
подорожi»
10.45 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
11.20 Перша студiя
12.15 Х/ф «Владика Андрей»
14.50 Фольк-music
16.15 Подорожнi
17.20 Д/ф «Бiй за гору Макiвка»
19.30 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати»
21.00, 05.30 Новини
21.50 Вiйна i мир
22.40, 01.20 Класики свiтової

лiтератури

КАНАЛ 1+1
07.20 Х/ф «Жандарм одру-
жується»
09.00, 19.30 ТСН
09.45, 11.00, 12.15 «Мiняю
жiнку - 2»
13.30 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
15.20 Х/ф «Дiвчата»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.15 Х/ф «Люди Iкс - 2»
22.50 Х/ф «Повстання планети
Мавп»

ІНТЕР
05.30, 09.50 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.15, 20.00 «Подробицi»
07.45 Х/ф «Мiй молодший
брат»
12.30 «Судите сами»
13.10 «Судовi справи»
16.00 «Сiмейний суд»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.30 Т/с «Гречанка»
23.15 Концерт «Весна на
Зарiчнiй вулицi»

СЕРЕДА, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.30 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.40, 00.20 Телемагазин
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.50 Вiчне
09.20, 04.35 Д/с «Смачнi
подорожi»
10.45 Д/с «Вiзит до Кореї»
11.25 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.10 Д/ф «Бiй за гору Макiвка»
15.30 Концертна програма
гурту «Сябри»
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.40 Д/ф «Легiон. Хронiка
Української Галицької Армiї»
19.50 Д/ф «Українська
революцiя»
21.35 Щоденник ПКЄ-2016
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00 Х/ф «Дiвчата»
07.40, 05.30 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
09.30, 19.30 ТСН
10.20, 11.40 «Мiняю жiнку - 2»
13.00 Х/ф «Люди Iкс: Перший
клас»
15.20 Х/ф «Люди Iкс»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.15 Х/ф «Люди Iкс - 3:
Останнiй контакт»
22.15 Х/ф «Шерлок. Бридка
наречена»

ІНТЕР
05.45, 09.50 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.30, 20.00 «Подробицi»
08.00, 00.55 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
12.30 «Судите сами»

13.10 «Судовi справи»
16.00 «Сiмейний суд»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.30 Т/с «Гречанка»
23.10 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»

ЧЕТВЕР, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.50 Вiчне
09.20, 04.35 Д/с «Смачнi
подорожi»
10.45 Вiкно в Америку
11.10 Чоловiчий клуб
11.40 Вiйна i мир
12.45 Слiдство. Iнфо
13.30 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати»
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.10 Свiтло
16.50, 21.35 Щоденник ПКЄ-
2016
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.35 Д/ф «Холодний Яр. Воля
України - або смерть!»
19.10 Д/ф «Срiбна Земля.
Хронiка Карпатської України.
1919-1939»
20.35 Люструвати не можна
залишити
21.50 З України з готiвкою.
Спецпроект програми «Схе-
ми»
22.20 Переселенцi
22.30 З країни в Україну
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
07.45 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
09.30, 19.30 ТСН: «Телевiзiйна
Служба Новин»
10.20, 11.40 «Мiняю жiнку - 2»
13.00 Х/ф «Люди Iкс - 2»
15.20 Х/ф «Люди Iкс - 3:
Останнiй контакт»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.15 Х/ф «Люди Iкс. Початок.
Росомаха»
22.15, 02.05 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»

ІНТЕР
05.45, 09.50 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.30, 20.00, 02.40
«Подробицi»
08.00, 01.00 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
12.30 «Судите сами»
13.10 «Судовi справи»
16.00 «Сiмейний суд»
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.30 Т/с «Гречанка»
23.15 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»

П’ЯТНИЦЯ, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.30 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин

06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.50 Вiчне
09.20, 04.35 Д/с «Смачнi
подорожi»
10.55 Вересень
11.30 З України з готiвкою.
Спецпроект програми «Схе-
ми»
12.20 Нiна Матвiєнко. «Ми
єдинi, i Україна у нас одна»
15.25 Театральнi сезони
15.55 Вiра. Надiя. Любов
16.50, 21.35 Щоденник ПКЄ-
2016
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.40 Д/ф «Золотий вересень.
Хронiка Галичини. 1939-1941»
19.45 Д/ф «Галичина мiлiтарна.
УПА: Галицькi месники»
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.50 Люструвати не можна
залишити
22.10 «Час минув». Фiльм
I.Померанцева
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.15 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
08.00, 00.50 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»
09.50, 19.30 ТСН
10.40, 12.00 «Мiняю жiнку - 2»
13.20 Х/ф «Повстання планети
Мавп»
15.15 Х/ф «Люди Iкс. Початок.
Росомаха»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.20 «Сватики»
22.00 «Свiтське життя»
23.00 «Лiга смiху 2»

