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Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.

МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.

ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

 

 

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ ЗАКАРПАТТЯ 
ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ 
ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБИЦТВО 
 

 
-  ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ ЄВРОПЕЦСЬКОГО ТИПУ                -  БЕЗКОШТОВНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ  ЩОДНЯ  

- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТКУ ПЛАТУ – від 6000 гривень на місяць        - СМАЧНІ ОБІДИ ЗА ПІЛЬГОВИМИ ЦІНАМИ 
- ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ                                                                                 -  БЗЕКОШТОВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ          
- ДВІЧІ НА МІСЯЦЬ БЕЗКОШТОВНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ В м.ТУРКА          -   ПРОФЕСІЙНИЙ ТА КАР’ЄРНИЙ  РІСТ 
 

 

ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА» 

СВОЇМ ПРАЦІВНИКАМ МИ ПРОПОНУЄМО: 

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с.Минай, вул. І.Туряниці,7 
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 248, 0 800 500 736. 

Колектив працівників Матківського НВК щиро
вітає з ювілеєм – 60-річчям від дня народжен-
ня техпрацівника – Мирона Юрковича Маркани-
ча – і бажає шановному ювіляру міцного здоро-
в’я, невичерпної життєвої енергії, щастя безмеж-
ного, Божого благословення на життєвій дорозі.

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Нехай вона повік не відцвітає,
Нехай добро до Вас щоденно прибуває.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються до Вас, як з вишні цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує много літ.

Сердечно вітаємо із днем народження , яке відзначатиме 27
червня, дорогого і люблячого сина, чоловіка, татуся, брата, вуйка,
зятя і онука, учасника АТО, жителя м. Турка – Олександра Михайло-
вича Круца.

Бажаємо Тобі, рідненький, великого людського щастя і міцного
здоров’я. Нехай Тебе завжди супроводжує уда-
ча, а гарний настрій ніколи не покидає. Нехай усі
життєві проблеми вирішуються легко, а віра,
надія, любов будуть Твоїми постійними супутни-
ками. Нехай Боже благословення і Покров Бого-
родиці бережуть Тебе на довгій життєвій дорозі.

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба, сонця і тепла.
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля Твоя світлою була.
В роботі – успіхів й терпіння,
У справах – вічного горіння.
В сім’ї – любові і добра
На многії і благії літа!
З любов’ю – мама Стефа, Йосиф Володимирович, дружина Сте-

фанія, син Арсеній, брат Андрій, братова Ірина, племінник Максим-
ко, свати Біласи, теща Оксана і тесть Михайло, бабуся Ольга і дідусь
Степан.

Церковний комітет та парафіяни церкви Святого Миколая с. В.Ви-
соцьке щиросердечно вітають з днем народження, яке відсвятку-
вав 21 червня, настоятеля церкви, протопресвітера – отця Федо-
ра. Нехай Господь щедро благословляє Вас та Вашу родину, дарує
міцне здоров’я, радість, надію і любов, а Пречиста Діва Марія по-
криває Вас Своїм Материнським Покровом на многії і благії літа.

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.
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Дорогого похресника, жителя с. В.Висоцьке – Івана Івановича
Бурчина – з 20-літтям вітає хресна мама і бажає йому міцного здо-
ров’я – з роси і води, вірних і надійних друзів, щасливої долі, здійснен-
ня усіх мрій і бажань, любові, добра, миру, Божої опіки і благосло-
вення на многії і благії літа.

Хай життя Твоє квітує цвітом
І день народження приходить знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Хай Мати Божа Тебе оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди.

Протягом минулого тижня
у владних кабінетах Турків-
щини активно обговорювали
питання реформи в освітній
галузі, яка, безперечно, на-
зріла давно. Інше питання: що
проводити її  складно, адже є
великий супротив та нерозу-
міння з боку педагогічних пра-
цівників, місцевих громад, та
й не завжди влада, або ж ок-
ремі її представники, хочуть
набивати собі на цьому шиш-
ки.

У цьому контексті надто бага-
то дискусій ведеться довкола
того, якою має бути школа,
скільки працівників тут має пра-
цювати, якому ступеню відпові-
датиме, але практично ніхто не
каже про  те, що з року в рік
рівень знань учнів падає. Це
зокрема видно із зовнішнього
незалежного оцінювання. В іде-
альній ситуації навчальний зак-
лад мав би фінансуватися  в за-

лежності від того, які знання дає
вихованцям.

У середу, на засіданні пост-
ійної депутатської комісії з гума-
нітарних питань, молодіжних
проблем та засобів масової
інформації,  відбулася тривала
дискусія щодо подальшої долі
Кіндратівської ЗОШ І ст., Радиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст., та й взагалі про
перспективи малокомплектних
навчальних закладів. Якщо  сто-
совно  Кіндратівської школи чле-
ни комісії мали більш-менш од-
ностайну позицію щодо її закрит-
тя, то з Радицькою було зовсім
по-іншому. Не дивлячись на те,
що начальник відділу освіти На-
талія Гошівська навела кричущі
факти безгосподарності, неза-
довільної організації навчаль-
ного процесу,   члени комісії ви-
рішили поки що не понижувати
ступінь школи, а зробити все для
того, аби змусити директора, пе-
дагогічний колектив навести лад

і ефективно працювати.
Дивно, але чомусь великий

супротив, зокрема директорів,
що були присутні на засіданні,
викликало питання про створен-
ня філій опорного навчального
закладу. У Борині філією має ста-
ти Яблунівська ЗОШ, а ще дітей
на навчання до Борині мають
підвозити з сіл Штуківець та За-
річчя. У разі прийняття позитив-
ного рішення, Боринський НВК
отримає майже мільйон гри-
вень на придбання навчально-
го обладнання. На жаль, не вда-
лося вирішити питання  філій
Турківського НВК, який визначе-
но опорним. Мельничненська,
Лосинецька та Шум’яцькі шко-
ли відмовилися змінювати ста-
тус, а тому НВК, куди ходять  в
10-11-й класи діти й з цих шкіл,
фінансування не отримає.

Незрозуміла позиція дирек-
торів: давайте залишимо все, як
є, а там буде видно. При цьому,
очевидно, всі розуміють, що з
прийняттям нового закону про
освіту, який  може вступити в
силу до 1 вересня 2017 року, чи-
мало шкіл району автоматично
будуть понижені в ступені. При-
чина - відома. Мало учнів.Тоді й
дискусії будуть абсолютно зай-
вими.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДОДАТКОВО 900 ТИС. ГРН.–  НА РЕМОНТ ДОРІГ
Нещодавно відбулося засідання дорожньої комісії Львівської обласної ради, на якому розподілено

41, 6 млн. грн. на ремонт доріг області. Турківщині з цієї суми дісталося 900 тис. грн. Зокрема на дорогу
Красне-Мохнате – 200 тис. грн., Бориня-Боберка – 300 тис. грн., Комарники-Закичера (будівництво
моста) – 400 тис. грн.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÎÑÂ²ÒßÍÈ ÎÑÒÅÐ²ÃÀÞÒÜÑß
ÐÅÔÎÐÌ

Кажуть, почекати до  прийняття нового
закону про освіту
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

№ 30, від 20 червня 2017 року
Про скликання XIV сесії

Турківської районної ради VІI скликання
Відповідно до статей 46 і 55 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні»:
І.Скликати XІV сесію Турківської районної ради VІІ скли-

кання в п’ятницю, 30 червня 2017 року, о 10.00 год., в
залі засідань районної ради з таким порядком денним:

1. Про причини відсутності депутатів районної ради
на ХІІІ, позачерговій, сесії Турківської районної ради VІІ
скликання.

2. Про внесення змін до районного бюджету на 2017
рік.

3. Про внесення змін до рішень ХІІІ, позачергової, сесії
VІІ скликання № 250 від 30.05.2017 року «Про уточнен-
ня районного бюджету за рахунок перевиконання дохі-
дної частини районного бюджету, станом на 01.05.2017
року» та № 248 від 30.05.2017 року «Про розподіл коштів,
виділених на співфінансування мікропроектів місцево-
го розвитку в розрізі об’єктів та розпорядників коштів на
2017 рік».

4. Про надання субвенції з місцевого бюджету Бо-
ринської селищної ради районному бюджету для
співфінансування проекту «Реконструкції мереж вулич-
ного освітлення Боринської селищної ради смт. Бориня
Турківського району Львівської області».

5. Про передачу видатків на виконання повноважень
між місцевими бюджетами Львівської області.

6. Про роботу редакції районної газети «Бойківщина»
та студії радіомовлення «Карпатський гомін» з висвіт-
лення діяльності районної ради та органів місцевого
самоврядування.

7. Інформація головного архітектора-начальника

відділу містобудування та архітектури Турківської РДА про
виконання основних завдань відділу.

8. Інформація «Про стан сплати податків на території
Турківського району».

9. Інформація про стан та шляхи покращення теле-
фонного зв’язку та підключення до мережі Інтернет на
території Турківського району.

10. Звіт голови Турківської РДА про використання
коштів з резервного фонду районного бюджету за І квар-
тал 2017 року.

11. Інформація керівника Самбірської місцевої про-
куратури про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку та результати діяльності
на території Турківського району.

12. Звіт начальника відділу культури і туризму Туркі-
вської РДА «Про оренду майна спільної власності тери-
торіальних громад Турківського району, що перебуває
на балансі установи».

13. Про Програму технічного забезпечення роботи
відділу з питань надання адміністративних послуг Турк-
івської районної державної адміністрації у 2017 році.

14. Про Програму заходів щодо недопущення виник-
нення та розповсюдження африканської чуми свиней в
Турківському районі.

15. Про філії опорного навчального закладу «Бо-
ринський навчально-виховний комплекс «загально-
освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Турківської районної ради
Львівської області».

16. Про заборону проведення суцільних рубок на те-
риторії Турківського району Львівської області.

17. Різне.
ІІ.Запросити на сесію депутатів Турківської районної

ради, керівників установ, організацій, управлінь та
відділів райдержадміністрації.

