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

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹29    (1430)      Ï’ßÒÍÈÖß,    15 ëèïíÿ 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:

- Заробітну плату – від 5000 грн
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в
м. Ужгород
- Харчування за пільговою ціною

- Безкоштовне транспортування на/з роботи
щодня
- Безкоштовне транспортування у м.Турка
двічі на місяць на вихідні
- Медичне страхування за рахунок компанії

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

Церковний комітет, хор церкви Св. Євхаристії і парафіяни смт.
Бориня щиросердечно вітають з днем народження настоятеля о.
Казимира.

Всечесніший отче!
Бажаємо, щоб у Ваших помислах і діях й

надалі панувала мудрість, а у серці – доб-
ро і тепло від людської вдячності. Миру,
злагоди, шани, любові та достатку у Вашо-
му домі. Міцного Вам здоров’я, довголіт-
тя, щедрих Господніх ласк.

Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний труд.
Хай вдячність нашу святі з ангела-

ми
Перед Престолом Божим покладуть.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас,
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

Дорогого, люблячого чоловіка, тата, дідуся, зятя і свата – Ігоря
Федоровича Библика – із с. Розлуч з 50-річчям від дня народжен-
ня сердечно вітають дружина Світлана, дочка Марія з чоловіком
Михайлом, дочка Людмила з чоловіком
Юрієм, онуки Дениско, Ігорчик, Євгенчик, ма-
ленька Оленочка, теща Катерина та сваха На-
талія з Явори.

Бажаємо Вам, рідненький, і надалі зали-
шатись таким енергійним і невтомним, щи-
рим і турботливим, щедрим на добро. Нехай
Бог щедро дарує Вам здоров’я, щастя, світлу
радість та родинні гаразди на многії і благії
літа.

Хай Вас щастя, як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає,
Хай світлою буде життєва дорога
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм, який відзначала 14 липня, до-
рогу, люблячу і турботливу дружину, матусю, куму і сваху – Олену
Василівну Созанську із с. Мельничне.

Бажаємо Вам, рідненька, міцного-
міцного здоров’я, сповнення усіх найза-
повітніших мрій, родинних гараздів, світлої
радості в житті, миру, добра, благополуч-
чя, Божого благословення на многії літа!

Люба наша мамо, мила і рідненька,
Ви нам дарували і життя, і світ.
І ми Вам бажаєм, люба наша ненько,
У здоров’ї й щасті жити до ста літ.
Жити – не тужити, внуків одружи-

ти.
Долі усміхатись, правнуків діжда-

тись.
А ще бажаєм сонця і тепла
Щоби Мати Божа Вас багато років берегла.
З любов’ю – чоловік Іван, діти – Анна, Анастасія, Мирослав, Дмит-

ро, Андрій з дружиною Христиною і синочком Максимком; куми,
свати і вся велика родина.

 Свято переноситься
 Еко-фестиваль “День Дністра – 2016”, що планувався на 16-

17 липня у с  Вовче,  ПЕРЕНОСИТЬСЯ! На жаль, прогноз погоди
говорить про те, що якісно провести фестиваль не буде можли-
вості через дощ. ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ ЗАЛИШАЄТЬСЯ  АКТУ-
АЛЬНОЮ  НА 23-24  ЛИПНЯ  2016  РОКУ. Просимо вибачення за
незручності.

Також депутати прийняли
рішення про присвоєння Шанд-
ровецькому НВК імені Василя
Борути, який загинув в зоні АТО,
встановлення меморіальної
дошки на фасаді Турківської
загальноосвітньої школи-інтер-
нату І-ІІ ст. Олександру Ільниць-
кому, з позивним «Барні».

Актуальним є й питання про
звернення до голови Львівської
обласної ради Олександра Га-
нущина щодо передачі в кому-
нальну власність Турківської
районної ради дитячого оздо-

ровчого закладу «Бойківчанка»,
що знаходиться в с. Розлуч, по
вул.. І, Франка, 14. На даний час
балансоутримувачем об’єкту є
кооперативно-профспілкове
фізкультурно-спортивне товари-
ство «Колос».

27-28 січня 2007р. , внаслідок
сильного вітру зі снігом, зі спорт-
залу оздоровчого закладу було
знесено дах та пошкоджено
очисні споруди. На жаль,  належ-
ного ремонту тут проведено не
було. Зараз споруда  у досить за-

недбаному стані й уже декілька
років не використовується за
призначенням. Сесія просить
передати об’єкт у спільну
власність територіальних гро-
мад Турківського району, що
дасть змогу оперативніше управ-
ляти ним та ефективніше його
використовувати. Після ремон-
ту, спортивним закладом може
користуватися як місцева шко-
ла, в якій немає спортзалу, так і
турківські ДЮСШ «Бескид» та
«Юність». На базі закладу мож-
на було б проводити оздоров-
лення школярів району, зокре-
ма з сімей учасників АТО та інших
пільгових категорій.

Також сесія прийняла звер-
нення до голови обласної ради
щодо сприяння у відкритті пунк-
ту пропуску через державний
кордон України та Республіки
Польщі – Боберка-Смольник.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ÁÎÉÊ²Â×ÀÍÊÀ» ÌÀª
ÑËÓÆÈÒÈ ÃÐÎÌÀÄ²

На порядок денний п’ятої сесії Турківської районної ради було
винесено близько 30 питань   (якщо брати до уваги й ті, що
розглядалися у  «Різному»). Серед головних, звичайно, те, що
стосується фінансів. Зокрема,  розподіл залишків коштів  та
розподіл субвенції районного бюджету в рамках Програми роз-
витку комунальних доріг Тукрківського району. Зрозуміло, що
в економічній скруті великі кошти на це не передбачено, але й
ті, що вдалося вишукати,  будуть доброю підмогою, щоб хоч
частково відремонтувати дороги. Так, на ремонт комуналь-
них доріг Боберківській, Присліпській та Шум’яцькій сільрадам
виділено по 60 тис. грн.,  30 тис. грн. – Завадівській та 10 тис.
грн. – Красненській.

У той час, як міська влада уже не перший рік
намагається налагодити водопостачання,
затрачаючи на це чималі кошти, знаходяться
люди, яких так і хочеться назвати вандалами,
що всіляко перешкоджають цьому. Ось свіжий
випадок, про який розповів редакції спеціаліст
з водопостачання та водовідведення
Турківської міської ради Микола Бахур.

Декілька днів тому у водопровідній мережі
пропала вода. Фахівці вирішили  перевірити, чи,
бува, щось не трапилося на фільтрі. Підійшовши
туди, з’ясували, що води й тут немає. А тому
перевірили 3-кілометрову  водопровідну трасу, що
прокладена від урочища Гринів. Коли прибули на
місце, були шоковані: на першому та другому

водозаборах хтось  познімав кришки, повиривав
муфти і все  викинув у річку. З усього видно, що
зроблено це для того, щоб нашкодити.
Комунальникам довелося цілий день працювати,
аби відновити водопостачання.

До речі,  цей вандалізм на водопроводі
зроблено не вперше. Були тут випадки, коли
знімали браму і викидали у водозабір та
вирубували труби.

Здравомислячій людині, зрозуміло, усе це не
вкладається у голові. А для неадеквата, який живе
за принципом «чим гірше, тим краще»,  це – звична
справа.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÀÍÄÀË²ÇÌ
ÏÎ-ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈ
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Хресна мама Стефанія Гошовська з родиною, з великою любов’ю
та побажаннями міцного здоров’я,
безмежного добра, щастя, радості, Божої
опіки щиро вітає свого похресника, жителя с.
Явора – Петра Ігнацевича – з ювілейним
днем народження.

Вже 30 – позаду третина життя
В дитинство, звичайно, нема вороття.
Всю доброту, яка існує в світі
Всю радість, що живе поміж людей,
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Дарую Тобі у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Тебе вітаю,
Бажаю радості й добра.
І щиро Богородицю за Тебе благаю,
Щоб Тебе Своїм покровом обняла.

Дорогу дружину, добру і турботливу маму, люблячу бабусю, жи-
тельку с. Радич Марію Станіславівну Занкович з 60-річним юві-
леєм від щирого серця і з великою любов’ю вітають чоловік Мико-
ла, сини Микола і Олександр, дочка Леся, невістки Надія і Мар’я-
на, зять Віктор, онуки Владислав, Віталіна, Назар, Артем та Тетяна
і бажають їй міцного здоров’я, родинного тепла, миру, добра, Божої
опіки і благословення на многії літа.

Найдобріша, найкраща матусю, бабу-
сю рідненька,

В цей день Вам вклоняємось дуже ни-
зенько.

Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зрости-

ли.
Спасибі за ласку, за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, невтом-

ну роботу,
За душу  привітну, за щире сердень-

ко,
За те, що найкраща у світі Ви,

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

Згідно із опитуванням, за ВО
«Батьківщина» готові віддати
голоси 12,6% мешканців
Львівщини. Прохідний бар’єр
також подолали б «Само-
поміч», БПП «Солідарність»,
«Громадянська позиція», «Сво-
бода» та «Радикальна партія».

Також варто відзначити, що,
згідно зі соціологією, практично
вдвічі зросли показники прези-
дентського рейтингу Юлії Тимо-
шенко: якщо минулого року за
неї проголосували б майже 5%
мешканців області, то сьогодні -
ця цифра сягає 8,4%.

Показово, що при цьому фак-
тично втричі зменшилась дові-
ра до чинного Президента Украї-
ни. Так, у березні минулого року
за Петра Порошенка готові були
проголосувати майже 25%
львів’ян, зараз же Президент,
за результатами опитування,
набере менше 9% голосів.

Динаміку падіння довіри гро-
мадян до чинної влади в цілому
і до українського парламенту,
зокрема, засвідчує також го-
товність українців до позачерго-
вих виборів. Адже станом на сьо-
годні понад 40% опитаних меш-

канців Львівщини підтримують
перевибори до Верховної Ради
та призначення нових виборів
Президента. Ще 15% респон-
дентів не визначилися зі своїм
ставленням до перспективи
проведення виборів найближ-
чим часом.

Довідка. Аудиторія дослід-
ження: населення Львівської
області від 18 років і старші. Ви-
бірка репрезентативна за віком,
статтю і типом поселення. Вибі-
ркова сукупність: 1200 респон-
дентів. Особисте формалізова-
не інтерв’ю (face-to-face). По-
милка репрезентативності дос-
лідження: не більше як 2,8%.
Терміни проведення досліджен-
ня:  10-20 червня 2016 р.