ІНТЕР
05.50, 09.50 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.35, 20.00, 01.45
«Подробицi»
08.05 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Нiканорова»
12.30 «Судите сами»
13.05 «Судовi справи»
16.00 «Сiмейний суд»
17.50 Новини
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.30 Т/с «Гречанка» Заключна
серiя

СУБОТА, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.40, 00.20 Телемагазин
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.15 Word on the street
10.00 Мистецький пульс
Америки
10.30 Як це?
10.55 Хто в домi хазяїн?
11.20 Хочу бути
11.40 Школа Мерi Поппiнс
11.55 Казки Лiрника Сашка
12.25 М/с «Казки Андерсена.
Сучасне прочитання»
14.15 Джамала «Подих LIVE»
15.20 Премiя «Честь
професiї». Церемонiя нагород-
ження
16.45 Чоловiчий клуб
17.20 Д/ф «Командарм»
18.40 Х/ф «Клара i Франциск»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016

21.55 Переселенцi
22.20 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.15 День Янгола

КАНАЛ 1+1
06.00 Х/ф «Д’Артаньян i три
мушкитери»
09.00, 19.30 ТСН
10.00 «Свiтське життя»
11.00, 03.25 Х/ф «Темнi
лабiринти минулого»
14.30 «Голос країни 6»
16.45 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху 2»
23.20 Х/ф «У темрявi»
01.55 Т/с «Торговий центр»

ІНТЕР
05.35 «Жди меня»
07.45, 20.00, 00.50
«Подробицi»
08.15 Х/ф «Доля людини»
10.20 Х/ф «Секретний фарва-
тер»
16.00 Х/ф «Навiщо ти пiшов»
17.50, 20.30 Х/ф «Кохання з
випробувальним термiном»
22.10 Х/ф «В Париж!»

НЕДIЛЯ, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.40, 00.20 Телемагазин
07.10 Крок до зiрок
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.35 Авто перевiрено
09.05 Путiвник прочанина
09.25 Спогади
10.15 Х/ф «Анничка»
11.55 Театральнi сезони
12.50, 02.15 Д/ф «Операцiя
«Тютюн»
13.50 Д/ф «Вони боролись до
загину»
15.25 Д/ф «Хронiка Української
Повстанської армiї. 1942-
1964»
17.45, 03.05 Д/ф «Київ. Початок
вiйни»
18.50 Х/ф «Клара i Франциск»
21.00 Новини
21.30 Перша шпальта
21.55, 04.40 Д/ф «Коли я
мовчу»
23.00 Паспортний сервiс

КАНАЛ 1+1
06.45 Х/ф «Робiнзон Крузо»
08.40 «Українськi сенсацiї»
09.40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН: «Телевiзiйна
Служба Новин»
11.00 «Свiт навиворiт 6»
12.00 Х/ф «Сiсi - прекрасна
iмператриця»
15.45 Х/ф «Титанiк»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.15 Х/ф «Нескорений»

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi»
06.10 Х/ф «Доля людини»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Х/ф «Кохання з випробу-
вальним термiном»
16.00 Х/ф «В бiй iдуть однi
«старики»»
17.50, 20.35 Т/с «На безiменнiй
висотi»
22.45 Заходи за участю Прези-
дента України. Перша хвилина
миру
23.15 Д/ф «Визволення»

Продається будинок в с. Ільник, площею 120 кв.м. Є сад, город, криниця. Поруч зупинка – 100 м. До
Турки – 25 хв. Продається тільна корова. Гараж – у м. Турка, квартира – у м. Львів.

Тел.: 0963631580, 0953808752 – після обіду, 0971816283 – Оксана, 0685296558.

Загублений студентський квиток ВА № 08124272, виданий Івано-
Франківським національним медичним університетом на ім’я Ок-
сани Іванівни Яворської, вважати недійсним.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎВоловецьке КП «Агрошлях-
буд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалі-
зує пісок за оптовими цінами:
Турківський р-н – 220,00 - 270,00
за 1 м3 з ПДВ та доставкою, а
також щебінь різних фракцій, та
надає транспортні послуги. Оп-
лата здійснюється готівковим та
безготівковим розрахунком.

За інформацією звертатися
за телефонами: 099 72 94 996;
097 06 33 997; (03136) 25 321;
(03136) 25 322.

