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Дорогу, люблячу, добру, дбайливу матусю і бабусю – Іванну Іванів-
ну Микуляк – із с. Явора з 60-річчям від щирого серця із великою
любов’ю вітають дочки Леся і Галина, син Ро-
ман, зять Володимир та невістка Іванна; онуки
Олег, Валерій, Іван, Максим, Володька і бажа-
ють їй міцного здоров’я і Божої опіки в житті.

Найдобріша бабуся, найкраща матуся!
В цей день ми вклоняємось дуже низень-

ко.
Спасибі за ласку, за ніжність, турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну ро-

боту.
Господь хай дарує здоров’я та силу.
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Живіть же, матусю, ще років до ста,
Бо світ цей, рідненька, без Вас – сирота.

Настоятеля церкви Собор Івана Хрестителя с. Лімна  – о. Івана
Германовича з днем народження, яке відзначав 17 січня, і Днем
Ангела щиро вітають парафіяни. Кланяємось низько Вам за ту по-
всякденну працю, яка допомогла нам укріпитись вірою та збагати-
тись любов’ю до Бога, і бажаємо Вам добро-
го здоров’я, щастя в родинному колі і всіх зем-
них благ. Хай Господь допомагає Вам втілю-
вати в життя всі Ваші задуми. Многая Вам і
благая літа.

Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панують спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було.

ÃÅÐÁ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ
Взявшись  за руки, створили діти на снігу  – із

Заходу і Сходу
Ще довго пам’ятатиму слова, почуті від дітей з Донецької та Луганської областей, що мали

5-денну поїздку спеціальним поїздом «Лисичанськ-Київ-Львів-Хирів»: «Це були найкращі дні у
нашому житті. Ми побували в казці». І це не поодинокі враження учнів із Сходу України, що
відвідали Галичину під час акції «Схід і Захід – разом».

Благодійний фонд Андрія Лопушанського уже третій рік поспіль запрошує на Різдво дітей з Донець-
кої та Лугансь-
кої областей.
На цей раз при-
було аж 500, із
так званої
«сірої» зони
війни. Так скла-
лися обставини,
що вони уже
звикли до що-
денної канона-
ди гармат, і їм,
як ніколи, сьо-
годні варто зо-
середити свою
увагу на радості
і святах, відчути,
що завдяки хо-
робрості наших
воїнів, вони за-
хищені, а в Цен-
тральній та Західній Україні вони мають справжніх друзів. На своїй прес-конференції Андрій Ярославо-
вич, розповідаючи про акцію, наголосив, що вже наступного Різдва він запросить до 1000 дітей, а влітку
у Хирові, на базі Східноєвропейського  колегіуму, планує створити відпочинково-спортивний табір для
наших дітей та дітей зі Сходу.

– Я особисто горджуся тим, що наша команда працювала, не покладаючи рук в снігопад і в холод,
вдень і вночі, щоб створити свято для дітей, – каже Андрій Ярославович. – Ми навіть змогли змінити рух

потягу й додати
новий маршрут
«Трускавець». Тож
наші гості побували
там в дельфінарії
та СПА-центрі.

Добрим словом
тут варто згадати й
«Укрзалізницю»,
яка , задля ком-
форту дітей, сфор-
мувала спеціаль-
ний потяг дружби
з 11 вагонів, влас-
не, котрим діти
м а н д р у в а л и ,
пізнаючи Україну.
Не лише в Хирові,
а в кожному пункті
зупинки для дівчат
та хлопців підготу-
вали спеціальні

цікаві програми, що допомагали їм поринути в казкову атмосферу, познайомитися з різдвяними тради-
ціями і завести нових друзів. До організації свята в Кєві долучився благодійний фонд «Стрічка Надії». У
старовинному Львові дітей зустрічали представники Львівської ОДА. За сприяння її очільника Олега
Синютки, вони відвідали Львівську філармонію, краєзнавчий та історичний музеї, ознайомилися з
колоритом міста, його визначними пам’ятками.

У м. Хирів, разом з дітьми Турківського та Старосамбірського районів, гості із Сходу встановили
рекорд України: взявшись за руки, витворили на снігу  великий Тризуб. У довжину він мав 62 м, завшир-
шки – 34 м. Над живим Тризубом літав дрон, аби все це зафіксувати і залишити спогад для нащадків.
Навмисне з Києва прибула повноважний представник Книги рекордів України й зафіксувала цей рукот-
ворний витвір. Усі разом заспівали Гімн України.

Від Турківщини у цьому заході брали участь помічник депутата Верховної Ради України Андрія Лопу-
шанського Ірина Кіра, методист відділу освіти Турківської РДА Наталія Усик, директор Лімнянського
НВК Ярослав Тирик, діти з м. Турка, сіл Лімна та Явора, а також медичний працівник Руслана Шуптар,
яка  супроводжувала наших учнів у поїздці.

До свята також долучилися польські партнери, що привезли з собою духовий оркестр із гміни Ясло.
– Дякую всім небайдужим, хто допоміг побачити дітям частину мирної України, де не ревуть гармати

і не строчать кулемети. Впевнена: разом ми  переможемо, – зазначила представник департаменту
освіти і науки Луганської ОДА Лариса Борисова.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні земляки!
Однією з вікопомних дат в історії нашого народу є злиття

століттями відірваної одна від одної частин України: Західноук-
раїнської Народної Республіки та Наддніпрянської України і ство-
рення 22 січня 1919 року незалежної Української Народної Респуб-
ліки, що стало здійсненням віковічних мрій, якими жили і за які
умирали кращі сини України. Об’єднавча акція 1919 року залишила
глибокий слід в історичній пам’яті українського народу, який по-
стійно нагадує – головною, незаперечною, неперехідною цінністю
для всіх нас є незалежна, соборна держава. Головний урок Дня
Злуки – це усвідомлення того, що тільки в єдності – сила. У цей
день ми особливо повинні задумуватись над істиною: ми є украї-
нцями, нащадками лицарів Київської Русі й запорізьких козаків, а
це насправді значно важливіше за будь-які партійні уподобання й
політичні розбіжності.