Микола ЗАПОТІЧНИЙ.

«ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ» ÍÀ ËÜÂ²ÂÙÈÍ²
ÂÏÅÂÍÅÍÎ ÒÐÈÌÀª Ë²ÄÅÐÑÜÊ² ÏÎÇÈÖ²¯
Якби парламентські вибори відбулися наступної неділі, то у

Львівській області 5-відсотковий бар’єр подолали б шість пол-
ітичних партій. При цьому одним з лідерів виборчих перегонів
стала б ВО «Батьківщина». Про це свідчать дані дослідження,
проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Так, на даний час Турківським
відділом Самбірської місцевої
прокуратури проводиться про-
цесуальне керівництво аж у 21
кримінальному провадженні за
фактом шахрайства, тобто заво-
лодіння чужим майном або
придбання права на майно шля-
хом обману чи зловживання до-
вірою.

Фабула кожного з вказаних
кримінальних правопорушень
майже одинакова, і в загально-
му можна виділити три найпо-
ширеніших види інтернет-шах-
райства з використанням гро-
шових переказів:

1) покупець погоджується ку-
пити що-небудь у продавця (шах-
рая) через Інтернет і в  резуль-
таті  не  отримує оплачений то-
вар;

2)  шахрай переконує жертву

відправити гроші, щоб допомог-
ти близьким людям і сплатити
заставу, штраф, медикаменти і
т.д.;

3) шахрай пропонує жертві
простий спосіб заробити гроші.

Звичайно від цього ніхто не
застрахований, бо шахраї – люди
добре навчені своєму «ремес-
лу», вони завжди знайдуть
спосіб виманити гроші. Ошуканій
особи необхідно зберегти всі
можливі докази про перераху-
нок коштів та особу правопоруш-
ника (прізвище, ім’я, номер те-
лефону, місце проживання і т.д.)

Згідно зі ст.214 Кримінально-
го процесуального кодексу Ук-
раїни, у випадку вчинення
відносно вас факту шахрайства,
ви вправі звернутися до місце-
вої поліції із заявою стосовно цієї
особи про вчинення нею кримі-

нального правопорушення за
ст.І90 Кримінального кодексу
України.

Відомості про вчинення кри-
мінального правопорушення
будуть внесені до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань та
слідчим відділом проводити-
муться всі можливі слідчі дії для
встановлення особи правопо-
рушника.

Від себе  хочу додати, особис-
та зустріч - це кращий спосіб за-
вершення угоди, про яку ви до-
мовилися онлайн. Погоджуйте-
ся на передоплату тільки тоді,
коли ви повністю впевнені в над-
ійності продавця. У крайньому
випадку, пропонуйте скористати-
ся послугою « післяплата». Не
впевнені - не купуйте, як би при-
вабливо не виглядала пропози-
ція і як би сильно не хотілося цю
річ купити тут і зараз. Знайте,
гроші набагато скоріше відхо-
дять, ніж приходять!

Наталія РИБЧИЧ,
прокурор місцевої прокурату-

ри, юрист 1 класу.

ÎÑÒÅÐ²ÃÀÉÒÅÑÜ
²ÍÒÅÐÍÅÒ-ØÀÕÐÀ¯Â

Ошуканство в мережі Інтернет з кожним роком набирає
обертів. Щодня з цією проблемою стикаються користувачі
різноманітних сайтів, навіть не підозрюючи, що їх обдурюють.
Використовуючи онлайн-аукціони, дошки оголошень, спеціал-
ізовані форуми інтернет-магазинів для дистанційних покупок
і продажів, люди забувають про пильність. Не «пасуть задніх»
і мешканці нашого району.

У м. Турка, по вул. Міцкевича,
2 (колишній готель), відкрито
громадську приймальню Туркі-
вської районної організації пол-
ітичної партії « Українське об-
’єднання патріотів – УКРОП».

Прийомні дні: вівторок і п’ят-
ниця.

Тел.:0995354377.
Голова Турківського район-

ного осередку – Василь Ігоро-
вич Сливар.

МВ КПП «Агро-ЛТД» по-
трібний на роботу електрик. За-
робітна плата – від 4000 грн.

Звертатися за тел.: 3-12-03.

Авто ЗАЗ, КІА, Чері, Шевроле
та інші моделі під 5% річних без
довідки про доходи. Тел.:
067 203 06 21 (без вихідних)

Продам ZAZ Lanos (бензин-
газ) з причепом терміново, мож-
лива оплата частинами.

Тел.: 067 203 06 21 (без вихід-
них).

Ó ÒÓÐÊÓ ÏÐÈÂÅÇÓÒÜ
Ï’ßÒÜ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÈÕ

²ÊÎÍ
Три дні – п’ятниця, субота, неділя (15,16,17 липня) – у храмі

Покрови Пресвятої Богородиці м. Турка (вул. Січових Стрільців,
56) будуть перебувати п ’ять
чудотворних ікон з гори Афон.
Зокрема, це «Всецариця» (на
знімку), «Пояс Пресвятої Богоро-
диці», «Достойноє», «Іверська»,
«Троєручниця». Святині приве-
зуть до нас з Києва. А два тижні
тому вони вже перебували на
Львівщині, у м. Дрогобич. Саме
тоді настоятель вищеназвано-
го  храму о. Михаїл побачив їх й
попросив, аби привезли  і в Тур-
ку.

У п’ятницю ікони вже будуть вис-
тавлені в храмі для почитання, а о
18.00 год. служитимуть акафіст. У
суботу, з нагоди цієї важливої події,
в Турку прибуде архієпископ Дро-
гобицько-Самбірський, владика
Яків, який також відслужить
акафіст. Богослужіння відбуватимуться й в неділю.

Наш кор.

ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ²
ÂÈÊÐÈËÈ ÃÐÓÏÓ ÊÐÀÄ²¯Â

На виконання наказів МОЗ України від 21.01.2016 р. №29 «Про
внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх
заповнення» та ДОЗ ЛОДА від 17.05.2016 р. №402 «Про впровад-
ження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх
заповнення в ЗОЗ, підпорядкованих ДОЗ ЛОДА», адміністрація ко-
мунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна
дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» інформує, що з 01.07.2016 р.
госпіталізація дітей віком 0-17 р. проводиться на основі назви та
номера документа, що посвідчує постійне місце проживання батьків
дітей або їх законних представників.

Нагадуємо, що госпіталізація громадян старше 17 років також
проводиться за наявності документів, що посвідчують особу.

Адміністрація Турківської КЦРЛ.

Декілька днів тому праців-
ники Турківського відділення
поліції викрили групу крадіїв,
що протягом тривалого часу
займалася злочинним ремес-
лом в м. Турка.

В їхньому кримінальному ак-
тиві – викрадення скутерів, ве-
лосипедів, телефонів, автомоб-
ільних магнітофонів. Наразі зло-
дюг  підозрюють у восьми епізо-
дах, хоча правоохоронці кажуть,

що їх може бути значно більше.
До групи крадіїв входили як

дорослі жителі міста, так і непов-
нолітні. Після проведення всіх
оперативно-розшукових заходів,
під час яких буде з’ясовано (зго-
дом, віриться, доведено) їхню
вину, ми проінформуємо читачів,
яке покарання понесли люби-
телі легкої наживи.

Наш кор.

Кохану дружину, найкращу у світі матусю, невістку та братову –
Валентину Андріївну Комарницьку – жительку с. Комарники, з
ювілейним днем народження щиро вітають чоловік Василь,
донечка Андріанка, свекра Світлана, свекор Микола, дівер Іван і
бажають дорогій їм людині міцного здоров’я – з роси і води, щастя,
успіхів, любові, родинного тепла, вірних друзів та
Божої ласки на многії літа.

Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких Тобі людей
Для Тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля  милосердна і ласкава.
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Нещодавно у міській  раді  відбулася

спільна нарада за участю  громадськості
і учасників АТО – жителів Турки,  «Дякува-
ти Богу,  – каже міський голова Геннадій
Когут, –  прийшли до спільного знамен-
ника –  що недоцільно проводити в адм-
іністрації наради, які стосуються життя
міста.  Подібні наради відтепер відбува-
тимуться почергово:  один раз – в адмін-
істрації,  інший – в міській раді. Зараз з
громадськістю Турки та «атовцями»  на-
працьовуємо коло  питань, які маємо
вирішити, а тоді   я  звітуватиму про їх ви-
рішення. Зокрема, від громадськості і
учасників АТО є ініціатива  запропонува-
ти підприємцям із Закарпаття в Турці
місце для торгівлі овочами за власними
цінами. Виділити їм  якийсь день чи два
в тиждень  для торгівлі  і місце для ово-
чевого ринку. Міська рада може їм зап-
ропонувати лише  торговий ринок біля ав-
товокзалу.  Якщо  ця пропозиція  задо-
вольнить закарпатців, тоді спробуємо
цей, запропонований людьми,  варіант».

Ï²Ä ÑÎÖ²ÀËÜÍÓ ÀÏÒÅÊÓ
ÇÀËÈØÀÞÒÜ ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß

ÏÎ ÂÓË. ÌÎËÎÄ²ÆÍÀ
На недавній сесії Турківської міської

ради було скасовано рішення сесії
міської ради №2855 від 27.08. 2015р.
«Про виділення нежитлового приміщен-
ня по вул. Міцкевича, 8 з індексами 2,3,4,5
в м. Турка під аптеку». Тобто, приміщен-
ня, де у свій час  знаходився  банк «Над-
ра». буде виставлене на аукціон як зви-
чайне приміщення. А ось  для  приміщен-
ня на вулиці Молодіжна цільове призна-
чення   вирішено не змінювати –  зали-
шити як соціальна аптека. Як констату-
ють в міській раді, двох соціальних аптек
в місті не може бути. У разі, якщо особа,
що виграла конкурс, за наданий їй термін
не  доведе справу до логічного завершен-
ня, приміщення на вул. Молодіжна  під
аптеку виставлятимуть  на конкурс по-
вторно.