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

На спомин про хорошу людину, лікаря
від Бога – Ігоря Герича

Щастя – такого лікаря знайти!
Він заслоняв собою від негоди,
Та це найвища нагорода –
З ним одною стежиною йти.
Помережив казкою довкола
І розбив на друзки безнадію,
Здоров’ям полечко життя засі-

яв,
Щоб воно не заходилось бо-

лем.
Радістю наповняв наші душі,
Сонцем, мистецтвом і добро-

тою,
Щоб у них зацвіло все красою
Й поскидав з них відчаю ноші.
Так всіх виривав з тенет недуги,
Розвіював негараздів хмари.
Звільняв від мороку зла та

чварів,
Від ударів долі та наруги.
З ним жорстокий світ ставав добрішим,
Цей лікар вселяв віру й себе,
Тож йому – ця присвята у віршах,
Він – досягнень високих небо.
Впишем на скрижалі вічності його ім’я,
Для мене він був найкращим лікарем у світі!
Нас лікував і щедро дарував життя,
Та відійшов завчасно у зеніті.
Лікарю, Ви наше цілюще джерело,
Ватра спогадів осінньої калини,
Найсвітліша туга журавлина –
Без Вас нам болем душі обпекло.

Юрій ПОГОРІЛЯК.

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ ÄÎÐÎÆÍ² ÇÍÀÊÈ
Для того, аби забезпечити порядок  та  безпеку дорожнього  руху в місті , Турківською міською радою

закуплено 17 дорожніх знаків.
За словами міського голови,  їх уже встановлено в потрібних місцях. Велике прохання до водіїв і пішоходів –

ретельно дотримуватись  як правил дорожнього руху, так і вимог дорожніх знаків.  Невдовзі міською радою буде
придбано й «лежачі поліцейські». Закуплено  вже  чотири камери відеоспостереження.

– Але ще чекаємо на  результати конкурсу, який оголосив  міжнародний фонд «Відродження», де на початку
червня Турківська міська рада подала свій проект. Це досить вартісний  проект – на суму більше 500 тисяч гривень,
співфінансування міської ради становить 125 тис. грн. , – розповідає Геннадій  Когут. – У разі успішного проходжен-
ня нашого проекту,   ми зможемо придбати  додатково   ще камери відеоспостереженння та  «лежачих  поліцейсь-
ких».  Тоді встановимо усі відеокамери одночасно. Якщо ні, то  поставимо ті камери, які є у наявності,  а також
«лежачі поліцейські» до фестин  власними силами.  Навіть  окремі  жителі та  підприємці міста  готові підключити-
ся до цієї справи, тому що поліція, на жаль,  проблеми   із нічними  авто- чи мотогонками  не вирішує.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Çàòðèìàëè êðàä³ÿ ç Ñàìá³ðùèíè
Правоохоронці Турківщини встановили особу й затри-

мали, раніше судимого громадянина, жителя одного з
сіл Самбірського району, який 16 червня викрав 200
метрів оптоволоконного кабелю, поблизу західно-реа-
білітаційного центру, що розташований в с. Яворів. Про-
вівши два обшуки і вилучивши викрадене, зараз вирі-
шується питання про обрання гастролеру запобіжного
заходу. У вчиненому він зізнався. Про це повідомив ре-
дакцію начальник Турківського відділення поліції Дмит-
ро Роль.

Ïîöóïèâ ñåêâåñòðîâàíèé ë³ñ
Житель с. Сянки гр. Б. вирішив у простий спосіб роз-

житися на деревину. З цим наміром й викрав секвест-
рований ліс. Але приховати злочин не вдалося. Право-
охоронці по даному факту відкрили кримінальне про-
вадження. Сянківчанину вже оголошено підозру.

Íà çëî÷èííèé ïðîìèñåë – ó ñóñ³äíº ñåëî
У ніч з 18 на 19 червня житель с. Комарники зробив

спробу викрасти паливно-мастильні матеріали з трак-
тора верхньовисочанина. Але виявилася вона невда-
лою. Про це стало відомо працівникам поліції. Даний
факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Триває досудове слідство.

Наш кор.

ТУРКІВСЬКІ ПОШТОВИКИ
МАТИМУТЬ  «ФОТОН»

У березні відбулася зустріч голови Турківської РДА Олександра Лабець-
кого й директора Львівської дирекції ПАТ «Укрпошта» Миколи Ростова. З-
поміж багатьох обговорюваних питань  функціонування поштового зв’язку
району особливу увагу було звернуто на капітальний  ремонт відділення
поштового зв’язку с. Комарники та вкрай необхідну потребу  автомобіля
для доставки пошти. Тоді Микола Васильович пообіцяв, що зробить усе
можливе, аби вирішити ці питання. І ось нещодавно перший результат:
прийнято розпорядження про виділення турківським поштовикам прак-
тично нової машини марки «Фотон». На черзі – ремонт пошти в с. Комар-
ники.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні державні службовці!
Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем

державної служби України!
Державна служба – це механізм забезпечення стаб-

ільності, надійності конституційного устрою та надання
державному управлінню організова-
ності, компетентності і професіона-
лізму. Від ефективного функціону-
вання інституту державної служби,
відповідальності кожного з держав-
них службовців залежить успішність
країни в цілому.

 Вірю, що Ваші зусилля й надалі бу-
дуть спрямовані на побудову демок-
ратичного суспільства на засадах
соціально орієнтованої ринкової економіки, забез-
печення конституційних прав і свобод громадян, стаб-
ільний розвиток країни, піднесення її престижу на
міжнародній арені.

 Нехай Ваші дії будуть мудрими, а щоденна робота
викликає повагу та довіру громадян.

     Бажаю Вам добра і здоров’я, невичерпної енергії,
подальшої плідної праці на ниві служіння народу, нових
звершень в ім’я розквіту Турківщини  та подальшої роз-
будови Української держави.

Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,
народний депутат  України.

Шановні державні службовці!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем дер-

жавної служби України. Вірно, чесно та шляхетно слу-
жити своєму народові та дер-
жаві в ім’я її процвітання для
українців у всі часи було по-
чесним обов’язком. Без сум-
ніву, саме на вас покладена
основна відповідальність за
стан справ у розбудові нашої
України, за втілення в життя
всіх найголовніших функцій
держави.

Від ваших щоденних напо-
легливих зусиль, професіо-
налізму, мудрості, принципо-
вості, сумління та ініціатив-

ності значною мірою залежать темпи та якість соціаль-
но-економічних перетворень у районі та країні загалом,
моральне та фінансове благополуччя людей, а відтак і
піднесення позитивного іміджу держави на міжнарод-
ному рівні.

Від усієї душі бажаємо вам, шановні колеги, успіхів,
терпіння, сили волі, міцного здоров’я, щирих друзів та
творчої наснаги! Зі святом!

Голова Турківської районної ради
Володимир ЛОЗЮК.

Голова Турківської РДА Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ.

Благодійний турнір
у Хирові

Минулої суботи волейбольна команда Турківщи-
ни взяла участь в 13-му благодійному турнірі, що
проходив у м. Хирів, під патронатом народного де-
путата України Андрія Лопушанського. У турнірі
також взяли участь спортсмени Самбірського та
Старосамбірського районів.

Благодійні внески учасників скеровано на допомогу
дітям-інвалідам. Про це редакцію повідомила помічник
депутата Ірина Кіра.

Наш кор.
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Колеги по роботі щиросердечно віта-
ють із ювілеєм вчителя історії Верхньо-
яблунського НВК – Івана Михайло-
вича Вовка – і бажають
шановному ювіляру
міцного здоров’я, щастя
й натхнення, радості, до-
статку, Божої ласки на
многії літа.

Від усього серця Вам
бажаємо

Здоров’я, затишку,
тепла.

Щоб гарний настрій розквітав,
А в серці молодість жила.
Бажаєм Вам наснаги й сили,
Щоб був щасливий кожен день,
Щоб до ста років Ви раділи
Вітанням люблячих людей.

Колектив Завадівської сільської ради
щиро вітає з ювілейним днем народжен-
ня, який відзначає сьогодні, колишнього
голову – Івана Михайловича Чудака – і
бажає шановному ювіляру неба безхмар-
ного, настрою гарного,
здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щас-
ливого віку.

В цей день вітає-
мо зі святом,

Здоров’я зичимо
багато.

Хай щастя в
серце завітає,

Добром Господь бла-
гословляє.

Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Дружина Валентина, син Михайло, не-
вістка Оксана, онуки Лілія та Михайло з
родиною, сваха Антоніна з родиною щи-
росердечно вітають з днем на-
родження дорогу їм лю-
дину – о. Федора Сав-
чака з с. В.Висоцьке –
і бажають йому
м і ц н о г о - м і ц н о г о
здоров’я, невсипу-
щої життєвої енергії,
безліч радісних і щас-
ливих днів у житті,
мирного неба над го-
ловою, Божої ласки і оп-
іки на многії і благії літа.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає
Добром Господь благословляє.

Колектив ДЛГП «Галсільліс» щиросер-
дечно вітає із ювілеєм – 60-річчям від
дня народження лісника – Івана Йоси-
повича Самочкіна – і бажає шанов-
ному ювіляру міцного
здоров’я, великого
людського щастя,
достатку, Божого
благословення.

Хай невдачі
завжди Вашу
хату минають,

А радість щоден-
но у неї вступає.

Усіх Вам гараздів і вся-
кого добра

На щодень, на рік і на довгі літа.

×È  ÏÐÎÐÓÁÀª ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ
Â²ÊÍÎ Â ªÂÐÎÏÓ?

Питання з багатьма невідомими і туманною перспективою
Давнішня тема – відкриття на Турківщині митного переходу з Республікою Польща, на жаль, давно покрилася цвіллю.

Чого гріха таїти, широкий загал людей настільки зневірився в даному проекті, що коли хтось заводить про це мову,
байдуже махають рукою, мовляв, пусті балачки. І лише невелика кількість оптимістів  все сподівається, що, можли-
во, настане час і обіцянки політиків (зазвичай перед виборами) та чиновників ( як популістський піар) будуть зреалізо-
вані.

 По правді кажучи, я й сам належу до тих, що зневірилися. І на це є підстави. Уже більше 20 років ми ведемо мову про відкриття
переходу Боберка-Журавин. Сюди виїжджали численні українсько-польські делегації, відбувалися наради, було підписано де-
сятки різноманітних документів, звернень та рішень. Для прикладу, Турківська районна рада підготувала близько 20 листів,
спрямованих на те, щоб відкрити тут перехід. Тема озвучена на найвищому державному рівні. За сприяння  президента націо-
нального параолімпійського комітету України  Валерія Сушкевича, депутатів Львівської обласної ради Михайла Ільницького,
Михайла Дзюдзя та Ігоря Комарницького, 23 серпня 2016 року  даний проект було внесено в Державну програму розвитку
транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, навіть визначено орієнтовний обсяг фінансування.