Áóä³âåëüíèé ä³ì «Ñ²À»
пропонує все для даху:
металочерепиця, плівки, шу-

рупи, вікна дахові, обробки, лист
гладкий, вата, ринви, труби, ме-
талопрофіль, герметики.

Ціни – виробника.
Звертатися: м. Турка, вул.

Травнева.
Телефон: 0502043577.

Продається житловий будинок в с. Радохінці Мостиського рай-
ону. Накритий бляхою. Електрика, газ, опалення конвектором. Пе-
карська піч і газова плита. Залишається частина меблів. 60 арів
родючого чорнозему. Колодязь на 15 кілець. Погріб, літня кухня,
сарай, стайня. Фруктові дерева, виноград.

9 км – від кордону з Польщею, 20 км – від райцентру. Спрощений
перетин польсько-українського кордону. Регулярне сполучення зі
Львовом і райцентром.

Ціна – договірна. Терміново.
Тел.: 0676757090, 0985842924.

Потрібен на роботу бджоляр. Відповідальний, не питущий.  Висока заробітна плата.
За довідками звертатися за телефоном: 0502333871.

Тільки один день!
18 травня

Купуємо нату-
ральне волосся та
шиньйони (натуральне –
від 32 см, сиве та фарбоване –
від 42 см).

Від 2000 грн.  до 37000  грн.
за 1 кг.

Адреса: вул. Січових
Стрільців,55, «Чародійка».

Годинники:  в
жовтих корпусах (старі, наручні,
механічні на запчастини (вибір-
ково).

Продається будинок в м. Тур-
ка по вул. Д.Галицького. Є стай-
ня, гараж, криниця, близько га-
зопровід, присадибна ділянка.

Тел.: 0935334403.

У магазин автотоварів по-
трібен продавець (чоловік).

Обов’язкове володіння  ком-
п’ютером на рівні користувача,
знання програми складського
обліку, базове знання будови
автомобіля. Заробітна плата –
від 3000 грн.

Деталі за тел.: 0984635809.

В м. Турка, по вул. Молодіжна
(біля річки, чеський проект),
продається 3-кімнатна кварти-
ра на 2-му поверсі чотириповер-
хового будинку. Загальна площа
– 70,4 м кв.,  3 кімнати, кухня, 2
лоджії, 3 кладовки, вода, газ.
Потребує ремонту.

Ціна – договірна.  Можливий
торг.

Тел. 0664554809;
0982740905.

Педагогічний колектив та профспілковий комітет Либохорської ЗОШ
І-ІІІ ст. висловлюють щире співчуття техпрацівнику Сергію Павловичу
Павлішу з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Тамари Степанівни.

Педагогічний колектив та профспілковий комітет Либохорської ЗОШ
І-ІІІ ст. висловлюють щире співчуття вчителю початкових класів Олек-
сандрі Павлівні Мушин з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Тама-
ри Степанівни.

Педагогічний колектив та профспілковий комітет Либохорської ЗОШ
І-ІІІ ст. висловлюють щире співчуття директору школи Миколі Івановичу
Мушину  з приводу тяжкої втрати – смерті тещі – Тамари Степанівни.

Педагогічний колектив та профспілковий комітет Либохорської ЗОШ
І-ІІІ ст. сумують з приводу смерті колишнього вчителя початкових класів
Тамари Степанівни Павліш і висловлюють щире співчуття рідним по-
кійної.

Учні 4 класу Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлюють щире співчуття
класоводу Олександрі Павлівні Мушин з приводу смерті матері – Та-
мари Степанівни.

Дирекція, профспілкова організація Верхненського НВК висловлю-
ють щире співчуття вчителю зарубіжної літератури Світлані Василівні
Габрикевич та техпрацівнику школи Ірині Михайлівні Габрикевич з
приводу тяжкої втрати – смерті свекра Ігната Васильовича Габрикеви-
ча.

Втрачене посвідчення інвалі-
да з дитинства, серія ААБ
№100473, видане УСЗН Туркі-
вської РДА на ім’я Михайла Ми-
хайловича Гавія, вважати не-
дійсним.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та мета-

лопрофіль, а також:
цеглу червону, силікатну, вогнетривку, цемент, вапно, шифер, плос-

кий шифер, блоки фундаментні, плити перекриття, блоки з марму-
рової крошки, піно- і газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металоп-
рокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, піноп-
ласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки, навіси,
ворота.