Аптека для обслуговування пільгових
категорій населення, торгівлі наркотич-
ними та психотропними речовинами –
давно наболіле для району питання. Тому
усі чекають  на  швидке і  позитивне його
вирішення.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÃÎËÎÂÓ
ÑÒÀÐÎÑÀÌÁ²ÐÑÜÊÎ¯
ÐÄÀ ÏÐÈÇÍÀ×ÀÒÈÌÓÒÜ
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Днями Президент України підписав
Указ про звільнення голови Старосамб-
ірської РДА Миколи Ципенди із займаної
посади. Офіційне формулювання – за
власним бажанням. А насправді до оч-
ільника сусіднього району були претензії
від голови облдержадміністрації Олега
Синютки. Останньою краплею,що  пере-
повнила чашу терпіння, стало те, що оч-
ільник Старосамбірщини протягом двох
років не спромігся встановити меморі-
альну дошку землякові, викладачу Украї-
нського католицького університету Бог-
дану Сольчанику, який у лютому 2014 року
загинув на Майдані від куль снайпера.

Щодо призначення нового голови Ста-
росамбірського РДА, то воно вже відбу-
деться  на конкурсній основі. Така норма
діє з 1 липня 2016 року.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Втрачене пенсійне посвідчення (п/с
119199), видане управлінням Пенсійно-
го фонду у Турківському районі на ім’я
Олександри Іванівни Лехновської, вва-
жати недійсним.

– Андрію Ярославовичу,  зараз над-
звичайно актуальним в Україні, та й в
нашому районі, є питання адміністра-
тивно-територіальної реформи, яка
передбачає формування спроможних
територіальних громад та укрупнен-
ня районів. Маємо інформацію, що з 20
на Львівщині, залишиться 6-7 громад.
В цьому контексті запитання: чи
можна, на Вашу думку, зберегти мож-
ливо, й створити із залученням інших
гірських територій на базі нашого
району, один гірський?

– Справді, це питання надзвичайно
актуальне. Турківський район, дійсно,
єдиний в області, що стовідсотково має
статус гірського. Наразі ще ніхто не знає,
як з користю для регіону провести рефор-
му. А тому створено спеціальні групи для
роботи в цьому напрямку. На їх засідан-
нях ми акцентуємо на зміні підходів під
час проведення реформи в гірських рай-
онах. Для всіх зрозуміло, що життя в го-
рах є значно складнішим, аніж на рівни-
нах. І на це  слід зважати. Для прикладу,
можу назвати проблему із створення ме-
дичних округів. Якщо на Бродівщині, Го-
родоччині, де краще розвинута інфраст-
руктура,  віддаль між базовими лікарня-
ми із широким спектром надання послуг,
згідно нормативу, має бути до 110 км, то в
горах, із складним рельєфом, погодни-
ми умовами, бездоріжжям, ця віддаль
має бути значно меншою. Скажімо, 70
кілометрів. У цьому контексті працюємо,
щоб зберегти Турківську лікарню, можли-
во, провівши тут лише внутрішні рефор-
ми. Щось подібне й по  поліції.  В гірсько-
му районі має бути більше дільничних,
більше патрульних машин на кількість
населення, аніж десь поблизу Києва чи
Львова. До речі, з цього приводу я мав
зустріч з Міністром внутрішніх справ Ар-
сеном  Аваковим. Ми дійшли взаєморо-
зуміння. А взагалі хочу запевнити ваших
читачів, та й всіх турківчан, що робитиму
все від мене залежне для надання пре-
ференцій  вашому краю  в часі адмініст-
ративно-територіальної реформи.

– Як відомо, депутати Верховної
Ради зараз працюють над змінами до
Закону України «Про статус гірських
населених пунктів». Що вони передба-
чають: буде покращення чи ситуація
може погіршитися?

– Певна річ, що зміни робимо, аби лю-
дям було краще. Тому маю надію, що
жодного погіршення не буде. А  головний
акцент змін – це інвестиційна приваб-
ливість гірських територій. Щоб у цей
край, в тому числі й на Турківщину, прий-
шов інвестор, створив робочі місця, бюд-
жет отримував податки, зріс соціальний
статус громад. Якщо зміни до закону буде
прийнято, потенційний інвестор буде
звільнений від податку на прибуток, для
нього буде зменшено ввізне мито, мати-
ме, скажімо, 5-річні канікули на податок
на додану вартість. Хочу наголосити, що
в першому читанні Верховна Рада вже
прийняла  Закон « Про технопарки». Там
закладені норми: ввізне мито – 0, пода-
ток на прибуток – 0, податок на додану
вартість – 5 років канікул. Таким чином,
інвестор, що заходить в гірський район,
більше працює на громаду і має меншу
відповідальність перед державою. В
умовах децентралізації це дуже важли-
во.

– Наступне питання не менш акту-
альне для  Турківщини,  в життєве
втілення якого уже ніхто й не вірить.
Йдеться про відкриття митного пе-

реходу Боберка-Смольник. Як відомо,
наш район єдиний в області, який має
найбільшу протяжність кордону з
Польщею, але не має жодного пункту
перетину кордону з нею. Коли доче-
каємося і чи взагалі дочекаємося його
відкриття?

– У часі проведення останньої ви-
борчої кампанії до Верховної Ради люди
на зустрічах якраз просили мене  подба-
ти про це.
Саме тому, по-
ряд з іншими
в а ж л и в и м и
проблемами, я
вибрав дві стра-
тегічні. І, як на
мене, першо-
чергові: ре-
монт доріг та
відкриття мит-
ного переходу.
Дякувати Богу,
першу спільни-
ми зусиллями
вдається вирі-
шувати. Особ-
ливо тішить те,
що капітально
р е м о н т ую т ь
дорогу Львів-Ужгород. Хочу вірити, що в
недалекій перспективі по ній до нас по-
їде більше гостей на відпочинок та інвес-
тори. Район стане привабливіший. Ре-
монт, як відомо,  робиться завдяки пере-
виконанню митних доходів, з яких 50
відсотків вирішено скерувати на дороги.
Я із своїми колегами-депутатами часто
заохочую великих підприємців розмит-
нювати товари не в Києві, а у Львові. І з
цього маємо результат.

Що стосується переходу, то це направ-
ду складне, але дуже важливе питання.
Буквально напередодні я мав зустріч з
послом Польщі, воєводою, міністром
інфраструктури. Уже вкотре порушували
проблему, про яку ви запитуєте. Поляки
готові сприяти і допомагати нам в цьому,
але все це буде тоді, коли Україна вико-
нає свої зобов’язання із завершення
митних переходів у Мостиському та Ста-
росамбірському районах. Наші сусіди
дуже багато набудували доріг в бік украї-
нського кордону, відповідні керівники
підписували документи, які показували
коефіцієнт збільшення митних операцій.
Але такого руху через кордон, як очікува-
лося, немає зараз, через нашу непідго-
товленість. Власне, польські урядовці у
цьому плані мають навіть й проблеми.
Щоб відрегулювати ситуацію, польський
уряд, на прохання українського, виділив
100 млн. євро для добудови переходів та
під’їзних доріг до уже діючих. Й допоки
ми це не зробимо, Польща про нові пун-
кти перетину кордону не буде вести мову.
Але, як тільки кошти буде освоєно, поля-
ки готові давати нам нові транші на транс-
кордонну співпрацю. І, в першу чергу, тут
стоїть відкриття пункту пропуску Бобер-
ка-Смольник, а вже потім, можливо, Ло-
пушанка чи Мшанець. Щодо перспекти-
ви, то, на мою думку, у 2017 р. Україна
має провести предметні перемовини по
даній проблематиці. Наступного року
підписати та ратифікувати угоди, а вже у
2019-ому почнуться роботи. Ось такий
план.

– Андрію Ярославовичу, до питання
про інвестора: як все таки можна за-
тягнути його на Турківщину?

– Тут нічого видумувати не треба, а ство-
рити лишень умови, які заманять його.

Як я вже наголошував, це інфраструкту-
ра, в першу чергу дороги,  ще Інтернет та
пільгове оподаткування, яке ми  визна-
чаємо для технопарків. Про це я вже роз-
п о в і д а в .

– Знаю, що наші сусіди – старосам-
бірчани добре налагодили співпрацю з
Польщею й мають від цього неабияку
вигоду. Яким чином, при Вашій допо-
мозі, можна залучити до цього й Турк-
івщину?

– Хочу вас запевнити, що я прикладу
всіх зусиль, щоб дружні, добросусідські
стосунки активно розвивалися й на Турк-
івщині. Для цього потрібні ініціативні
люди, які не шкодуватимуть часу для на-
писання відповідних проектів, поїздок до
Польщі, братимуть участь у різноманіт-
них заходах, що стосуються транскордон-
ного співробітництва. Цілком реально, що
ви можете не лише наздогнати в цьому

плані старосамбірчан,
а  й випередити їх.

– Андрію Ярославо-
вичу, допоки чекати-
мемо на інвестора,
можна б уже розпоча-
ти бодай якусь робо-
ту. Скажімо, органі-
зувати заготівлю
лікарських рослин та
дарів природи. Але
для цього треба
відповідне обладнан-
ня, коштів на яке зав-
жди не вистачає.

– Я готовий знайти
людей, які уже зараз
інвестують у придбан-
ня сучасного сушиль-

ного обладнання для цієї справи. Але в
районі знову ж таки мають бути люди, які
готові цим займатися. Як це роблять на
Івано-Франківщині. Якщо цю справу на-
лагодити, то вона може приносити непо-
гані прибутки не лише підприємцю, а й
людям, які займатимуться заготівлею. Я
вже не один раз казав: я готовий до такої
співпраці.

– Хочу ще запитати як фахівця на-
фто-газової галузі. Уже декілька разів
на Турківщині працювали геолого-роз-
відувальні експедиції. Бурили свердло-
вини, малювали гарну перспективу,
але все безрезультатно. На Вашу
думку, як можна  ефективно освою-
вати карпатські надра й коли це мож-
на робити?

– Думаю, що за 2-3 роки держава до
цього питання повернеться й повернеть-
ся серйозно. Ви розумієте, що інвестор
має мати гарантії, що, вклавши кошти, от-
римуватиме прибуток. Щоб не було так,
як із компанією «Шелл». Вклали 70 млн.
дол. й, через бюрократичні перипетії, зму-
шені були   зупинити  геолого-розвіду-
вальні роботи. У недалекому майбутнь-
ому, я думаю, шо ця ситуація зміниться.
Я є автором так званого  законопроекту
про  ГРП –  угода про розподіл продукції.
Він має дати державні гарантії інвестору
у сфері видобутку нафти та газу, спрости-
ти процес отримання ліцензій. Сьогодні
в нас діє угода про спільну діяльність, яка
в принципі не надає жодних гарантій.
Інвестор, що займатиметься розробкою
надр, має мати впевненість, що, скажі-
мо, 40% прибутків ( за будь-яких обста-
вин) залишається йому, 60 іде  державі, з
яких, для прикладу, 20 чи 30 отримують
органи місцевого самоврядування, вико-
ристовуючи їх для розвитку інфраструкту-
ри, будівництва закладів соціально-куль-
турної сфери.