Але нещодавно, на моє здивування, я побачив звернення до Кабінету Міністрів України депутата Верховної Ради Андрія Лопу-
шанського, в якому він просить підтримати ініціативу Львівської ОДА щодо внесення змін до даної програми й визначити пункт
пропуску не Боберка-Журавин, а Лопушанка-Михновець. Це зроблено на підставі угоди, яку напередодні підписали  війт гміни
Чорна Богуслав Коханевич та сільський голова с. Лімна Петро Петренко. Дане питання – чомусь без широкого обговорення –
було зініційоване під час спільної зустрічі українсько-польких делегацій на кордоні – в районі с. Лопушанка. Нашу делегацію
очолював перший заступник голови РДА Микола Яворський.

Мені незрозуміло, як після таких численних напрацювань так просто й легко  можна змінювати проект. Знаю, що нібито
неможливість відкриття переходу в с. Боберка зумовлена тим, що  з польського боку знаходиться парк «Бещадський», через
який не можуть проходити автомобільні шляхи. Саме тому ми й звернулися до керівництва парку, який уже існує 40 років,  за
роз’ясненням і нещодавно отримали відповідь. Вони категорично проти будівництва переходу Волосата- Лубно (Закарпатська
область) і не мають нічого проти переходу Боберка-Журавин, адже дорога з цього переходу проляже окраїною парку й не
наноситиме йому жодної шкоди.

На мою думку, відкриття переходу в Боберці є значно перспективнішим, аніж в Лопушанці. Тут можна зробити повноцінний
перехід для вантажного транспорту та й в ньому зацікавлені жителі Закарпаття та Сколівщини, адже зараз по відремонтованій
дорозі вони матимуть зручний доступ до Європи. А в Лопушанку, через Турку, вантажний транспорт курсувати не може, у зв’язку з
невідповідністю дорожньої інфраструктури. Тема переходу в Боберці нещодавно була озвучена й підтримана на Карпатському
форумі, в якому брав участь Голова Верховної  Ради України Андрій Парубій та чимало народних депутатів.

Я міг  би наводити ще багато аргументів на користь Боберки, але найбільше в цій ситуації мене турбує те, що з таким, образно
кажучи, перетягуванням ковдри ми можемо в черговий раз втратити можливість  на відкриття митного переходу на  території
Турківського району, відкинувши його перспективний розвиток ще на десятиліття.

Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Навпаки, докладаються всі зусилля для
того, щоб допомогти, в час реформуван-
ня галузі, з працевлаштуванням та запо-
чаткувати процес підвищення рівня кон-
курентоздатності Турківської КЦРЛ та Бо-
ринської міської лікарні.

На даний час в державі запроваджуєть-
ся медична реформа. У законопроектах
про медреформу немає жодного слова
про закриття лікувальних закладів чи ско-
рочення медперсоналу. На першому
етапі реформи договори Національної
служби здоров’я будуть укладені з усіма

лікарнями, щоб ніхто не залишився без
медичної допомоги. Але з часом конку-
ренція і принцип «гроші йдуть за пацієн-
том» призведуть до впорядкування ме-
режі медзакладів — малопотужні, пога-
но оснащені, і головне — мало заванта-
жені лікарні, в яких просто небезпечно
лікуватись, будуть перепрофільовані під
реальні потреби населення, наприклад,
на реабілітаційні, діагностичні центри,
хоспіси, які отримуватимуть кошти за кон-
кретні послуги. Найкращі лікарні будуть
додатково технічно та кадрово підсилені,

ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ –
НА КОНТРОЛІ У ВЛАДИ

щоб кожен, хто до них звертається, мав
можливість отримати якісну медичну до-
помогу. Що стосується можливого
звільнення лікарів, то без роботи можуть
залишитись лише ті, до кого не захочуть
іти люди. Хороший лікар завжди матиме
потік пацієнтів і достойні гроші за свою
роботу! Реформа сприятиме тому, що
лікарі конкуруватимуть за пацієнта.

У селах людей найбільше турбує доля
фельдшерів та ФАПів. Не треба перей-
матися – ФАПи нікуди не зникнуть. Фель-
дшери не замінятимуть роботу лікаря,
але стануть його сателітами, помічника-
ми для того, щоб доступ до медичної до-
помоги був у найвіддаленіших селах.

Також Микола Яворський звернувся з
проханням провести в Турківській рай-
онній раді засідання комісії з гуманітар-
них питань, питань молоді, засобів ма-
сової інформації та соціального захисту
населення (голова комісії  Мирослава
Павлик) щодо швидшого затвердження
Положення Турківської КЦРЛ та винесен-
ня на засідання сесії районної ради,  ке-
руючись яким призначатимуть головно-
го лікаря КЦРЛ.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст із інформаційної

діяльності, комунікацій з громадськістю
та молодіжної політики апарату Турківсь-
кої РДА.

Минулого тижня в Турківській РДА, під керівництвом першого заступника
голови райдержадміністрації Миколи Яворського, за участі заступника голо-
ви районної ради Василя Костишака, членів Координаційного центру надання
допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та громадської ради, проведено нара-
ду з проблем медицини. Одне з головних питань, яке було розглянуто –  забез-
печення заробітною платою працівників медичних закладів та вжиття заходів
з економії бюджетних коштів. Особливу увагу Микола Яворський звернуто на
те, що нам усім необхідно докласти максимум зусиль, аби на території району
було збережено Турківську КЦРЛ та Боринську міську лікарню. Також він  наго-
лосив усім присутнім, що незважаючи на чутки, ніхто не збирається закрива-
ти Турківську КЦРЛ.

Відпочинок у мовному таборі
З 12 по 16 червня у Явірській ЗОШ І-ІІІ ст. працював мовний табір «Sunrise», до

якого було залучено всіх учнів школи та бажаючих дошкільнят. Під час робо-
ти табору до нас завітали організатори й дитячого табору «Вітрила надії» із
с. В.Висоцьке разом із волонтерами з Америки. Вони привезли цікаву і змістов-
ну програму, спрямовану на відпочинок та поглиблення знань з англійської
мови.

Кожен день на подвір’ї школи збиралась учнівська молодь та дошкільнята, в очіку-
ванні волонтерів, що привозили з собою щось нове, цікаве, захоплююче. Любові, яку
вони віддавали дітям, не було меж. Всі команди, що були сформовані в перший день,
брали активну участь в розучуванні пісень, нових цікавих термінів, конкурсах, іграх,
змаганнях, практичних заняттях з виготовлення сувенірів своїми руками, повчальних
виховних моментах.

Найактивніших дітей було нагороджено путівками в дитячий табір «Вітрила надії» –
у В.Висоцьке.

Дирекція, педагогічний колектив та батьки висловлюють щиру подяку волонтерам
та організатору Петру Федоровичу за велику допомогу у проведенні мовного табору.

Людмила ЯВОРСЬКА,
педагог-організатор.

Не вписався в
поворот

У неділю, 18 червня, близько 21.00
год., на автодорозі Львів-Ужгород, не-
подалік гори Шименка, житель одно-
го з сіл Самбірського району, керуючи
автомобілем Рено Кенго, очевидно за-
хопившись швидкісною їздою по капі-
тально відремонтованій дорозі, не
впорався з керуванням та з’їхав із про-
їзної частини.

В результаті ДТП постраждав 13-річний
син водія, якому в Турківській КЦРЛ діаг-
ностували закриту черепно-мозкову трав-
му, рани голови, передпліччя та рук. До
речі, на цій ділянці дороги аварії стають-
ся досить таки часто. Учасниками їх, заз-
вичай, є любителі швидкої їзди.

Наш кор.
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– Геннадію Йосиповичу, як
бачимо,  поточний ремонт  до-
роги й тротуару по вул. А.
Шептицького уже заверше-
но?

– Так. Хоча   здалося б зроби-
ти трохи більше, але виходили
із власних можливостей.
Спільними зусиллями –
підприємців, небайдужих жи-
телів міста, депутатів, міської
ради –   відремонтували
найбільш пошкоджену ділянку
вулиці Шептицького. Для того,
аби зробити усе швидко,  без
участі в  електронній  системі
публічних закупівель Прозорро
(яка, до речі, дуже затягує в часі
усі процедури), потрібно було
передбачити незначну суму –
200-300 тис. грн. У такі межі ста-
ралися вкластися й провести
ремонт: наскільки  вистачило
коштів, настільки й зробили.
Хоча  й це, вважаю, – немалий
клаптик дорожнього полотна
(2100 м кв.) і насправді прове-
дено великий об’єм роботи.  Ре-
ально  тут   для прокладання
бруківки була  вдвічі більша пло-
ща, аніж дорога за міською ра-
дою, що веде до «Нової пошти»,
де  уже прокладено бруківку ра-
ніше.  Доволі часто  я чую звину-
вачення на  адресу міської ради,
що, мовляв, не там зробили  ре-
монт дороги. Потрібно було на
Міцкевича робити. Справа в
тому,  що на вул. Міцкевича
(мається на увазі ділянка доро-
ги від залізничного вокзалу до
автовокзалу) ми не могли  тоді
розпочинати  робити, бо до ос-
таннього розраховували  на те,
що  пройде  наш проект по Дер-
жавному фонду регіонального
розвитку. Самотужки зробити цю
роботу ми б не змогли: таких
коштів не маємо.  Оптимізму не
втрачаємо. Цей    відрізок доро-
ги таки будемо робити своїми си-
лами. Відповідно, по вул. Шеп-
тицького ремонт, розпочатий
восени минулого року,  потрібно
було доробити , і,  по-друге,  як
не прикро,  але  жителі   нашого
міста  дуже «добросовісно»  ста-
ли розтягувати  будівельний ма-
теріал. І якби   він  постояв ще  з
рік,   від нього  б не  залишилося
нічого.   Тож роботи на даному

об’єкті  мусили завершувати. Та
й, зрештою, я не вважаю, що він
є другорядний – дорога, що веде
до міського кладовища, по-

трібна всім.
–Бачу, зараз  проводите

ямковий ремонт доріг у
центрі міста.