Надаєм послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
ПП БТФ «Чертур» потрібен на роботу оператор комп’ютерного

набору.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Лісова пожежа – завжди велика небезпека
У теплу та сонячну погоду в лісах збільшується кількість відпочиваючих. Однак саме ця

обставина спонукає працівників оперативно-рятувальної служби на лісників бути вкрай пиль-
ними. Бо нерідко байдужість та безвідповідальність любителів відпочинку на природі призво-
дить до лісових пожеж, які завдають значної шкоди лісу та довкіллю загалом. За декілька
годин неконтрольована пожежа може знищити цілі лісові масиви, що росли десятками років.
Величезної шкоди пожежі завдають фауні – гинуть птахи, звірі, знищуються їхні домівки. У
зв’язку з цим, ДП «Боринське лісове господарство» звертає увагу громадян на дотримання
правил перебування в лісових масивах. Нашим підприємством закуплено постери, білборди на
протипожежну тематику та незасмічення лісів та встановлено  у таких лісництвах.

Шановні громадяни, щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил:
– не розводьте багать у лісі;
– намагайтесь не палити в лісі, не кидайте не-

допалки на землю, особливо там, де наявна суха
підстилка;

– ні в якому разі не випалюйте суху рослинність
на землях лісового фонду, на землях природно-
заповідного фонду та на господарських землях,
що знаходяться поруч з лісом;

– не створюйте смітники в лісі та на прилеглих
землях, тим більше, не підпалюйте їх;

– без узгодження з постійними лісокористува-
чами, суворо забороняється використовувати в
лісі піротехнічні засоби, інші вибухові та пожежо-
небезпечні речовини.

Не зайвим буде нагадати, що відповідно до
законодавства, правила пожежної безпеки в
лісах є обов’язковими для виконання всіма громадянами, які з будь-яких причин перебувають у лісі. А
порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою адміністративну або кримінальну відпові-
дальність та відшкодування винуватцями завданих збитків.

Василь КОВАЛЬЧИН,
інженер охорони та захисту лісу.

ТРАВМОВАНО 6-РІЧНУ ДИТИНУ
Правоохоронці  розслідують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, під час якої трав-

мовано шестирічну дитину. ДТП сталося 26 квітня, об 11.20 год.,  на вулиці Василя Стуса у
місті Турка.

За попередніми даними, 36-річний водій "MERCEDES - BENS VITO 110" під час проїзду пішохідного
переходу, на який вийшла 45-річна жінка з малолітньою дитиною, не встиг зупинитися і зачепив пере-
дньою частиною автомобіля шестирічну дівчинку. ЇЇ мати не постраждала.

Потерпілу було доставлено в Турківську районну лікарню, де в неї діагностували забій плеча.
Відділ комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області.

P.S. Спостерігаючи, як водії у нашому місті ігнорують правила дорожнього руху, складається
враження, що вони взагалі не знають, що таке пішохідний перехід. Дуже часто вони не те що
просто не пропускають пішоходів, вони навіть не зменшують швидкість. А буває, що можуть
зупинитися двома автомобілями, поруч один з одним, та ділитися враженнями про прожитий
день.

Â.ßÁËÓÍÜÊÀ ×È ßÂÎÐÀ?
Володар кубка Героїв Небесної Сотні та

загиблих воїнів АТО визначиться 8 травня
Минулої неділі на турківському міському стадіоні “Карпа-

ти” пройшли півфінальні поєдинки кубка Турківщини з футбо-
лу, присвяченого пам’яті Героїв Небесної Сотні та загиблих
воїнів АТО.

У першому поєдинку зустрічалися команди сіл В.Яблунька та В.Ви-
соцьке. Хоч і поступаючись після першого тайму – 0:1, верхньояб-
лунцям вдалося здобути путівку до фіналу, забивши у другому таймі
2 м’ячі. У другому півфіналі команда з Вовчого не зуміла здолати
явірчан – 1:2.

Тож 8 травня на турківському міському стадіоні “Карпати” саме
В.Яблунька та Явора поборються у фіналі за кубок.

Минулої неділі також розпочали футбольний сезон і турківські
“Карпати”. У рамках першої ліги чемпіонату Львівської області  вони
проводили матч на виїзді – у смт.Гніздичів Жидачівського району.
Наші юнаки обіграли місцеву “Кохавинку” з рахунком 1:0, а основ-
ний склад карпатівців здобув перше своє очко, зігравши внічию –
1:1.

Наступний свій поєдинок турківчани проведуть вдома 9 травня.
Тут вони приймуть “Нафтовик” з Борислава.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Західний реабілітаційно-спортивний центр  висловлює щирі
співчуття водіям Василю Ігнатовичу та Петру Ігнатовичу  Габрикеви-
чам з приводу непоправимої втрати – смерті батька.

Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього
дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійного прийняти
в Царство Небесне. Хай земля йому буде пухом!