– Андрію Ярославовичу, дякую за
розмову й сподіваюся на наступну
зустріч, а читачів просимо надсила-
ти нам запитання, які їх цікавлять,
щоби отримати відповідь на них  від
народного депутата.

Розмовляв Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ ÌÀª ÁÓÒÈ
²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ ÏÐÈÂÀÁËÈÂÎÞ,

інакше в район кошти вкладати ніхто не буде
Приїзд депутата Верховної Ради України у виборчий округ – це завжди подія.

Поміж людей відчувається пожвавлення, під громадською приймальнею виши-
ковуються черги. Хтось звертається за матеріальною допомогою, інші про-
сять сприяння у працевлаштуванні дітей чи  проведенні лікування. Є й такі,
що просто хочуть порозмовляти з нардепом про суспільно-політичну ситуа-
цію в Україні чи світі, дізнатися, а що він думає з приводу тих чи інших подій?
Словом, тематичний спектр спілкування широкий та багатогранний.

Минулого тижня, коли  Андрій Лопушанський перебував на Турківщині, ми
також скористалися можливістю поспілкуватися й задали йому цілий ряд
запитань, що сьогодні на слуху в людей та політикуму.
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7 липня, у свято Різдва св. Івана Хрестителя, владика Гри-
горій, єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії
відвідав з душпастирським візитом громаду вірних с. Ліктів.
Єпископ освятив новозбудований храм Різдва св. Івана Хрес-
тителя і відслужив у ньому першу Божественну Літургію.
Після завершення освячення храму владика Григорій пояснив
присутнім значення літургійних молитов і дійств цього чину.
Божественну Літургію супроводжував хор храму святих апо-
столів Петра і Павла м. Турка.

Наприкінці бо-
гослужіння було
зачитано грамоту
правлячого єпис-
к о п а - в л а д и к и
Ярослава, згідно
з якою о. Ігореві
Дністряну, адмін-
істратору новоз-
будованого храму,
вручено хрест з
прикрасами.

Додамо, що на-
ріжний камінь під
будівництво хра-
му св. Івана Хрес-
тителя в с. Ліктів
було закладено в
2009 р. з благословення тодішнього  владики єпархії Юліяна (Воро-
новського). Фундатором і жертводавцем святині став виходець з
цього села Іван Яворський.

Наш кор.

ÂËÀÄÈÊÀ ÃÐÈÃÎÐ²É
ÎÑÂßÒÈÂ

ÍÎÂÎÇÁÓÄÎÂÀÍÈÉ
ÕÐÀÌ Â Ñ. Ë²ÊÒ²Â

Якщо прислухатися до слів цих
мислителів і спроектувати їх на
свій спосіб життя, то кожен може
переконатися в тому, що ці сло-
ва не були викинуті просто на
вітер, а мають якийсь сенс. Коли
стало питання: відкривати в місті
чергову бізнес-аптеку, магазин,

ресторан чи може, все-таки,
відкрити тренажерний зал і цим
сприяти оздоровленню міщан,
то люди, намагаючись внести
хоч якісь зміни в одноманітність
міських бізнес-закладів, виріши-
ли – бути в місті тренажерному
залу.

Рішення прийняли розумне.
Та й не дивно, адже ще фран-
цузький поет, драматург і про-

заїк Альфред де Мюссе (1810-
1857) сказав, що «фізичні впра-
ви можуть замінити безліч
ліків, але жодні ліки в світі не
можуть замінити фізичні впра-
ви». Після рішення сесії міської
ради, приміщення надали в
оренду під тренажерний зал.

Оскільки приміщення потребу-
вало капітального ремонту, то
він був проведений орендарем
за умови, що вартість ремонту
ввійде в рахунок орендної пла-
ти. Так почав свою діяльність у
місті єдиний тренажерний зал,
«Формула здоров’я», котрий
відвідували і молодь і старші
люди, розуміючи, що фізичному
вихованню потрібно приділяти

«Для гармонійності, краси та здоров’я, потрібні не тільки
освіта в галузі наук та мистецтв,але й заняття все життя
фізичними вправами, гімнастикою» (Платон).

В свій час, французький філософ, математик, механік, фізик
і фізіолог, Рене Декарт (Картезій) (1596-1650) сказав: «Спос-
терігайте за вашим тілом, якщо ви хочете, щоб ваш розум
працював правильно». В унісон йому, російський філософ, поет
та прозаїк Олександр Радищев (1749-1802) висловився так:
«Подібно до того, як рухові вправи зміцнюють тілесні сили,
так вправи в роздумах зміцнюють сили розумні».

«×ÎÐÍ² ÕÌÀÐÈ» ÍÀÄ
«ÔÎÐÌÓËÎÞ ÇÄÎÐÎÂ’ß»

стільки ж уваги, як і розумовому.
Не довго міщани мали змогу

тут займатися фізкультурою.
Згідно угоди, спливає трьохріч-
ний термін оренди і необхідно
підписати нову угоду на прий-
нятних умовах. Проте інфляція,
переоцінка майна, після капі-
тального ремонту, підвищення
орендної плати, зубожіння на-
селення, через «ефективні» ре-
форми та «мудре» керівництво,
постійні перевірки з боку конт-
ролюючих органів, ці та інші
амбіційні фактори, викликали
ризики закриття єдиного в місті
тренажерного залу.

Чи є якісь шанси продовжити
його існування? Є! Просто тро-
хи розширити його цільове при-
значення, надавши змогу оздо-
ровлюватися тут пільговикам,
дітям із малозабезпечених
сімей, проходити реабілітаційні
курси учасникам бойових дій та
сприяти підготовці підростаючо-
го покоління до служби в Зброй-
них силах України. Є великі спо-
дівання та впевненість в тому, що
і міській раді, і орендареві вис-
тачить доброї волі для здійснен-
ня такої пропозиції, а контролю-
ючі органи не будуть їм у цьому
перешкоджати.

Чесно кажучи, хочеться бачи-
ти в нашому місті більше
спортивних майданчиків, трена-
жерних залів, спортивних залів,
якихось фізкультурних та турис-
тичних заходів, які будуть пропа-
гувати здоровий спосіб життя
місцевого населення та його
оздоровлення. Натомість у нас
більше переймаються лікарня-
ми, аптеками, санаторіями, за-
буваючи, що «той, хто перестав
займатися фізичними вправа-
ми, часто чахне, оскільки сила
його органів слабне внаслідок
відмови від рухів» (Авіценна).

Звертаємось до міської вла-
ди з проханням, докласти всіх
зусиль для того, аби в місті про-
довжував функціонувати трена-
жерний зал та сприяти розвит-
ку здорового способу життя
міщан.

З повагою небайдужі жителі
міста.

На сцені, яку  допомогли спо-
рудити турківські лісівники, а  ос-
вітлення зробили місцеві
«ремівці»,  о 17.00 год. розпоча-
ли виступи учасники концертної
програми, за якими, зручно вмо-
стившись на травичці,  спостері-
гали  глядачі. Перед присутніми
виступили  і заслужили бурхли-
вих оплесків колективи худож-
ньої самодіяльності НД с. Вовче
та НД №2 с. Явора, а також со-
лісти Іванна Ільків, Володимир
Федорко, Ольга Комарницька
(смт. Бориня), Каріна Сіданич,
Надія Донець, Микола Курус та
Віктор Щомак.

Через роки пливуть вінки
У ніч купальську влітку.
Та крізь віки мандрівники
Шукають диво-квітку, – луна-

ли прекрасні   мелодійні  слова
зі сцени.

 А поруч – на ставках, під кері-
вництвом завідувача  сектору
молоді і спорту РДА Василя По-
точного, проходили  змагання з
риболовлі та з  піднімання ков-
биці. Усі учасники спортивних
турнірів  були нагороджені гра-
мотами, а переможці – грошо-
вими преміями. Присутні на
святі  діти взяли  активну участь
у різних  іграх, вікторинах, кон-

курсах, а найвправніших та най-
кмітливіших  нагородили сувені-
рами та солодощами. Діти   одя-
гали деревце (так звану «мари-
ноньку») і водили навколо ньо-
го хороводи. Відбувся того вечо-
ра  й конкурс на кращий вінок,
про який  напередодні  по-
відомляли  святкові афіші. Слід
зазначити,  що  досить багато
дівчаток прийшли у пишних
вінках, зроблених  власноруч із
запашних польових квітів.  У цьо-
му конкурсі також визначали
призові місця.

Перед присутніми  виступила
й   відома на Турківщині знавець

ÍÀÐÎÄÍÅ ÑÂßÒÎ
²ÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÀ

ТУРКІВЧАНИ ВІДЗНАЧИЛИ МАСОВИМИ
ГУЛЯННЯМИ ТА ЗАБАВАМИ

лікарських трав Оксана Павлик.
Оксана Володимирівна розпов-
іла дуже багато цікавого про
властивості цілющих карпатсь-
ких трав та їх роль в оздоров-
ленні людини. Не обійшлося
Івана Купала й  без традиційної
бойківської  ватри. Її запалив
міський голова Геннадій Когут.
Під яскраве полум’я  багаття  до
вечора   22-ої години тривала
дискотека.