 –  Ми  просто зобов’язані зро-
бити ямковий ремонт в центрі,
тому що незабаром фестини.
Приїде багато гостей, в тому
числі й з-за кордону.  І хочеться,
аби дороги  хоча б у центрі  міста,
були, як мовиться,  трохи  підла-
тані.  На капітальний ремонт
доріг, що вимагає значних коштів,
потрібен проект. Так просто це
не зробиш.  Адже ремонт  750 м
дороги коштує 1 млн. 600 тис.
грн.  Ще якби не утримання ди-
тячих садків, то можна було би
якось акумулювати кошти на
ремонт доріг, але  дитячі
дошкільні заклади  знаходять-
ся   на балансі міської ради, і
міська рада уже півмільйона
гривень виділила на потреби
дитячих садків,  в тому числі й на
виплату заробітної плати  їх пра-
цівникам.  Буде якась субвенція
з боку держави – дуже добре,
адже  в нас залишаться якісь
кошти, і ми  їх зможемо викори-
стати на  міську господарку, ні –
доведеться  все віддавати на

садочки, бо вони працювати му-
сять.  Ми  усі це  прекрасно розу-
міємо. До речі, це  досить стри-
мує нас й у використанні коштів.
А на ямковий ремонт, що прово-
дять зараз,  також виділено не-
велику суму –  до 300 тис. грн. Бо
знову ж таки , якби  все довело-
ся робити через Прозорро, то
ремонтували би дорогу десь під
осінь.     Проводять  ямковий
ремонт дорожнього полотна
працівники філії «Турківська
ДЕД» ДП «Львівський облавто-
дор» ПАТ Державної акціонер-
ної компанії «Автомобільні до-
роги України», з якими ми укла-

ли договір.
– У досить поганому стані

об’їзна дорога, що по вул. Шев-
ченка. Чи планує міська рада
ремонтувати її?

 – Якщо торкнутися  пробле-
ми  міських доріг взагалі, то слід
сказати, що    проект Турківської
міської ради пройшов  другий
етап   конкурсу  проектів
Польща-Білорусь-Україна.  У
жовтні  цього року  відбудеться
завершальний конкурсний
відбір. І дай Боже, аби наш про-
ект пройшов цей відбір, тому що
на  капітальний ремонт доріг
буде виділено від Євросоюзу
практично мільйон євро.  Плюс
співфінасування міської та об-
ласної рад.   Реалізація проекту
триватиме  два роки –   1918-ий
і 1919-ий.   Тобто основні  міські
дороги ремонтуватимуть за кош-
ти Євросоюзу. Міській раді   не-
обхідно буде  передбачити   кош-
ти  на виготовлення  проектно-
кошторисної документації, в
сумі, приблизно,  400-500  тис.
грн.   Як учасники конкурсу, ми
це гарантували. Тому мусимо
притримувати кошти.   Якщо про-
ект, не дай Бог, не пройде, ми

все одно ремонтуватимемо до-
роги, які вказані в даному про-
екті, але вже не за кошти Євро-
союзу.  Ми це також  передбачи-
ли.  Але, повторюю,   це будуть
основні дороги.  Об’їзна дорога
не входить у перелік основних.   І
в польський проект вона  також
не буде входити. Якщо нам вда-
сться зробити центральні доро-
ги, тоді, звичайно,  ми своїми
силами будемо робити  інші
бічні дороги, в тому числі й об-
’їзну. Наразі стоїть питання при-
вести до ладу хоча би центральні
дороги. В Турці доріг дуже бага-
то, на  відміну від Старого Сам-
бора. Там  центральна дорога
йде  через місто, і її   капіталь-
ний ремонт уже  зроблено  си-
лами турецької фірми  ОНУР за
кошти, які  поступили на реалі-
зацію державної програми з ре-
монту  доріг.  Ми ж мусимо усе
робити своїми силами. Хоча й цю
дорогу підремонтувати також
можна буде  при наявності ще-
беню.  Але  справа в  тому, що із
завезенням щебеню виникли
проблеми. Через тендерну сис-
тему закупівель  Прозорро тен-
дер на завіз щебеню в Турку виг-
рала  одна з київських фірм. Ще
19 травня вона  зобов’язана
була  завезти матеріал  в Турку,
але, на превеликий жаль,  цьо-
го не сталося. Телефони фірми
не відповідають  на наші
постійні дзвінки. Практично  уже
минув місяць, як вони повинні
були поставити нам щебінь, а
його й досі  немає. Розірвати цю
угоду в односторонньому поряд-
ку  Турківська міська рада  не
може, відразу  ж розпочнеться
судова тяганина. Поки що чекає-
мо.  Ми вперше зіткнулися на
Прозорро з такою ситуацією,
коли  фірма подала свою заявку
на тендерні торги, виграла їх, але
з якихось не відомих нам при-
чин  не виконує свої зобов’язан-
ня.  Іншого   способу  завезти
щебінь в Турку  у нас нема.
Відсутність щебеню не дає мож-
ливості засипати ями  на бічних
дорогах.  До речі, на вул. Шев-
ченка   був прорив водопровід-
ної труби і  там конче потрібно
би    провести засипку ям, як  і
біля базару, де робили ливневу
каналізацію. Подібна ситуація й
біля міського туалету. Там також
необхідно  завезти щебінь.  І
якщо врешті-решт прийде  цей
будівельний матеріал, ми його
завеземо  туди, де потрібно.  Але
нескінченне латання ям на до-
рогах, яке постійно руйнує воло-
га,  проблем не вирішить. По-
трібно би розробити більш дієві
законодавчі механізми підви-
щення ефективності функціону-
вання доріг,  забезпечити  на-
лежну безпеку руху,  створити
державний дорожній фонд, про
який багато нині говорять.
Якість доріг має стати пріорите-
том держави.   А доки так не ста-
лося, нам, пересічним громадя-
нам, доведеться запасатися
терпінням і виходити із ситуації
самотужки.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÙÎÁ ÍÀÂÅÑÒÈ ËÀÄ Ç
ÄÎÐÎÃÀÌÈ, ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÊÎØÒÈ
На думку третини українців, головною проблемою вулиць у

містах є стан автомобільних доріг.  Другою  –  їх санітарний
стан, а третьою –  паркування автомобілів. Тому й не дивно,
що українські автошляхи у світовому рейтингу американсь-
ких дослідників за якістю посідають 133 місце з 148-ми. Це ще
раз засвідчує про  незадовільний стан доріг в Україні.

 Масштаб ямковості доріг великий і в нашому місті, особ-
ливо на бічних дорогах.  Там, де уже прокладено бруківку, й
справді  вулиця виглядає гарно. Але робіт з ремонту  міських
доріг – ще непочатий край.  І головне, що без   належного фінан-
сування тут далеко не заїдеш. Про це й  сьогоднішня наша
розмова з міським головою  Геннадієм Когутом.

«Áàòüê³âùèíà» – ïåðøà
Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рей-

тинг», 25% опитаних респондентів цілковито
підтримують ідею розпуску парламенту і прове-
дення дострокових виборів до Верховної Ради, ще
25% скоріше підтримують, 13% вагаються з відпо-
віддю, 23% скоріше не підтримують, 1 4% зовсім не
підтримують.

До речі, кількість тих, хто виступає за дочасне волеви-
явлення, трохи збільшилася порівняно з минулим ро-
ком. Тоді за перезавантаження ВР було лише 20% рес-
пондентів, а категорично проти — 18%.

Також українців запитали про їхні електоральні сим-
патії. З’ясувалося, що якби вибори до Верховної Ради
проводилися наступної неділі, то 1 3,9% тих. хто має
намір голосувати та визначився, обрали б ВО «Батьків-
щина». До речі, саме ця політична сила тримає першість
у рейтингу симпатій українців уже другий рік поспіль.

На другій сходинці опинився «Опозиційний блок» із
10,4%. Третє місце посів Блок Петра Порошенка –
10,2%. Саме ця політична сила протягом двох років ка-
тастрофічно втрачає свій рейтинг. Згадайте, що на вибо-
рах до ВР 2014 року БПП отримав 22% голосів.

Ще українцям поставили запитання, за кого б вони
проголосували на президентських виборах, якби такі
відбулися наступної неділі. Так з-поміж тих, хто має намір
голосувати та визначився, 15% голосів віддали б лідеру
партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

За чинного президента Петра Порошенка проголосу-

вали б 12% респондентів. 10,2% опитуваних сказали б
«так» представнику «Опоблоку» Юрію Бойку, І 0,1% —
лідеру партії «За життя» Вадиму Рабіновичу і стільки ж
громадян воліли б бачити очільником держави главу
політсили «Громадянська позиція» Анатолія Грицен-
ка. 9,6% респондентів симпатизують «радикалу» Олегу
Ляшку. Тож і цей рейтинг зберігає попередні тенденції:
перше місце вже традиційно отримує Тимошенко, а
Порошенко стрімко втрачає свій електорат. Навіть на
початку 2016 року, за даними тієї самої соціологічної
служби «Рейтинг», за нього готові були віддати свої го-
лоси 22% опитуваних, нині ж ця цифра зменшилася
майже удвічі.

Богдан МАНЮХ,
депутат Турківської районної ради фракція ВО «Бать-

ківщина».

16 червня відсвяткувала своє
60-річчя жителька м. Турка –
Віра Омелянівна
Кузьмак. З
цим пре-
к р а с н и м
ж и т т є в и м
святом до-
рогу і любля-
чу дружину,
маму і бабу-
сю сердеч-
но вітають чоловік Андрій,
дочки Тетяна і Анна, зять Михай-
ло, онуки Володя, Олежик, Олек-
сандра, Марина, Соломія і ба-
жають їй міцного здоров’я – з
роси і води, родинного тепла,
мирного неба над головою,
удачі, родинного благополуччя,
Божого благословення.

Хай Бог береже Вас ще років
багато

На щастя усім нам і радість
крилату.

Ми Вам посилаєм ці вдячні
слова,

А Бог хай дарує Вам многії
літа.

Хай щастя вікує у Вашому
домі

І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої

долі
Хай Бог посилає на довгі

роки.

Педагогічний колектив
Ільницького НВК щиросердечно
вітає із золотим ювілеєм заступ-
ника директора з навчальної
роботи – Ми-
хайла Якови-
ча Блажі-
вського –
щиру і доб-
ропоряд-
ну люди-
ну, вміло-
го, досв-
ідченого
педагога, фа-
хівця своєї справи, і бажає
шановному ювіляру міцного здо-
ров’я – з роси і води, щоденної
радості, добра, миру, Божої лас-
ки на многії і благії літа.

Нехай Вам щасливо у світі
живеться,

Нехай лиш добро і доста-
ток ведеться.

Хай щастя і радість прихо-
дять до хати,

Хай доля дарує ще років ба-
гато.

Щоб тільки все гарне в
житті повелося,

Хай збудеться все, що іще
не збулося.

Господь хай дарує надію й
тепло

На многії літа, на щастя й
добро.
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Як справжній чоловік, батько
 своїми руками  збудував дім,
виростив двох дітей, допоміг ви-
ростити  та  виховати  онуків   та 
посадив  чимало  дерев! А та-
кож, протягом майже 40 років
педагогічної роботи, навчав  і
виховував гарним прикладом 
не одне  покоління дітей  у  на-
шому краї. Педагог у цей час зав-
жди повинен був бути  на висоті,
і він не мав права зробити нічо-
го такого, що могло б підірвати
репутацію цього почесного зван-
ня!