– Нас тішить, що свято Івана
Купала пройшло цього разу  спо-
кійно, без жодних неприємнос-
тей, без п’янок і  бійок, – каже
ведуча святкового дійства, ху-
дожній керівник  районного На-
родного дому Анна Ференц. –
Чергували  представники поліції,
карета «швидкої допомоги»,
працівники комунальної служби.
Єдине, що  хочеться  ще раз на-
гадати нашим людям, які  надалі
братимуть участь у подібних
дійствах: навчіться прибирати
за собою  місця після відпочин-
ку. Це не так важко зробити –
позбирати  непотріб та  сміття в
пакет і викинути в сміттєвий
ящик. До речі,  в парку стояв
спеціальний  бак для сміття,
але, незважаючи на це, воно ва-
лялося довкола по траві. При-
рода щедра до нас. Будьмо й ми
гуманнішими у відношенні до неї.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Уже більше  як  п’ять років, з різних  причин,   в нашому місті не  проходили святкування Івана
Купала. І хоча  нині, як мовиться, не до гучних забав, адже на сході України йде війна, яка  й далі
забирає людські життя, жителі міста, гості  висловлювали бажання відновити стару і добру
традицію проведення купальського свята. Минулого четверга відділом культури  Турківсь-
кої РДА, з ініціативи  та  за підтримки  Турківської міської ради,  у парку відпочинку (на ставках),
по обіді, після вранішніх  храмових богослужінь, приурочених Різдву святого пророка Предтечі
та Хрестителю Божому Івану, різного віку горяни стали сходитися на свято. Серед них й
дівчатка із плетеними з польових  квітів віночками, любителі риболовлі з рибальським спо-
рядженням, спортсмени, учасники художньої самодіяльності  в українському народному
вбранні… Ближче до місця події стягувалися зі своїм крамом   торговці.

У нашій області суттєво
підвищать вимоги для авто-
транспортних підприємств,
котрі обслуговують
приміські та міжміські авто-
бусні маршрути. В першу чер-
гу йдеться про парк транс-
портних засобів перевізників,
зокрема, термін експлуа-
тації машин, якість роботи
на маршруті, забезпечення
належних умов праці та відпо-
чинку водіїв.

На конкурс не будуть допус-

ÇÐÎÑÒÓÒÜ ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ
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кати транспортні засоби, пере-
обладнані з вантажних в паса-
жирські.

Одним із критеріїв  у перемозі
в конкурсі на обласних автобус-
них маршрутах стане наявність
автобусів, пристосованих для
осіб з обмеженими можливос-
тями. Про це заявив минулого
тижня  в.о. директора департа-
менту дорожнього господарства
та транспорту ЛОДА Роман Ко-
котайло.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колектив Кривківської ЗОШ І-
ІІ ст. щиросердечно вітає із зо-
лотим юві-
леєм, який
святкувати-
ме 16 липня,
вчителя англ-
ійської мови
– Людмилу
Євгенівну Ще-
кун.

Колеги бажають
дорогій ювілярці міцного здоро-
в’я – з роси і води, невичерпної
життєвої енергії, здійснення
мрій, родинного тепла, миру, Бо-
жого благословення на многії
літа.

Щастя, злагоди вдома, в ро-
дині,

Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга

дорога,
Хай Вам буде здоров’я від

Бога.
Хай гараздів Вам в хату

прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим,

як літо,
Щастя й долі – на многії

літа.
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–У нас  в районі є 13  батьків,
які самостійно, без матері, бо
так склалася їхня доля,  вихову-
ють дітей.  несучи на своїх пле-
чах цю  важку   батьківську  ношу.
На мою думку, такі тати є героя-
ми. Шановні батьки,  щиро дя-
куємо вам  за те, що ви такі є –
добрі, працьовиті, турботливі, що
ви не зігнулися, не зломилися
під  тягарем, який  звалився на
ваші плечі.  Ви є  гарними бать-
ками, у вас ростуть мудрі, вихо-
вані і  працьовиті діти. Бажаємо
вам здоров’я, сили, снаги, терп-
іння, а вашим дітям – щастя.
Знаком  глибокої  вам уваги  хай
буде  наша щира пошана до
вашої праці, до вашого  нелегко-
го батьківського обов’язку, –  та-
кими словами відкрив роботу
круглого столу, приуроченого
Дню батька,  заступник голови
Турківської  райдержадмініст-
рації Юрій Лило.

 Ірина Стебівка, начальник
служби у справах дітей (до речі,
організатора заходу)  коротко
розповіла історію походження
цього свята.  З розповіді Ірини
Ільківни  присутні  дізналися, що
перша згадка про нього  дато-
вана  1909 роком. Якось під час
відзначення  Дня матері  одна з
жінок-американок  вирішила
організувати щось подібне й для
батьків, бо  згадала, як  тато са-
мотужки виховував  їх, п’ятеро

дітей,   після того, як  мама при
пологах померла.  Ця жінка
пішла в мерію і попросила  зап-
ровадити свято  вшанування
батьків. До неї прислухалися. Це
святкування швидко розповсю-
дилося по всій Америці. При-
клад американців стали на-
слідували інші держави. У 2012
році вже 28 країн світу відзнача-
ли День батька. Ірина Ільківна
уклінно подякувала присутнім
батькам, а також тим, хто з пев-
них причин  не зміг   бути при-
сутнім на заході, за їхню  нелегку
батьківську ношу.  Під час круг-
лого столу йшлося про багато на-
болілих проблем, що  доводить-
ся вирішувати батькам, які само-
тужки виховують  дітей. Стосува-
лися  вони як  медичного обслу-
говування, працевлаштування,
навчання, так і  відпочинку їхніх
дітей.

На засіданні круглого столу
були присутні старший інспектор
Турківського ВП Самбірського
відділу поліції Ігор Дзюдзь,  го-
ловний спеціаліст відділу  соц-
іальної роботи Турківського РЦ
СССДМ Ольга Андрійчин, дирек-
тор Турківського РЦ СССДМ Во-
лодимир Хомин,  начальник
відділу з опіки, піклування  та
усиновлення служби у справах
дітей Турківської РДА Марія
Лило,  завідувач сектору  з об-
слуговування постраждалих

внаслідок аварії  на ЧАЕС  та
сімейної політики Мар’яна Край-
няковець.  Вони закликали
батьків при вирішенні будь-яких
складних питань завжди зверта-
тися до їхніх служб. Там, по мож-
ливості, кожному нададуть допо-
могу.

 – А вам  від мене одна пора-
да – ніколи не впадати у відчай,
не здаватися, не опускати руки.
Вирішувати усі питання по мірі їх
поступлення, щоби не заплута-
тися, бо одразу усе не вирішиш.
І йти тільки вперед, бо назад уже
шляху немає. – підбадьорив

ÒÀÒÎÂÀ ËÞÁÎÂ – ßÊ
Ë²ÒÍ²É ÄÅÍÜ:

ПАХНЕ ПОТОМ, ХЛІБОМ, СПОРИШАМИ….
Татова любов – мов океан,

Де ні дна, ні берега земного –
В неї справді виміру нема,

Бо вона, як в матері. – від Бога.
Цього року вперше, на місцевому  владному рівні, у Турці

відзначали День батька. На   невимушену  і щиру розмову, за
чашкою  чаю і кави,  що пройшла у приміщенні Турківської РДА,
було запрошено  батьків, які потрапили в складні життєві
обставини і яким самим  зараз  доводиться виховувати своїх
дітей.

З кожним століттям у пісні є
своя тематика, своя головна ідея.
Пісні про війну чи інші історичні
події  пережиті народом. Кожен
співав і співає їх по-своєму. Але
щось спільне є в кожному  їх тексті,
що не дозволяє нам  до спільної
проблеми бути байдужими.
  Пісні предків  розказали нам
про ті криваві часи, сповнені
трагізму поразок, розпачу і зви-
тяг. Пісня була невичерпним
джерелом наснаги. Люди вис-
ловлювали  свої почуття, пере-
живання, радість і горе. Це дава-
ло їм сили не сидіти, склавши руки ,
а боротися і добиватися перемоги.
    Ще за часів Київської Русі на-
родні співці передавали своє ми-

стецтво з покоління в покоління.
Цим самим прагнули виховати в
народу відчуття патріотизму, без-
межної любові до рідної землі,
почуття національної гордості.
    На жаль, Україна була позбав-
лена природного культурно-на-
ціонального розвитку. Історична
розірваність у території завжди
позначалася на духовному житті
українців. Не дивно, що саме на
західних теренах нашої держа-
ви збереглися стародавні звичаї
та традиції , які існують і сьогодні.
    У пам’яті світової літератури
заховані також сліди і від бойкі-
вських пісень. Бойки віддавна
славилися старовинними
дійствами та обрядами, які суп-

роводжувалися народними
піснями. Середовище цієї куль-
тури, а саме українські гори Кар-
пати , лісові масиви та чисті, дже-
рельні води надихали на ство-
рення чогось неповторного, чо-
гось , що зможе зберегтися на
довгі часи .

Найбільше вражає наше бой-
ківське латкання. В кожному
селі воно по-своєму цікаве. У
Вовчому, Лімні латкають зазви-
чай на весіллі, а от у моєму
рідному Ільнику латкають до ху-
доби:

«Розкололася лоза
Від вінця до корінця.
Треба лисанці вінця.
Повна лисанька, повна
Шовкова на ній вовна.
Шовкову траву пасе,
Чебрик молока несе».
Бойки з особливою любов’ю

оспівують гірський край, маль-
овничі гори Карпати, безмежну
красу їхньої місцевості. Бойки
завжди берегли та дбали про
природу. Тому багато пісень про-
славляють неймовірно краси-
вий край , поле, яке приносить
урожай, та людей, які невпинно
дбали про своє життя.

    Важливе місце серед бойк-
івських співанок займають пісні
родинно-побутового характеру.
Різні невдачі, поразки та біди

змушували людей  звертатися
до пісні та з новими силами дба-
ти та піклуватися про родину.
Пісні, які ми зараз практично
вже й забули, можна почути ще
із вуст старожилів. Вони змушу-
ють людей пам’ятати про віков-
ічну традицію свого народу, вод-
ночас вони ніби передбачають
нашу сучасну історію.

Варто згадати історичні пісні,
які не менш важливі у бойківсь-
кому фольклорі. Часто жінки,
чекаючи своїх чоловіків з війни,
складали чуйні та співчутливі
пісні. Це допомагало їм терпля-
че переносити дні розлуки.

«За горами сонце палає.
За горами сонце горить.
Поїхав мій милий, в далекую

чужину,
Згадаю, аж серце болить...».
Недарма ж кажуть, що своєр-

ідна душа нації схована, як до-
рогоцінний скарб у глибинах на-
родної пісні. Там вона зали-
шається і зараз, таємнича, при-
ваблива і така милозвучна. Ма-
буть, жоден слухач не зможе
збагнути всю велич її краси, адже
потрібно багато часу витратити
на те, щоб хоч доторкнутися до
тієї маленької частинки, яка несе
в собі дух свободи та нації. Тож
будьмо свідомими того, що ко-
жен українець є спадкоємцем
глибокої і мудрої нації , багатої
на віковічні традиції, пісні зокре-
ма.