Наш батько – добра, скром-
на, щира душею людина. За хо-
роші професійні якості, відпові-
дальність, пунктуальність його
поважають колеги по роботі та
односельці, а колишні учні з по-
вагою та подякою згадують сво-
го вчителя, шлють вітання. Наш
тато – надзвичайно трудолюби-
вий і непосидючий. Безмежно
закоханий у свій рідний край, де
народився, і ні на який інший
нізащо не проміняв би! Дуже
любить природу, а спів у церков-
ному хорі, домашні тварини, де-
рева, ліс та  бджоли – це ті важ-
ливі речі, які дають йому сили,
енергію та бажання жити! А ще
скрипка! Так-так, скрипка! У ньо-
го їх декілька. А грає він на ній
так віртуозно, наче навчався у
консерваторії! І ще одна дуже
важлива річ - незважаючи на
примхи погоди, дощ, сніг чи спе-
ку - у неділю та святковий день
тато намагається  відвідати цер-
кву.

  Наші батьки все життя про-
працювали в школі, виростили
та виховали двох дітей. Ми з бра-
том дуже вдячні їм за те, що зав-
жди були для нас достойним
зразком  в усьому.  Зерна духов-
ності, посіяні в наші душі ще в
дитинстві, проросли паростками
мудрості, людяності, доброти і
чуйності…

  Зараз у кожного з нас вирос-
ли свої діти. І дивлячись на них,
ми згадуємо своє дитинство,
добрі татові руки, лагідні очі, ко-
рисні поради, які завжди підтри-
мували нас. Тату, мені дуже по-
щастило, що я стала ТВОЄЮ
донькою. Низький уклін Тобі за
щасливе дитинство, за мої впев-
нені кроки на життєвому шляху,
за те, що Ти завжди знаходив
для мене час. Інколи я згадую
наші з Тобою прогулянки, похо-
ди в ліс за грибами  та  ягода-
ми,  катання на лижах, навчан-
ня грі в шахи, пам’ятаю, як я,
незважаючи на всі Твої ней-
мовірні старання та зусилля, так

і не змогла навчитися плавати!
А ще - як Ти хотів, щоб я, як і Ти,
полюбила скрипку та навчалася
грі на цьому дивовижному
інструменті... А потім, коли ста-
ла трішечки старшою і почала
малювати, Ти дуже пишався
мною, бачив у мені великого ху-
дожника і весь час старався ви-
конати за мене  дрібні хатні обо-
в’язки, щоб у мене було більше
часу для малювання. Знаю, що
Ви з мамою досі зберігаєте мої
«картини», учнівські зошити з
творами та щоденники… Знаєш,
це - найсвітліші та  найп-
риємніші  спогади в житті! І ма-
буть кожна людина багато чим
пожертвувала б, щоб хоча б на
мить  повернутися у цей диво-
вижний час! Саме Ти пояснив
мені, що добре, а що погано, як
жити і залишатися людиною, що
головне в житті  та що потрібно
цінувати... А зараз Ти живеш ону-
ками, яких дуже сильно любиш.
Ти їм, як і нам колись, даєш
мудрі поради, привчаєш до
праці  на землі, прищеплюєш
любов та повагу до людей, своїм
прикладом Ти кожен день вик-
ладаєш уроки мужності, сміли-
вості, мудрості та доброти… Ти
дуже хотів, щоб онук Андрійко 
також пов’язав  своє життя зі
спортом. Ти пишаєшся ним,
адже він, будучи студентом ко-
леджу не спортивного профілю,
гарно навчається, приймає
участь у обласних змаганнях та
займає перші місця з гирьового
спорту, бігові на довгі дистанції,
стрибках у довжину, піднімає
штангу більше 100 кг лежачи. На
сайті коледжу красуються його
фото з  почесними грамотами та
медалями як кращого спорт-
смена коледжу. Він – Твоє вихо-
вання, продовження і Твоя
гордість, Тату!

  Нехай же Твій позитив і жит-
тєва енергія ніколи не вичерпу-
ються, а тільки прибувають з
кожним новим днем народжен-
ня! Спасибі Тобі за Твою вели-
чезну любов, за терпіння і розу-
міння. Пам’ятай, я дуже сильно
люблю Тебе і пишаюся Тобою!
Таточку, живи, будь-ласка, дов-
го-довго!

  23 червня у нашої дорогої
людини ювілей! Я рада, що можу
поздоровити Тебе, Татку, з чудо-
вим святом! За Твоїми плечима
довге, насичене життя. У цей
день Тебе вітатимуть  дружина,
дорослі діти, онуки  та правнуч-
ка, всі рідні.  Ми всі  бажаємо
Тобі богатирського здоров’я, тим
більше, що Ти своє трудове жит-

тя присвятив фізичній культурі та
спорту, а значить, ще довго бу-
деш в строю. Ми всі дуже люби-
мо Тебе й завжди будемо по-
руч!    Ми всі  бажаємо Тобі щас-
тя! Нехай його в Твоєму житті
буде побільше! Хай нагородить
Тебе Бог мінімум сотнею років
життя, а Ангел-Охоронець зав-
жди крокує поруч!

  Дорогі мої батьки! Я дорос-
ла Ваша донька, а ще - мама,
дружина, теща і вже щаслива
бабуся. Я проживаю далеко від
Вас, люблю свій бойківський
рідний край особливою любо-
в’ю, я полюбила і Полтавщину,
де вже довгий час проживаю
разом із сім’єю. Ви навчили
мене шанувати людей, цінувати
дружбу, вибирати друзів не за
статусом чи посадою, націо-
нальністю чи за принципом,
якою мовою вони розмовля-
ють... Тому я, завдяки Вашому
вихованню, поважаю в людях до-
стойні якості та вчуся у них, якщо
є чому. Я вдячна долі за кожне
знайомство, що було і буде в
моєму житті, тому що впевнена,
що  вони  не  випадкові!  Я вірю
в Бога, люблю свою родину, свою
роботу, а також  люблю писати
вірші, співати, створювати кра-
сиві речі своїми руками і дару-
вати їх  людям, яких поважаю і
ціную. Я щаслива, дорогі мої
батьки, бо завдяки Вам і Богу,
живу в гармонії з собою і людь-
ми! Найбільше моє бажання -
щоб всі мої рідні були живими і
здоровими та проживали у
рідній країні, де немає війни! І
всім цим я завдячую Вам, мої
найрідніші! А також  я безмеж-
но вдячна вчителям Боринської
середньої школи - педагогам від
Бога, найкращої школи, яку я
завжди згадую  з великою подя-
кою і любов’ю. А ще  в душі я -
великий романтик з легко враз-
ливою душею, і маленька
дівчинка зі своєю крихітною до-
лонькою у сильній батьківській 
руці. І  я  хочу відчувати  себе та-
кою ще багато десятків років, а
це значить, що

ПОКИ  ЖИВІ  БАТЬКИ – ТО 
ДІТИ  МИ!

ДАЙ   БОЖЕ  МЕНІ  ЩЕ  ДОВ-
ГО  БУТИ  ДИТИНОЮ!

З повагою і подякою -
Оксана Сеньків-Білокопита,
Бориня-Полтава.

“ÏÎÊÈ ÆÈÂ² ÁÀÒÜÊÈ –
ÒÎ Ä²ÒÈ ÌÈ!”

«…Добро до нас іде від чесних дій,
 Від зла душа завжди у неспокої.

 Мої думки мене втішають навіть тим,
 Що зла нікому я в житті не скоїв.» 

Йосип ФИШТИК.

З великим задоволенням пишу до газети своєї малої батьк-
івщини. Дуже приємно читати на сторінках  вашого  видання 
розповіді про чудових земляків, які по-справжньому вболівають
за долю нашого народу, його майбутнє… Читаючи такі нари-
си, радісно стає на душі від усвідомлення того, які велико-
душні люди живуть у нашому бойківському краю – щирі, тру-
долюбиві, наполегливі, справжні патріоти… До таких людей я
з гордістю можу віднести і мого дорогого тата - Михайла
Сенькова,  який проживає у селищі Бориня. Епіграфом до своєї
розповіді про батька я взяла уривок з вірша  Йосипа Фиштика
не випадково. Ці чудові рядки характеризують і  його як  люди-
ну… На початку трудової педагогічної діяльності у Верхньо-
висоцькій середній школі, сьогодні відомий своїм поетичним
талантом  на весь світ, Йосип Фиштик був учнем Михайла
Євстаховича, чим  наш  батько  дуже-дуже пишається!

 

МЕДИКІВ ПРИВІТАЛИ
ЗІ СВЯТОМ

 Минулої п’ятниці в залі засідань Турківської районної ради
відбулася урочиста  церемонія з нагоди вшанування   праців-
ників медичної галузі у переддень їхнього професійного  свя-
та, яке медична спільнота України традиційно відзначає у
третю неділю червня.  Найперше  усі присутні  хвилиною мов-
чання вшанували  пам’ять   безстрашних військових медиків,
які  загинули в зоні АТО, рятуючи життя і здоров’я наших
відважних бійців.

З теплими словами привітань   до винуватців торжества урочисто
звернувся  виконувач обов’язків  головного лікаря Турківської КЦРЛ
Костянтин Коробов, побажавши медикам Турківщини  успіхів у ро-
боті, міцного здоров’я, усіх земних благ. Костянтин Федорович  щиро
подякував  усім  за нелегку працю і виконав урочисту місію, вручив-
ши найкращим  почесні грамоти департаменту охорони здоров’я
Львівської ОДА та Львівської обласної профспілки працівників охо-
рони здоров’я. Їх удостоїлися: водій лікарської амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини с. В. Висоцьке, учасник військових
дій на Сході України Микола  Кузан та завідувач анестезіологічного
відділення та відділення гемодіалізу  Турківської КЦРЛ Микола  Ма-
русяк. Від  райдержадміністрації слово взяв заступник голови Турк-
івської РДА Микола Яворський.  Привітавши медиків зі святом, він
оголосив про  подяку всьому колективу Турківської КЦРЛ, яку вручив
виконуючому обов’язки  головного лікаря Костянтину Коробову, а
також  подяки від РДА  удостоїлася старша медсестра анестезіоло-
гічного відділення Світлана Цапович.  Заступник голови  Турківської
районної ради  Василь Костишак, виступаючи з вітанням медикам,
висловив надію, що  на базі району, можливо,  буде створено гос-
пітальний округ, адже в нас – одна з найкращих лікарень в області,
та  від імені районної ради  також  вручив подяки: Ользі Писанчин –
медсестрі анестезіологічного відділення та Світлані Корнієвич –
фельдшеру-диспетчеру медицини катастроф Львівської області. Від
Турківської міської ради подяк  за сумлінне відношення до своїх
професійних обов’язків та збережене життя і здоров’я пацієнтам
удостоїлися лікар-кардіолог Турківської КЦРЛ Катерина Ігнацевич
та лікар-неонатолог Турківської КЦРЛ  Валентина Яворська. Їх, а
також букети троянд,  вручив та привітав усіх присутніх у залі з Днем
медичного працівника  секретар  міської ради Олександр Гвозді-
нський.