Василина МЕЛЕШКО,
с. Ільник.

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…

От де , люде, наша слава,
    Слава України!

(Т. Шевченко)

Подяки

ВОНИ
ЗБЕРЕГЛИ

МЕНІ ЖИТТЯ
Хочеш насмішити Бога – роз-

кажи Йому про свої плани.
Ще зовсім недавно я була

впевнена, що ця народна
мудрість не про мене, доки рап-
това недуга вмить не закресли-
ла всі мої плани та сподівання.
Але професіоналізм та фа-
ховість турківських лікарів, які
зберегли життя та врятували
здоров’я не одній людині, допо-
могли і мені.

Тому хочу скласти щиру подя-
ку лікарям-гінекологам п. Арти-
мович Є.В. та п. Яруті Л.О. та ліка-
рю-хірургу Галишину М.М.

Слід відзначити і весь медич-
ний персонал лікарні за їхню
турботу та співпереживання.
Низький Вам уклін за доброзич-
ливе та людяне ставлення до
своїх пацієнтів, за щирі і теплі
слова підтримки.

Поряд із почуттям вдячності
мене також огортає і почуття три-
воги. Тривоги за завтрашній
день, за майбутнє наших батьків
і дітей. Хотіла б поглянути в очі
тим можновладцям, котрі, при-
криваючись красивим словами
про реформи, хочуть забрати у
нас останню надію на вчасний
порятунок. Цікаво, чи провели
вони підрахунки, скільки по-
трібно подолати кілометрів та
затратити часу, щоб добратися
із найвіддаленіших сіл району до
м. Самбір? Чи не стане ця до-
рога до лікарні для багатьох
людей фатальною? Кому вигід-
но закривати цілі відділення у
турківських лікарнях? Це так ви
піклуєтеся про наше майбутнє?

Напрошується наступне пи-
тання: чи не «потішать» нас,
жителів гірського району, у ско-
рому часі звісткою про те, що
бойкам, приєднаним до Самбі-
рського району, і «гірські» не слід
платити.

Дорогі краяни! Не будьмо бай-
дужими до свого майбутнього!
Давайте захистимо наших
лікарів і своє право на своєчас-
не і кваліфіковане медичне об-
слуговування.

З повагою, жителька с. Гус-
не – Чичерська Л.М.

Українська  пісня – одне  з  найцінніших  надбань  українського
народу.  Вона  є  важливим  атрибутом  у    житті   кожного
українця  і  здавна  шанувалася.

Вона з кожним роком набуває нового сучасного значення.
  Коли звучить пісня , серце не може залишатися байдужим і
холодним , бо в ній стільки трепетної щирості, ніжності,
відвертої довіри. Яка мати не співала  легких, як сон, пісень
над колискою своїх дорогих дітей. Який боєць  без пісні не зна-
ходив для себе сили, мужності та завзяття в боротьбі проти
ворога. Кожен знаходить у пісні розраду, сили, мудрі поради.

татів-одинаків присутній  багато-
дітний батько,  в якого у  сім’ї  на
утриманні  ще й хвора дитина-
інвалід,  Микола Ярошович.

Кожен з присутніх батьків роз-
повів про свою долю, про ос-
новні родинні пріоритети, про
те, як нелегко іноді доводиться.
Але коли діти здорові, слухняні,
добре вчаться, людяні і щирі, то
всі труднощі забуваються і  на

серці стає радісно і спокійно.
 У результаті усі зробили вис-

новок, що батько, який сам ви-
ховує дітей, поганим бути не
може.  Діти повинні знати, що
заради них батьки віддали їм
свої життя. Як наприклад, Мико-
ла Мотичак з Дністрика-Дубово-
го виховує сам трьох дітей.  Дру-
жина померла, коли третій ди-
тинці було лишень 9 місяців.
Після смерті дружини ситуація
у сім’ї  склалася вкрай важка.
Щоби хоч якось полегшити її,
служба у справах дітей пропону-
вала Миколі віддати дитинку бо-
дай на рік-два у будинок дитяти,
але  Микола навідріз відмовив-
ся. Йому, а також Любомиру
Павлику із Завадівки. Михайлу
Голоду із Яблунова та  Миколі
Ярошовичу з  Турки від імені Тур-
ківської РДА були вручені  подя-
ки за сумлінне відношення до
своїх батьківських обов’язків.
Приватний підприємець Ігор

Леньо надав спонсорську допо-
могу у вигляді солодощів.

Крім уже згаданих татів,  таку
ж  безмежну батьківську любов
дарують своїм дітям й інші. Вони
для своїх доньок і синів –єдині й
найкращі на землі. Тож, шановні
татусі, хай завжди ваші руки бу-
дуть сильні, а здоров’я міцним;
хай будуть серця ваші теплом
зігріті і радують вас ваші діти.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Педагогічний колектив
Ільницького НВК щиросердечно
вітає із ювілеєм вчителя фізич-
ного виховання –
Олену Михайлів-
ну Мелешко – і
бажає шановній
ювілярці міцно-
го здоров’я – з
роси і води, невсипу-
щої життєвої енергії,
успіхів у роботі, родинного теп-
ла, достатку, миру, злагоди, Бо-
жого благословення на многії
літа.

Щастя, злагоди вдома, в ро-
дині,

Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга

дорога,
Хай Вам буде здоров’я від

Бога.
Хай гараздів Вам в хату

прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим,

як літо,
Щастя й долі – на многії

літа.

ÊÐÀÑÀ ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÎ¯ Ï²ÑÍ²
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Дорогу племінницю і сестру –
Катерину Дмитрівну Височансь-
ку –  жительку с. В.Висоцьке, з
днем народження
вітає родина з
Ільника – цьоця
Юстина з роди-
ною, сестра Ніна,
брат Іван з роди-
ною, стрик Ілля з
родиною – і бажа-
ють їй міцного здоров’я – з роси
і води, світлої радості в житті, ро-
динного тепла, Божого благо-
словення.

Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі
бажань.

Щоб доля дарувала тільки
радість,

Ні грама бід, ні крапельки
страждань.

А в небеснім просторі, де
світяться зорі,

Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі Своїм

Синочком
Приносить  Тобі щастя зем-

не.

Дорогу хресну маму, прекрас-
ного педагога Людмилу Євгенів-
ну Щекун із с. Кривка з ювілей-
ним днем народ-
ження , який
святкуватиме 16
липня, щиро-
сердечно вітає
похресниця Ма-
рія Чичерська і
бажає люблячій юві-
лярці міцного-міцного здоров’я,
невичерпної життєвої енергії,
родинного тепла, сімейного
благополуччя, добра, миру,
світлої радості в житті та Божої
ласки на довгі і щасливі роки
життя.

Дозвольте з ювілеєм при-
вітати

І побажати від душі
Багато щастя і добра бага-

то,
Хай буде світлим кожен

день в житті.
Хай негаразди завжди обми-

нають,
Хай буде легко Вам  вперед

іти.
І словом добрим Вас завжди

вітають,
Бажаю успіхів великих у  ро-

боті.
Нехай життя здається

добрим дивом –
Єдиним, неповторним і щас-

ливим!
А всі  Ваші життєвії шляхи
Благословенні будуть Бо-

гом і людьми.

Добре проведений час із моїми найкращими друзями став стимулом для написання хороших рядків.
Днями у сільському клубі мого рідного с. Присліп ми провели свій відпочинок із народними колективами  і районного Народного

дому та дитячої музичної школи м. Турка.
Складаю щиру подяку районному відділу куль-

тури та туризму і всім учасникам народної твор-
чості: Василю Дубравському, Михайлу Федорку,
дитячим вокальним групам під керівництвом
Уляни Боберської, Миколі Боберському, Ігорю
Заканичу, Н.Шепіді.

Великою увагою відзначились учасники ВІА
«Горяни» під керівництвом Івана Ільківа – Іван-
на Ільків, Ігор Костів, Ігор Васьків; гуморист Во-
лодимир Тупитчак.

Звучи, моя пісне
Десь на Півдні далекім гармати стріляють
І проходять криваві бої.
Ми на Заході ріднім за мир Бога благаєм,
Ми ж не склали ще крила свої.
Є в простого народу надійна і мила
Рідна пісня й молитва свята.
Поки в наших ще жилах багряна кров не зас-

тигла,
Ми співаєм заради життя.
Хто на прапорі ріднім свій Герб прославляє,
Той достойний найвищих висот.
І даремно, коли ворог на нас наступає –
Нездоланний вкраїнський народ!
Тож звучи, моя пісне, весела, вкраїнська!
Мелодійним акордом звучи!
Плекай, мій народе, надію на щастя!
І в щасті заможно живи.

Марія ДЖУРА.

ß ÏÎÂÅÐÍÓËÀÑÜ ² ÒÓÒ
ÌÅÍÅ ×ÅÊÀËÈ

ДО УВАГИ
ВЛАСНИКІВ

ПАЇВ!
Відділ Держгеокадастру у

Турківському районі інформує
власників земельних ділянок
сільськогосподарського при-
значення та земельних час-
ток (паїв), що на сьогодні в
Україні заборонено купівлю-
продаж земельних ділянок
сільськогосподарського при-
значення та земельних час-
ток (паїв), визначених підпун-
ктами «а» та «б» пункту 15
розділу X «Перехідні положен-
ня» Земельного кодексу Ук-
раїни.

Звертаємо Вашу увагу, що уго-
ди (в тому числі довіреності), ук-
ладені під    час дії заборони на
купівлю-продаж або іншим спо-
собом  відчуження щодо    таких
земельних ділянок, є недійсни-
ми з моменту їх укладення (по-
свідчення),   в тому числі угоди в
частині передачі прав на відчу-
ження земельних часток   (паїв)
в майбутньому.

Закликаємо власників паїв
бути обачними, відповідальни-
ми в питаннях розпорядження
своєю власністю, врахувати, що
після відкриття ринку земель в
Україні, після встановлення рин-
кових цін, вартість цих земель з
роками лише зростатиме.

Також радимо стежити за но-
винами  на профільних сайтах,
інформаційних стендах терито-
ріальних органів Держгеокада-
стру.

Микола ДЕМ’ЯН,
в.о. начальника відділу Дер-

жгеокадастру у Турківському
районі.

Робота в Польщі
Польсько-німецька фірма

займається обробкою кишок
для ковбасних виробів.

Пропонуємо: висока з/п  +
премії, офіційне працевлашту-
вання, медичне страхування,
забезпечення спецодягом, про-
живання за рахунок фірми, без-
коштовний доїзд, одноразове
харчування, візова підтримка.

Додаткова інформація за
тел.: +380673220240.

ÇÂÈÊÍÓÒÈ
ÄÎ Â²ÉÍÈ…

Сьогодні ми часто чуємо  про загиблих в
зоні АТО, але рідко кого з нас це ранить. Ще
якихось два роки тому будь-яка новина з зони
антитерористичної операції буквально в’їда-
лася в наше серце, ми співпереживали горю
рідних і все дужче ненавиділи «Русский мир».
А сьогодні що з нами сталось? Невже ми
дійсно звикли до війни?

Вже півроку не б’ється серце нашого земляка
Олександра Ільницького, з позивним «Барні».
Цю неймовірно сміливу людину можна називати
героєм, адже він проявив свій патріотизм в рішу-
чих діях: поїхав на фронт, заявив себе в підрозділі
як один із найхоробріших воїнів, а під час боїв під
Іловайськом йшов на ворога в повний зріст, не
ховаючись.

Він  міг, як і більшість, вибрати затишний, теп-
лий дім, а не суворі умови і пронизуючий тіло хо-
лод. Але якими б були наслідки, коли б усі герої,
які поклали своє життя на Донбасі, вибрали про-
стіший шлях? Тоді війна постукала б в наші вікна.

Сумна статистика з новин, якою вже нікого не
здивуєш, дедалі збільшується. Бойовики посилю-
ють наступ, все більше родин отримують сумні
звістки, в той час, коли ми перемикаємо канал те-
левізора, побачивши людину в формі, яка допові-
дає про події в зоні АТО.

Ніби сніг з приходом весни, зникли волонтери.
Хіба тепер армія має все, що їй необхідно? Для
солдатів волонтери були єдиним джерелом забез-
печення елементарних потреб, а тепер ці потреби
нікого не цікавлять, хоча ще в недалекому 2014-
ому на вулицях завжди можна було побачити не-
байдужих. Невже хлопці за ці два роки скоротили
потреби  в їжі, одязі та зброї?

Ще багато питань можна назвати, проте вони так
і залишаться риторичними… Залишається тільки
вірити, що в наших серцях все-таки проросте ма-
леньке зерно патріотизму, розтопивши лід,  і ми
навчимося знову співчувати і цікавитися подіями на
Сході, а, можливо, серед нас з’явиться новий ге-
рой, адже війна триває і там, в паралельному світі.
Сьогодні помирають люди, щоб завтра ворог не
розширив лінію фронту і не зламав життя тим, які
вибрали затишок.

Марія ВИШОТРАВКА,
студентка Самбірського технікуму економіки та

інформатики.

Але це тема окремої розмо-
ви. А зараз про його захоплен-
ня дачною ділянкою. Вона в
нього екологічно чиста, без от-
рутохімікатів і без колорадсько-
го жука.

Останнє являє особливий інте-
рес. Бо, здавалося б, це немож-
ливо – без отрутохімікатів і в той
же час без колорадських жуків.

А Микола Леонідович спокій-
но й розважливо розповідає:
«Дещо від розумних людей по-
чув, а дещо сам додав і тепер
від нищівного колораду мій го-
род вільний. Якщо хто з сусідів
по дачі цікавиться – ділюся дос-
відом. Усі задоволені: на їхніх
городах теж зник колорадський
жук. І без отрутохімікатів!».

Про своє дітище-город без от-
рутохімікатів і без колорадських
жуків Микола Леонідович може

захоплено розповідати  година-
ми.

А якщо спробувати коротко й
сухо викласти суть досвіду, то це
можна передати у формі зви-
чайного рецепта. Хоча звичай-
ним у ньому є лише те, що інгре-
дієнти, тобто складові рецепта,
надзвичайно прості й поширені
і, що немаловажно – недорогі. А
ось напрочуд удале поєднання
їх у єдине ціле у голову прийшло
саме Миколі Леонідовичу.

Отже, про сам рецепт: сухої
г ірчиці – 1 пачка (невелика,
грамів 50), оцту 9%-го – 100
грамів, мила господарського
72%-го настругати 1 ст. ложку
(для кращого присипання пре-
парату до листя картоплі), пер-
цю доморощеного червоного,
гіркого, двічі пропущеного крізь
кофемолку (не м’ясорубку) – 1

ст. ложку.
Усе це залити 8 літрами води,

добре розмішати, настояти 2 го-
дини, двічі процідити крізь кап-
ронову панчоху (чулок), аби при
використанні не забивалася
форсунка розпилювача.

Таку кількість готового препа-
рату Микола Леонідович викори-
стовує на площу, на якій висад-
жено 5 відер картоплі.

Ось, здається і все.
Використовувати настій мож-

на проти жука в будь-якій стадії
його розвитку. Дорослому жукові
такий «гостинець» настільки не-
стерпно пече, особливо при
відкладанні яєць, що він обпа-
дає і гине. Молодий же жук поз-
бавлений можливості харчува-
тися і теж гине, отже, немає
можливості відроджуватися. А
якщо де й з’явиться поодинокий
залітний жук, то його можна зни-
щити тим же способом.

Сам Микола Леонідович за се-
зон робить одне обприскуван-
ня-обпилювання. І ненажерли-
вого й набридливого жука немає.

Ось чому у Миколи Леонідови-
ча з року в рік город екологічно
чистий без отрутохімікатів і без
колорадського жука.

Володимир МАРТУСЬ.

ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ ×ÈÑÒÈÉ ÃÎÐÎÄ
ÁÅÇ ÎÒÐÓÒÎÕ²Ì²ÊÀÒ²Â ² ÁÅÇ
ÊÎËÎÐÀÄÑÜÊÎÃÎ ÆÓÊÀ

Микола Леонідович Рибалко з Полтави – людина з серйозни-
ми захопленнями. Він чудовий рибалка-любитель, таланови-
тий і досвідчений біоенергоінформатик (іншими словами –
екстрасенс).

Сусіди – дід Михайло, баба
Юстина і кума Ніна, Ігор і Михай-
ло з сім’ями щиро-
сердечно вітають
із полуднем віку –
50-річчям від дня
народження – до-
рогу їм людину,
доброго сусіда,
кума – Володими-
ра Ігнатовича Ільницько-
го – із с. Ільник і бажають люб-
лячому ювіляру неба безхмар-
ного, настрою гарного, здоров’я
– без ліку і довгого, довгого мир-
ного віку.

Дозвольте Вас сердечно
привітати

І побажати від душі.
Багато щастя і добра бага-

то,
Хай буде світлим кожний

день в житті.
Хай Мати Божа від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та.
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щедрі щастям многії

літа.
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ПОНЕДIЛОК, 18
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Перша студiя
10.15 Т/с «Таксi»
10.55 Чоловiчий клуб
11.30 Д/ф «Джиммi Картер»
13.35 Казки Лiрника Сашка
13.50 М/ф «Друзi янголiв»
14.15 Суспiльний унiверситет
15.15 Д/ф «Я там був не з
власної волi»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ц «Повернення». Д/ф
«Волонтер»
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00 «ТСН-Тиждень»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00 «Чотири весiлля 5»
10.25 «Мiняю жiнку - 2»
11.55, 12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10 «Сiмейнi мелод-
рами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши
комiка»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23.15, 03.35 Х/ф «Центурiон»
01.10 Х/ф «Джекi Браун»

ІНТЕР
06.20 Мультфiльм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Полiт фантазiї»
(16+)
11.15, 12.25, 04.45 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.40 «Сiмейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.10, 04.15
«Подробицi»
20.30 Т/с «Двадцять рокiв без
кохання» (16+)
22.20 Т/с «Ластiвчине гнiздо»

ВIВТОРОК, 19
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45, 01.45 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.15 Т/с «Таксi»
11.05 Д/ф «Джиммi Картер»
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Друзi янголiв»
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Фольк-music
16.35 Подорожнi
17.30 Мистецький пульс
Америки

18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Нашi грошi
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00, 19.30, 01.35 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5»
11.00 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10, 04.20 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши
комiка»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23.10, 02.20 Х/ф «Король
Артур»

ІНТЕР
06.15 Мультфiльм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 20.30 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання» (16+)
11.10, 12.25, 04.40 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.40, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00 Подробицi
22.20 Т/с «Ластiвчине гнiздо»

СЕРЕДА ,20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.15, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Про головне
09.45 Нашi грошi
10.15 Т/с «Таксi»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Друзi янголiв»
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Ювiлейний вечiр дири-
гента В. Гуцала
17.30 Д/с «Вiзит до Кореї»
18.00, 01.20 Новини. Свiт
18.40 СПЕЦПРОЕКТ «Євроба-
чення-2017. Битва мiст»
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00, 19.30, 01.15 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5»
11.00 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10, 03.45, 04.30
«Сiмейнi мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши
комiка»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23.10, 02.00 Х/ф «План втечi»

ІНТЕР
06.15 Мультфiльм

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 20.30 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання» (16+)
11.05, 12.25, 04.40 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.40, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.05, 04.10
«Подробицi»
22.20 Т/с «Ластiвчине гнiздо»

ЧЕТВЕР, 21
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 СПЕЦПРОЕКТ «Євроба-
чення-2017. Битва мiст»
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Друзi янголiв»
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35 Свiтло
17.10 Д/с «Середземномор’я»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.20 Т/с «Травма»
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.40, 02.40 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00, 19.30, 02.20 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5»
11.00 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10, 04.40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши
комiка»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23.15 «Право на владу 2016»

ІНТЕР
06.15 Мультфiльм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 20.30 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання» (16+)
11.05, 12.25, 04.45 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.40, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.05, 04.15
«Подробицi»
22.20 Т/с «Ластiвчине гнiздо»

П’ЯТНИЦЯ, 22
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.30, 07.50, 08.25 Смакота

06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.40 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с «Таксi»
11.00 Вiкно в Америку
11.30 Дорога до Рiо-2016
12.00 Д/ф «Волонтер»
12.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Друзi янголiв»
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Гра долi
17.10 Д/с «Середземномор’я»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Х/ф «Давай не сьогоднi»
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 03.55 «Шiсть кадрiв»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5»
11.00 «Мiняю жiнку - 2»
12.15, 12.50 «Слiпа»
13.15, 14.10 «Сiмейнi мелод-
рами - 6»
15.10, 16.10 «Розсмiши
комiка»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.20 «Сватики»
22.00 «Свiтське життя»
23.00 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
06.15 Мультфiльм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Т/с «Двадцять рокiв без
кохання» (16+)
11.10, 12.25 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.40, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.55, 05.30
«Подробицi»
20.30 Т/с «Мама буде проти»

СУБОТА, 23
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.20 На слуху
06.45, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35, 23.40 Золотий гусак
09.10 Мистецький пульс
Америки
09.40 Як це?
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.25 Хочу бути
10.45 Школа Мерi Поппiнс
11.00 Казки Лiрника Сашка
11.20 М/ф «Друзi янголiв»
12.20 Х/ф «Атака на Перл
Харбор»
15.05 Чоловiчий клуб. Спорт
16.20 Чоловiчий клуб
16.55 Д/ф «Клiнтон»
18.55 Дорога до Рiо. Урочистi
проводи нацiональної
олiмпiйської команди України
на Iгри XXXI Олiмпiади Рiо-де-
Жанейро
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.30, 04.30 Дорога до Рiо-
2016. Спецвипуск
22.00 М/ф «Атракцiон»
22.10 Альтернативна музика

22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп!