В.о. головного лікаря району Костятин Коробов та голова проф-
спілки працівників медичних установ району  Петро Ігнацевич вру-
чили подяки і квіти за сумлінне виконання свого професійного  обо-
в’язку великій кількості медичних працівників  усіх відділень Туркі-
вської лікарні, а також колективам сільських лікарських амбула-
торій загальної практики сімейної медицини сіл Вовче, Явора, В.
Яблунька,  Ільник, Ластівка,  Боберка, Верхнє, Н. Гусне, Либохора,
Бітля, Лімна,  Ясінка, В. Висоцьке, ФАПів №1 та №2 с. Ісаї, Закичера,
Н. Висоцьке.

Святкову атмосферу  урочистого зібрання  медиків прикрасили
виступи  творчих колективів Турківської дитячої музичної школи.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського про-
фесійного ліцею народних промислів і реме-
сел щиро вітають із 55-річчям, яке святкував
15 червня, майстра виробничого навчання –
Павла Івановича Дудурича – і бажають йому
усіх земних гараздів, міцного здоров’я,
здійснення всіх планів і мрій, поваги від лю-
дей, любові від рідних, Божої опіки у житті.

Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде.
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Дорогу і люблячу невістку і дружину, чуйну і турботливу матусю –
Іванну Михайлівну Іжик – жительку с. Либохора, із 30-річчям від щи-
рого серця вітають свекор Іван і свекруха Га-
лина, люблячий чоловік Михайло,  діти – Алі-
на, Андрійко, Марічка – і бажають їй миру і лю-
бові, здоров’я і щастя, радості і натхнення, бла-
гополуччя і гарного настрою, Божої опіки і бла-
гословення.

Ми вітаєм і бажаєм
Днів щасливих, золотих,
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було прекрасно.
Щоби здоров’я прибувало,
А радість дім не покидала.
Бо 30 років – на поріг,
А лиш початок нових втіх.
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Відповідно до Закону України
«Про пробацію» передбачено
три види пробації:

досудова пробація – забез-
печення суду інформацією, що
характеризує особу, яка обвину-
вачується у вивченні правопору-
шення, з метою врахування об-
ставин її життя для прийняття
судом справедливого рішення
про міру її відповідальності
(складання досудової доповіді);

наглядова пробація  –
здійснення наглядових та соц-
іально-виховних заходів: надан-
ня психологічної, консультатив-
ної та інших видів допомоги,
сприяння працевлаштуванню,
залучення до навчання, участь у
виховних заходах та соціально-
корисній діяльності, проведен-
ня індивідуально-профілактич-
ної роботи відносно особи, до
якої застосовується пробація;

пенітенціарна пробація – це
допомога особі, яка готується до
звільнення з місць позбавлен-
ня волі у трудовому та побутово-
му влаштуванні за обраним нею
місцем проживання, госпіталі-
зація до закладів охорони здо-
ров’я та сприяння в адаптації до
життя у суспільстві.

У нас в країні вже впровадже-
на досудова доповідь, яка відно-
ситься до досудової пробації.
Відтепер пробація починає дія-
ти з моменту отримання судом
матеріалів про злочин для розг-
ляду. Досудова доповідь – це

певний документ, який повинен
складати працівник пробації у
співпраці з обвинуваченими та
подавати його в суд для вине-
сення справедливого вироку.
Вона складається на підставі
оцінки ризику вчинення повтор-
ного правопорушення особою. У
всьому світі, де працює служба
пробації, є науково визначені
сфери життєдіяльності, які ма-
ють найбільший вплив на
ймовірність вчинення повторно-
го правопорушення. Тобто, це
сфера життєдіяльності (освіта,
місце проживання, відносини в
сім’ї, відносини з друзями, і т.д.),
сфера особистісних характери-
стик, сфера залежностей. Вчені
визначили, що ці сфери можуть
не мати прямого зв’язку із зло-
чином, але якщо в цих сферах є
проблеми, то є велика
ймовірність того, що людина вчи-
нить, з тих чи інших причин, пра-
вопорушення. Працівник про-
бації робить оцінку цієї ситуації,
визначає ці сфери, визначає ри-
зик, тобто ймовірність. Він ба-
чить, чи є в цих сферах пробле-
ми та визначає, які саме ці про-
блеми.

Працівники пробації – це особ-
лива категорія персоналу крим-
інальної юстиції. Вони можуть
мати різну освіту, але, щоб було
зрозуміло, у світі їх називають
соціальними юристами. Вони
юристи не лише за освітою, а це
юристи, які мають глибокі знан-

ня у сфері соціальної роботи. З
іншого боку,  це не соціальні
працівники, так як вони повинні
мати знання у сфері юриспру-
денції.

Також, однією з ознак, про яку
часто згадують, коли говорять
про пробацію, є пробаційні про-
грами. Пробаційні  програми –
це спеціальні програми соц-
іально-психологічного або пси-
хо-корекційного спрямування,
які зобов’язує пройти суд для
того, щоб людина змінила свою
поведінку, своє відношення до

оточуючих, свій внутрішній світ. В
інших країнах світу лікувальним
підходом вже давно вважаєть-
ся не тільки обов’язкове проход-
ження лікувальних програм, по-
в’язаних із залежностями від
алкоголю та наркотиків, а й про-
грам, спрямованих на зміну внут-
рішнього світу людини, що має
суттєвий вплив на її поведінку.
Дані програми почнуть діяти з 1
січня 2018 року – після затверд-
ження їх у визначеному законо-

давством порядку.
Наступним етапом є наглядо-

ва пробація, яка передбачає
пробаційний нагляд та роботу із
засудженими до покарань, не
пов’язаних із позбавленням
волі, яка полягає в проведенні
оцінки та складанні плану вихов-
ної роботи. Це вже впровадже-
но і починає працювати. Наразі
відпрацьовуються форми і ме-
тоди моніторингу якості вико-
нання цих заходів.

Держава витрачає кошти для
того, щоб утримувати за гратами
людей, які на сьогоднішній день
не мають ніяких обов’язків. Така
людина може просто нічого не
робити, а громадяни зі своїх по-
датків будуть сплачувати за те,
щоб його там утримували. Якщо
порівняти вартість утримування
в установах виконання покарань
і вартість утримування при зас-
тосуванні пробації, то в євро-
пейських країнах це – 1 до 10, а
в Україні – це 1 до 20. Тобто,
якщо в нашій державі витра-
чається 1000 грн. у квартал на
того, хто відбуває покарання,
альтернативне позбавленню
волі, то в місцях позбавлення
волі – 20000 грн. у квартал, а
можливо вже й більше. Чи є сенс
витрачати гроші для того, щоб не
використати можливість випра-
вити особу без цього. Пробація
із засудженим йде поруч до того
моменту, поки він не вирішить
свої проблеми та поки не вип-
равиться.

Окремим напрямком в про-
бації є система роботи з непов-
нолітніми. Вона йде на крок впе-
ред, тому що разом з канадсь-
кими партнерами за сприяння
Міністерства юстиції розпочато
ще до реформи пенітенціарної
системи впровадження пробації
щодо неповнолітніх. Тому, по
неповнолітніх на сьогоднішній
день, є фактично весь інстру-
ментарій, необхідний для робо-
ти, та всі методики.

Окрім цього, розпочато ство-
рення центрів ювенальної про-
бації, в яких працівники пробації
працюють з неповнолітніми.

ÁÅÇÏÅÊÀ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ –
Це найголовніша мета впровадження пробації в Україні

Система покарань, не пов’язана із позбавленням волі, існу-
вала в нашій країні й раніше. Є покарання, пов’язані із заборо-
ною займати певні посади і займатися певною діяльністю, є
покарання у виді громадських робіт, які полягають у відпра-
цюванні безоплатних робіт на об’єктах, які визначені органа-
ми місцевого самоврядування. Ці покарання були й до того, як
була впроваджена пробація в Україні. Але в усьому світі був
інший підхід до альтернативних покарань. Альтернативне по-
карання – це лише частина системи апробації. Людина не по-
трапляла в місця позбавлення волі, її дійсно залишали у соц-
іумі та виносили їй вирок.

Тобто, крім інструментарію, що
надали для працівників, на-
вчальних програм, про яких вже
2 роки навчаться діти в конфлікті
з законом, канадські партнери
створили ще й умови, в яких ці
інструменти працюють. 98% не-
повнолітніх пройшли програми
на базі цих центрів та в подаль-
шому не вчинили повторних зло-
чинів. До 2% відносяться непов-
нолітні, які до моменту завер-
шення пробації не досягли пози-
тивного результату в проходженні
програм.

Основними завданнями
Центрів є надання послуг комп-
лексної допомоги (психологічних,
соціально-педагогічних, соціаль-
но-медичних, інформаційних і
юридичних послуг тощо), що
сприятиме зниженню рівня ре-
цидиву злочинів та якнайшвид-
шому поверненню неповнолітніх
до соціально прийнятних умов
життєдіяльності на благо держа-
ви та громади, надавши своєчас-
но комплексну фахову допомогу.

Отже, пробація – це не є абсо-
лютно новим революційним шля-
хом, це більш цивілізований
шлях, який довів свою ефек-
тивність в усьому світі з точки зору
безпеки суспільства та поперед-
ження вчинення повторних пра-
вопорушень особами, які вже їх
вчиняли. Забезпечується в такий
спосіб безпека громади.

У своїй діяльності ми налаго-
дили тісну співпрацю з райдер-
жадміністрацією, районною ра-
дою, зрештою, з усіма органами
самоврядування, прокуратурою,
поліцією та судами. Маємо пост-
ійну підтримку і допомогу від Уп-
равління, зокрема начальника
Західного міжрегіонального уп-
равління з питань виконання по-
карань та пробацій Міністерства
юстиції, генерал-майора внутрі-
шньої служби Михайла Дзюдзя.

Мар’ян ЯВОРСЬКИЙ,
начальник Турківського рай-

онного сектору з питань про-
бації Західного міжрегіонально-
го управління з питань виконан-
ня кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції.

СПЛАТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ
В МІНІМАЛЬНОМУ РОЗМІРІ

ВПЛИВАЄ НА РОЗМІР ПЕНСІЇ
Формула розрахунку пенсії встановлює пря-

му залежність розміру пенсії від страхового
стажу та заробітку.

Починаючи з 01.01.2004 року, ЗУ «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування»,
введено термін «страховий стаж» - період, протя-
гом якого особа підлягає загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню, та за який
щомісяця сплачено страхові внески, в сумі не
меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відповідно до статті 28 вищеназваного Закону,
для встановлення пенсії в мінімальному розмірі
(в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність, визначеного законом) необ-
хідна наявність у чоловіків 35 років страхового ста-
жу, а у жінок – 30 років.

З 01 січня 2017 року фізичні особи-підприємці
(ФОП), які обрали спрощену систему оподаткуван-
ня та віднесені до I групи платників ЄП, мають
право сплачувати єдиний внесок за місяць у сумі
не менше 0,5 мінімального страхового внеску та
не більше максимальної величини бази нараху-
вання ЄСВ.

У 2017 році мінімальний страховий внесок для
фізичних осіб-підприємців становить 704 грн. на
місяць (3200 грн. х 22 відсотки).

Отже, для ФОП, які обрали спрощену систему
оподаткування та віднесені до I групи платників
ЄП, обов’язковою є сплата  єдиного внеску, у сумі
не менше 352 грн. щомісяця.

Водночас, для зарахування періодів здійснен-
ня підприємницької діяльності до страхового ста-
жу як повний місяць, необхідно сплатити  за
місяць єдиний внесок, в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок, тобто 704,00 грн.

У разі сплати єдиного внеску у сумі 352 грн. за
місяць, страховий стаж буде зараховано пропор-
ційно, а саме – 0,5 місяця, що в подальшому впли-
не на розмір пенсії, а можливо і на визначення
права на пенсію за віком.

За даними Державної фіскальної служби
кількість ФОП, що застосовують спрощену систе-
му оподаткування і обрали I групу платників ЄП
станом на 01.06.2017 року на території Турківсь-
кого району становить 82 особи.

Несплата такими особами єдиного внеску в
мінімальному розмірі позбавляє їх права на за-
рахування цих періодів в повному обсязі до стра-
хового стажу, необхідного для призначення пенсії
та страхових виплат за соціальним страхуванням.

Щоб підтвердити сплату ЄСВ та врахувати його
до страхового стажу, фізичні особи – підприємці
(в тому числі ті, що обрали спрощену систему опо-
даткування),  формують та подають звіт самі за
себе один раз на рік – до 10 лютого року, наступ-
ного за звітним періодом. Звітним періодом є ка-
лендарний рік.

Олена ЮСИПОВИЧ,
перший заступник начальника

Старосамбірського об’єднаного Управління ПФУ.

ОПЛАТА ПРАЦІ –
МІРИЛО ДОСТАТКУ
Середньооблікова кількість штатних  працівників підприємств,

установ та організацій Турківського району (з кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб) у січні-березні 2017р. становила 4084
особи (0,9% зайнятих в економіці області), що на 10,7% менше, ніж
у січні-березні 2016р. Середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника, порівняно з січнем-березнем 2016р., збільши-
лась на 59,5% і становила 4556 грн. За рівнем оплати праці район
посів 23 місце серед районів і міст області. Рівень заробітної плати
працівників району у січні-березні 2017р. був нижчим за середній
показник в області на 1059 грн.

ДП «Боринське лісове господарство» проводить закупівлю
лікарської сировини таких рослин:

Плоди: шипшини, ялівця, горобини, малини, чорниці;  листя: ма-
лини, ожини, кропиви, брусниці; звіробій; квіти: ромашки (лікарсь-
кої), липи, нагідок; корінь: кульбаби, живокосту (гав’язу), калгану;
стручки квасолі.

За детальнішою інформацією звертайтесь за телефоном: (098)
779-72-68 – Богдан Олексійович.

ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÏÎÄÎÐÎÆ×ÀËÀ ÊÀÏÓÑÒÀ,
а ціна на електроенергію зросла аж на 64 %

Ціни на споживчому ринку Львівської області у травні, порівняно з
квітнем 2017 року, підвищилися на 0,8%.

У травні 2017 року, порівняно з травнем минулого року, найбіль-
ше зросли ціни на капусту (на 30%), молочну продукцію (на 25%),
картоплю (на 24%),  м’ясо та м’ясопродукти (на 17%), хліб (на 15%).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 24%;
тарифи на опалення зросли майже удвічі, електроенергія – на 64%.

Головне управління статистики у Львівській області.



23 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                           7 стор.

Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à

ПОНЕДIЛОК, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Свiт он лайн
09.00 Т/с «Площа Берклi»
09.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський
путiвник»
12.25, 20.20 Д/с «Порятунок
ферми»
13.40, 02.10 Борхес
14.10 Т/с «Анна Пiль»
15.35 Х/ф «Останнiй подару-
нок»
17.50 Вiкно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
02.40 Чоловiчий клуб. Спорт

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45 «Мiняю жiнку - 6»
12.20, 01.05 Т/с «Байки Мiтяя»
14.30, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 21.15 Т/с «Свати - 5»
22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
23.20, 02.10 Х/ф «Морський
пiхотинець - 3: Тил»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Бiдна Liz»
11.10, 12.25 Х/ф «Дiамантова
рука»
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробицi»
20.40 Т/с «Катя»
23.30 Т/с «Впiзнай мене, якщо
зможеш»
01.20 Х/ф «Iнтердiвчинка»

ВIВТОРОК, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 03.30 Д/ф «Крiзь час i
слово. Iван Драч»
09.55 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський
путiвник»
12.25, 20.20 Д/с «Порятунок
ферми»
13.40 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
14.10 Т/с «Анна Пiль»
15.35 Фольк-music
16.35 Мистецькi iсторiї
16.50 Т/с «Площа Берклi»
17.45 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура

19.20 Перший на селi
19.55 Нашi грошi
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
02.10 Т/с «Таксi»

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45 «Мiняю жiнку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мiтяя»
13.35, 14.55, 20.15, 21.15 Т/с
«Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
23.20, 02.05 Х/ф «Чорне море»
01.40 «Байки Мiтяя»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.15
«Подробицi»
23.30 Т/с «Впiзнай мене, якщо
зможеш»
02.00 Х/ф «Любочка»

СЕРЕДА, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05, 08.05 АгроЕра
06.10 Концерт «Українцям -
українське»
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка-вектор
визначено»
10.05 Д/ф «Любомир. Бути
людиною»
13.30 Фольк-music
14.35 Свiтло
15.50 Святковий концерт
БЕЗВIЗ
16.50 Д/ф «Голод до правди»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикi тварини»
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20 Д/с «Порятунок ферми»
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
00.15 Концерт «Лише у нас, на
Українi»

КАНАЛ 1+1
06.00 Х/ф «Кирило i Мефодiй»
07.35, 16.45, 19.30 ТСН
08.20 Х/ф «Iнша жiнка»
12.20 Т/с «Байки Мiтяя «
13.35, 14.55, 20.15 Т/с «Свати -
5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
21.20 Х/ф «Службовий роман.
Нашi часи»
23.10, 02.00 Х/ф «Ронiн»
01.35 «Байки Мiтяя»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40

Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.15
«Подробицi»
23.30 Т/с «Впiзнай мене, якщо
зможеш»
02.05 Х/ф «Весь свiт в очах
твоїх»

ЧЕТВЕР, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Площа
Берклi»
09.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський
путiвник»
12.25, 20.20 Д/с «Порятунок
ферми»
13.40 Слiдство. Iнфо
14.10 Т/с «Лiнiя захисту»
15.35 Надвечiр’я. Долi
17.25 Школа Мерi Поппiнс
17.40 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикi тварини»
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45 «Мiняю жiнку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мiтяя»
13.00 Х/ф «Службовий роман.
Нашi часи»
14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.10, 21.10 Т/с «Свати - 6»
22.10 «Право на владу 2017»
23.40, 02.10 Х/ф «Принцеса
Монако»
01.45 «Байки Мiтяя «

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
10.10, 12.25 Т/с «Катя»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.20, 05.15
«Подробицi»
20.40 Т/с «Катя» Заключна
серiя
23.30 Т/с «Впiзнай мене, якщо
зможеш»
02.05 Х/ф «Стежки-дорiжки»

П’ЯТНИЦЯ, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини

08.30 Територiя закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Площа
Берклi»
09.50 Концерт БЕЗВIЗ
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський
путiвник»
12.25, 20.20 Д/с «Порятунок
ферми»
13.40 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14.10 Т/с «Лiнiя захисту»
15.35 Вiра. Надiя. Любов
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.15 Д/с «Увесь цей джаз»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
02.10 Т/с «Таксi»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45 «Мiняю жiнку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мiтяя»
13.35, 14.55 Т/с «Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 22.45 «Лiга смiху 2»
00.50 «Вечiрнiй Київ «

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
10.10 Т/с «Катя»
12.25 Т/с «Катя» Заключна
серiя
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi
тижня»
22.00 Х/ф «Дитина на листо-
пад»
23.50 Х/ф «Дама з папугою»
01.50 «Україна. забута iсторiя»

СУБОТА, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 23.00 Свiт on line
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Пiп вiдкриває свiт»
09.25 М/с «Книга джунглiв»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.15 Фольк-music
12.25 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
17.10 Книга.ua
17.40 Український корт
18.15 Чоловiчий клуб. Спорт
19.25 Чоловiчий клуб
20.00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена iсторiя
22.20 Д/с «Дикi тварини»
22.45 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.50, 19.30 ТСН
07.45 «Грошi»
09.00, 23.15 «Свiтське життя»
10.00 «Таємний код вiри»
10.55 Т/с «Матусi»
11.20 Т/с «Пiзнє каяття»
16.35, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Знай наших»
00.15, 04.35 «Лiга смiху 2»

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.25 Х/ф «Гусарська балада»
08.15, 03.50 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
10.00, 02.00 Док.проект
«Нонна Мордюкова. Як на свiтi
без кохання прожити»
10.50 Х/ф «Рiдня»
12.50 Х/ф «Вокзал для двох»
15.30, 20.30 Т/с «Чотири пори
лiта»
20.00, 01.25, 05.15
«Подробицi»
23.20 Х/ф «Вiк Адалiн»
02.40 Х/ф «Стежки-дорiжки»

НЕДIЛЯ, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 23.00 Свiт on line
09.00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
09.55 Х/ф «Одержимiсть»
12.00 Театральнi сезони
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
14.35 Мистецькi iсторiї
14.50 Фольк-music
16.10 Садовi скарби
16.40 Х/ф «Джейн Ейр»
18.45 Х/ф «Мадам Нобель»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi»
22.20 Д/с «Дикi тварини»
23.25 Територiя закону
23.30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
03.00 Д/ф «Генна iнженерiя.
Люди Х»

КАНАЛ 1+1
06.05 ТСН
07.05 Т/с «Пiзнє каяття»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.55 «Розсмiши комiка 2017»
10.55, 12.00, 13.00, 14.05,
15.45, 16.55 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
18.30 «Свiт навиворiт: Камбод-
жа»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Вирок iдеальної
пари»
01.05 Х/ф «Принцеса Монако»

ІНТЕР
05.45 Мультфiльм
06.25 Х/ф «Королiвська рега-
та»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i Решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i Решка. Переза-
вантаження»
12.00 Х/ф «Готель романтичних
побачень»
13.50 Т/с «Повернешся -
поговоримо»
17.20, 20.30 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
20.00, 02.30 «Подробицi»
22.00 Х/ф «Рiдня»
00.00 Х/ф «Вокзал для двох»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Пропоную стінові та перегоро-
дочні будівельні блоки, стовпчи-
ки для огорожі, газоблоки
AEROC D300, а також цемент,
пісок та щебінь. Тел.096-
8305989.

Продається дворівнева квартира в центрі міста Турка, на друго-
му поверсі, загальна площа – 76 м кв. З діючим каміном, автоном-
ним опаленням, незалежною водою, WF, Інтернетом, капітальним
ремонтом (можна з меблями). Є два кладових приміщення, велика
ванна кімната, гардеробна, балкон, кондиціонер.

За помірну ціну – 28000 у.о. Тел. : 0968285949, 05002058213.
Світлана.

Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову.

Можливо і без стажу роботи. Ро-
бота для жінок, сімейних пар. Ва-
кансії на заводи, готелі. Роблю візи.

Тел.: 0988356134. Віталій.

Дитячий санаторій «Зелений гай», розташований в м. Дрогобич,
вул. Трускавецька, 91, запрошує на літній відпочинок і оздоровлен-
ня дітей, віком від 7 до 14 років. Відпочинкові зміни, тривалістю 14,
18, 21 день. Ціна одного дня перебування в санаторії – 200 грн.

Контактний телефон: 0679409209. Оксана Андріївна.

Воловецьке КП «Агрошлях-
буд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує
пісок, а також щебінь різних
фракцій, та надає транспортні
послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим роз-
рахунком.

За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996;
0970633997.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;

– воєводська віза (річна) – 370
дол.;

– страхування;
– заповнення анкет;
– безкоштовні вакансії в

Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шев-

ченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604,

0991317345.

Так сумно стало вмить,
І пусто, і самотньо,
І дня ясного світ
Поглинув морок ночі.
Хоч голос Твій замовк
У глибині безодні –
Ніхто з нас смерті цій
Повірити не хоче.
На світанку долі – на 28-му році життя, перестало битися благо-

родне і чуйне серце колись успішного учня Турківської основної
школи, вірного і надійного товариша, нашого однокласника – Ми-
хайла Мельника. Його смерть стала несподіванкою для усіх. Пішов
із життя найкращий із нас. Михайлове добре серце і щира душа
завжди були відкриті для всіх. Він мріяв так багато зробити, його
життя тільки набирало обертів. Але не встиг… Вогонь життя нежда-
но згас.

Світла пам’ять про Михайла назавжди збережеться у наших сер-
цях. Висловлюємо найтепліші співчуття рідним та близьким. Нехай
спочиває у мирі Господнім душа цієї чудової людини. Вічна йому
пам’ять і Царство Небесне.

Однокласники і класний керівник Ганна Михайлівна Осташ.

Колектив ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчуття інженеру
з охорони та захисту лісу Борису Йосиповичу Мельнику з приводу
великого горя – смерті сина – Михайла.

Учні 8 класу Турківської школи-інтернату висловлюють щире співчут-
тя вчителю-вихователю Оксані Володимирівні  Мельник з приводу
великого горя – смерті сина – Михайла.

Педколектив і технічний персонал Турківської школи-інтернату
висловлюють щирі співчуття вчителю-вихователю Оксані Володи-
мирівні Мельник з приводку великої і непоправної втрати – смерті
сина – Михайла.

Вічна йому пам’ять і Царство Небесне.

Педагогічний колектив Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття методисту відділу освіти Наталії Євстахіївні Усик з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.

Вчителі зарубіжної літератури району висловлюють щире співчут-
тя методисту відділу освіти Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті чоловіка.

Колектив філії «Турківська ДЕД» висловлює щире співчуття Ігорю
Івановичу Кузьмаку з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Івана
Васильовича.

Педагогічний колектив Лімнянського НВК висловлює щире співчут-
тя методисту відділу освіти Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті чоловіка.

Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти і на-
уки району висловлюють щире співчуття методисту відділу освіти
Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка.

Педагогічний колектив Ільницького НВК висловлює щире співчут-
тя методисту відділу освіти Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті чоловіка.

Колектив Ільницького НВК висловлює щире співчуття директору
Іванні Євстахіївні Ярошович та вчителю Івану Михайловичу Ярошо-
вичу з приводу тяжкої втрати – смерті швагра – Івана.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття методисту відділу освіти Наталії Євстахіївні Усик з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.

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

лопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вапно,

шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газоблоки,
плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматура, кахель,
сітка для огорожі, мінвата, пінопласт, пиломатеріали, селітру та
нітрофоску.

Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.

Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Потрібні на роботу вантажники.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Загублене посвідчення дитини багатодітної сім’ї (ВС 020756), ви-
дане 12 жовтня 2010 р. відділом у справах сім’ї та молоді Турківсь-
кої РДА, на ім’я Володимира Володимировича Петрика, вважати
недійсним.

В м. Турка, по вул. Травнева,
28,   продається земельна
ділянка з житловим будинком
(загальна площа – 52,5 кв.м.),
зручний під’їзд до хати. Все при-
ватизовано. Проведена газова
труба, є колодязь, погріб. Буди-
нок потребує ремонту.

Контактний телефон:
+380954628603. Надія.

Продається  будинок  – 4
кімнати, веранда та земельна
ділянка в м. Турка, вул. Травне-
ва, 94.  Опалення – пічне. До бу-
динку проведена газова труба, є
документи.   Колодязь на
подвір’ї, є каналізація.   Стайня,
стодола, шопа. Будинок утепле-
ний.

Контактний телефон:
+3800954628603. Надія.

Продається трактор Сінтай-
224, косарка та фреза.

Ціна – 4 тис. дол..
Тел.: 0958194127.

Продаються кози, дійні (мо-
лочної породи). Вік – 2 роки.
Продається ванна, чавунна, не-
вживана, а також грабарка. Ціна
– за домовленістю.  Тел.:
0661943568, 0672985198.

25 червня 2017 р. в с. Розлуч,
в урочищі На Басейні, відбудеть-
ся свято – День молоді. У про-
грамі: пісні, гумор, танці, висту-
пи народних фольклорних ко-
лективів «Розлучанка» і
«Бойківські переспіви» (м. Тур-
ка), учасників художньої само-
діяльності народних домів с.
Явора, вечір молоді («жива му-
зика»). Початок – о 15.00 год.
Запрошуємо жителів села, а та-
кож району.

Оргкомітет.

Магазин «Метелик», м. Турка, вул. Міцкевича,10.
У продажу є купальники (чорні), чоловічі плавки, спінери, білизна

ТМ «JASMINB”.
Знижка 10% – в день народження.
Магазин «Побутова хімія» м. Турка, вул. Міцкевича,41,б, 2 по-

верх.
Знижка для готелів і кафе – 10%.

Запрошуємо на зустріч випускників 1982 року!
Випускники Боринської середньої школи 1982 р. організовують

зустріч, що відбудеться 24 червня 2017 року, о 15.00 год. ( у при-
міщенні рідної школи).

Будемо раді всіх бачити.
Оргкомітет.

Верхньовисоцька сільська
рада повідомляє, що 26.06.2017
року  у приміщенні сільської
ради відбудуться громадські
слухання з приводу відведення
земельної ділянки, орієнтовною
площею 0,25 га, для будівницт-
ва житлового будинку по вул.
І.Франка с. В.Висоцьке гр. Лях-
ману Віталію Івановичу.

45 Ì’ß×²Â
забили команди у 5-му турі

чемпіонату Турківщини
Така кількість голів у шести поєдинках, які пройшли мину-

лої неділі на футбольних полях району, можлива, мабуть, лише
у хокеї. Так донедавна вважали футбольні шанувальники Тур-
ківщини.  Однак наші футболісти це спростували, довівши
всім, що Турківщина славна не лише прекрасними краєвидами,
чудовими людьми, а ще й гольовитими футбольними коман-
дами.

Так у групі “А” В.Яблунька, на виїзді у Н.Висоцькому, розгромила
господарів з рахунком 9:1, Бітля знову поступилася вдома, на цей
раз Н.Яблуньці, – 2:4. А лідер групи – команда с.Гусне, яка не втра-
тила в цьогорічному чемпіонаті ще жодного очка, здобула свою п’я-
ту перемогу у матчі з Боберкою, з рахунком 9:6. Команда с.Либохо-
ра була вихідною.

Не менш цікавими були матчі і в групі “Б”. Тут Бориня здолала
Присліп – 3:1, Вовче поступилось Яворі – 0:3, а Завадівка забила у
ворота Ластівки аж 7 сухих м’ячів.

Перше коло для групи “Б” уже завершилося. Наступні матчі тут
відбудуться 23 липня. А у групі “А”, у першому колі,  командам зали-
шилось зіграти ще 2 тури: 9 та 16 липня.

У неділю, 25 червня, пройдуть перші матчі 1/8 фіналу “Кубка
осені” – 2017. Зокрема Присліп прийматиме Вовче, Явора – Ласт-
івку,  Н.Яблунька – Боберку, а Гусне – Бітлю. Початок усіх по-
єдинків – о 15.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Продається 2-х кімнатна
квартира, 51 м2 на першому по-
версі в центрі міста (біля гуртівні
«Наталі») під офіс, магазин чи
гуртівню.

Тел.: 0502874934

Загублений студентський кви-
ток, виданий Львівським пол-
іграфічним коледжем у 2014 р.
на ім’я Олександри Степанівни
Сопотницької, вважати не-
дійсним.