КАНАЛ 1+1
06.15, 02.40 А/ф «Монстр у
Парижi»
08.05 «Сватики»
09.40, 19.30 ТСН
10.40 «Свiтське життя»
11.40 Т/с «Центральна
лiкарня»
16.35, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка 6»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.10 Х/ф «Артур Ньюман»

ІНТЕР
06.00 Х/ф «Марiя, Мiрабелла»
07.30 Х/ф «Трень-брень»
09.30 Д/п «1000 рокiв на
Афонi»
10.45 Х/ф «Бережiть жiнок»
13.45, 02.20 Х/ф «Шалено
закоханий»
15.45 Т/с «Мама буде проти»
20.00, 01.15 «Подробицi»
20.30 «Слов’янський базар у
Вiтебську». Урочисте закриття
23.00 Д/п «Вiктор Постол.
Чемпiон з Димерки»

НЕДIЛЯ, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт on line
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.10 Дорога до Рiо. Урочистi
проводи нацiональної
олiмпiйської команди України
на Iгри XXXI Олiмпiади Рiо-де-
Жанейро
10.55 Гра долi
11.45 Мистецькi iсторiї
12.15 Спогади
12.45 Театральнi сезони
13.40 Фольк-music
14.50 Перша студiя. Спецви-
пуск
15.15 Д/ц «Декомунiзацiя»
16.50 Президентська колекцiя.
Д/ф «Клiнтон»
18.45 Т/с «Мафiоза»
21.00, 05.35 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола
00.20 Телемагазин

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
08.05 «Українськi сенсацiї»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.05, 19.30 ТСН
11.00 «Свiт навиворiт 5»
12.25 Т/с «Центральна
лiкарня»
15.15 Т/с «Свати - 4»
20.15, 01.10 Х/ф «Темнi
лабiринти минулого»
00.10 «Свiтське життя»

ІНТЕР
04.00 «Бокс на Iнтерi. Вiктор
Постол Теренс Кроуфорд».
Прямий ефiр
08.00 Мультфiльм
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 «Слов’янський базар у
Вiтебську»
14.25, 01.30 Х/ф «Кохати не
можна забути» (16+)
16.20 Х/ф «Осiннi клопоти»
(16+)
18.05, 20.30 Т/с «Все повер-
неться» (16+)
20.00 «Подробицi»
22.30 «Бокс на Iнтерi. Вiктор
Постол Теренс Кроуфорд»
23.40 Х/ф «Двiчi в одну рiку»
(16+)
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Продається 2-кімнатна квар-
тира (є кухня, коридор, ванна,
сарай) по вул. Шептицького,3/13
в м. Турка. Ціна – договірна.

Тел.: 0672596598.

Якісно, швидко, недорого роб-
лю ремонт, євроремонт квартир,
будинків. Виконую зовнішні,
внутрішні, електромонтажні,
сантехнічні роботи, кладу плит-
ку, європідлогу, бруківку.

Тел.: +38096762582,
+380505445045.

Воловецьке 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.

Вчителі початкових класів Боринського НВК висловлюють гли-
бокі та найщиріші співчуття своїй колезі – вчителю початкових класів
Іванні Юріївні Бугіль з приводу великої і тяжкої втрати – передчас-
ної смерті невістки Наталії.

В цей скорботний час ми з глибоким сумом розділяємо Ваше
горе і підтримуємо Вас.

Вічна їй пам’ять.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття медсестрі терапевтичного відділення Марії
Михайлівні Кузьмак з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ Турківського
району висловлюють щире співчуття ветерану ОВС Володимиру Ге-
оргійовичу Бугілю з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
невістки Наталії.

Сім’я Володимира Бугіля глибоко сумує з приводу смерті доброї,
щирої, чуйної, надзвичайно людяної християнки, дорогої сусідки Надії
Миколаївни Сливар і висловлює щире співчуття сім’ї та рідним по-
кійної.

Світла пам’ять про Надію Миколаївну назавжди збережеться в
наших серцях.

Педагогічний колектив та профспілковий комітет Нижньояблунсь-
кого НВК ЗНЗ І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття вчителям – Михай-
лу Леонідовичу, Валентині Степанівні, Олегу Михайловичу та Мар’я-
ну Михайловичу Сливарям – з приводу великого горя – смерті ма-
тері, свекрухи та бабусі – Терези Данилівни.

Колектив Турківського НВК висловлює глибоке співчуття вчителю
початкових класів Ірині Василівні Канарєєвій з приводу великого
горя – смерті батька.

Учні 3-Б класу Турківського НВК та їхні батьки висловлюють гли-
боке співчуття класоводу Ірині Василівні Канарєєвій з приводу ве-
ликого горя – смерті батька.

Адміністрація і колектив Боринської КМЛ висловлюють щире
співчуття Богдану Миколайовичу Сипливому з приводу смерті сест-
ри – Сливар Надії Миколаївни, колишньої працівниці лікарні.

Адміністрація і колектив Боринської КМЛ висловлюють щире
співчуття сестрі-господині Софії Михайлівні Петрик з приводу смерті
чоловіка та працівника Боринської КМЛ – Йосипа Івановича Пет-
рика.

Родини Лоцків, Шибків, Легезів, Дуранів висловлюють щире співчут-
тя племінниці, сестричці Іванні Юріївні Бугіль з приводу великого і
тяжкого горя – смерті дорогої для неї людини – невістки Наталії.

Спи спокійно, дорога Наталю,
Вічна Тобі пам’ять.
Вже дні минають з того часу,
Як у таку ж похожу літню днину,
Тіло Твоє, дорога Наталю,
Уклали у сумну і темну домовину.
Передчасно Твій ясний розум згас
І палке серце в грудях перестало битись.
Сумно без Тебе минає цей час
І ми не можем досі з цим змиритись.
Земля хай буде Тобі пухом
І вічне царство в небесах,
Тебе ніколи не забудем,
Ти будеш назавжди у наших серцях.

Продається будинок в
Стрілках:  3 кімнати, кухня, ко-
ридор, ванна. Вода, каналізація,
газове та пічне опалення. Літня
кухня. Тел.: 0932011363,
0957522281.

Загублений військовий квиток
НК №156037, виданий Турківсь-
ким райвійськкоматом на ім’я
Степана Володимировича Ма-
русяка, вважати недійсним.

Втрачені документи про освіту, здобуту в Турк-
івському професійному ліцеї, – диплом ВК
№33545484, атестат ВК №33538410, видані
30.06. 2008р. на ім’я Олексія Михайловича Цапа,
вважати недійсними.

Продається автомобіль ЗіЛ-
157. Ціна –договірна.

Тел.: 0953345532;  0965178586.

В м. Турка, по вул. Травнева, 100 ж (Липи), про-
дається земельна ділянка під будівництво, пло-
щею 0,10 га. Добрий заїзд, поруч лінія електро-
передач. Ціна – 3100 у.о.  Тел.: 0665002017.

Продається план під  будівництво по вул.
Міцкевича, 22/1  в м. Турка. Площа ділянки – 0,006
га. Підведений  трифазний струм, поруч  –  річка,
газопровід.

Ціна – договірна. Тел.: 0991923252.

Робота в Польщі
На роботу в Польщу потрібні чоловіки, жінки,

сімейні пари. Офіційне працевлаштування.
Тел.:0681374130. Оля.

Візи
Допомога у відкритті польської робочої візи.
Запрошення від воєводи.
Термінова реєстрація.
Оплата по факту. Тел.:0681374130. Оля

Нещодавно шашкісти та шахісти району по-
мірялися силами, щоб визначити найсильн-
іших в бліц-турнірах. Після чергових партій та
аналізу їх результатів  встановлено, що до
трійки найсильніших шахістів серед чоловіків
увійшли Богдан Москаль та Василь Костишак
– розділили перше-друге місця. Третім був
Володимир Комарницький. Серед жінок на
першому місці – Мар’яна Біян, після неі –
Галина Мамчук та Галина Дем’ян. У дівчат
на найвищій сходинці – Ірина Малетич, на
другому місці – Діана Дем’ян, на третьому –
Оксана Яворська. Серед хлопців перемогу
святкував Павло Яворський, найближчі його
переслідувачі – Микола Яворський та Роман
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Бордун ( відповідно, друге-третє місця).
У змаганнях з шахів на першому місці, се-

ред чоловіків, – Петро Рогач, другому – На-
зарій Павлик, третьому – Микола Федаш.
Жінки поділили призові місця наступним чи-
ном: Ганна Мамчук – перше, друге-третє – Га-
лина Дем’ян та Ольга Яворська. Серед
юнаків найкращий результат показав Роман
Яремчук. Йому дещо поступилися Олег Ко-
марницький та Олег Голдич. У дівчат перше
призове місце дісталося Наталії Тарасенко,
друге – Оксані Рогач, третє  – Вікторії Мару-
сяк.

Наш кор.