Міцного здоров’я вам, шановні земляки, щастя, добра, миру, зла-
годи і глибокої віри у гідне майбутнє нашого краю та України!

В єдності – наша сила! Миру вам і Божої Благодаті!
Народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ
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– Отже, Костянтине Федо-
ровичу, почнемо з фінансів.
Яка сума цьогоріч перепала
медикам в  районному бюд-
жеті й чи вистачить її на
більш-менш нормальне функ-
ціонування вашого підрозділу?

– Звичайно, я оптиміст і вва-
жаю, що прожити таки мусить
вистачити, але, як кажуть, не на
широку ногу, а ощадливо, рахую-
чи та економлячи кожну копій-
ку. Кошторисні призначення, ви-
ділені нам в районному бюджеті,
складають 51 млн. 960 тис. грн.
З них на утримання Боринської
міської лікарні – 6 млн. 800 тис.
грн., Відповідно, Турківській
КЦРЛ   та її підрозділам зали-
шається 45 млн. 160 тис. грн. На
заробітну плату, з нарахування-
ми, заплановано 39 млн.809
тис. грн.. Тут хочу наголосити, що
цих коштів нам вистачить лише
на 10 місяців. До кінця року до-
даткова потреба, як мінімум,
складає 7 млн. грн.

– То що ж, доведеться еко-
номити? Як плануєте орган-
ізовувати оптимізаційні захо-
ди?

– Щось особливе придумува-
ти не будемо. Уже із лютого ме-
дичні працівники, як мінімум, на
15 днів йтимуть у вимушені бе-
зоплатні відпустки. Та й без оп-
тимізації штатної чисельності
працівників не обійтися. Я вже
мав розмову із завідувачами
відділень на предмет того, щоб
вони найближчим часом скрупу-
льозно проаналізували ефек-
тивність роботи підлеглих, їхню
потрібність для відділення й по-
дали інформацію з тим, щоб
максимально безболісно про-
вести  неприємну процедуру
скорочення штатів. Повірте, зай-
вих людей в медицині, зрештою,
як і в інших галузях, є немало. За
останніх 6-7 років у нас так роз-
дули штати, що просто диву дає-
шся. Зрозуміло, для введення
нових штатних одиниць (нехай і
не на повну ставку, а з оплатою

0,25,  0,50 чи 0,75 відсотків) була
серйозна мотивація, про яку всі
добре знають. Зараз ми змушені
пожинати плоди цієї, образно
кажучи, «діяльності» й відповід-
но приймати непопулярні
болісні рішення. Через те, що
роздуті штати, щороку виника-
ють проблеми з виплатою заро-
бітної плати.  Я думаю, що ми
таки приведемо штати у
відповідність до виділених
коштів й доможемся того, що
робота медиків буде ефектив-
ною. Водночас, вірю й надіюся
на додаткову медичну субвенцію
чи дотацію вирівнювання, як це
було в минулі роки.

– Костянтине Федоровичу,
із зарплатою більш-менш
зрозуміло, а як з іншими стат-
тями видатків?

– На енергоносії в цьому році
ми передбачаємо 2 млн. 315 тис.
грн., харчування хворих – 520
тис. грн., на придбання медика-
ментів у бюджеті було передба-
чено 801 тис. грн., 100 тис. грн. з
яких припаде на стаціонар для
лікування учасників АТО, в роз-
рахунку 25 грн. на одне ліжкомі-
сце невідкладної допомоги. Для
поліклініки на ліки громадянам,
що користуються пільговими
рецептами, виділено 230 тис.
грн., в тому числі для учасників
АТО – 40 тис. грн.. Хоча, якщо
виникне необхідність, суму цю
можна буде збільшити, але, як
свідчить минулорічна практика,
такої потреби, очевидно, не
буде, адже у 2016 р. атовці вико-
ристали лише 10 тис. грн. 1 млн.
621 тис. грн. передбачено на
вирішення інших господарських
питань. Як бачимо, суми не-
значні, а тому мусимо виходити
з того, що маємо.

– Пригадую, на бюджетній
сесії депутати районної ради
обурювалися, що надто мало
коштів у лікарняному кошто-
рисі на харчування хворих.

– Справді, не багато. На одне
ліжкомісце в день припадає 10

грн. 20 коп. Це приблизно – на
рівні минулого року. Хоча зараз
ми додатково в раціон планує-
мо включити  масло. Розуміючи
сміхотворність цієї цифри, ми як
депутати та, зрештою й пацієн-
ти, за те, щоб вона була більшою,
але, на жаль, не маємо відповіді
на питання, де взяти додаткові
кошти.

– Костянтине Федоровичу,
зрозуміло, що  про безкоштов-
не лікування ми давно забули.
Маю на увазі, дорослих. А як
діти до 6 років. Чи й далі їх
лікуватимуть за бюджетні
кошти?

– Для таких дітей у нас є без-
коштовні ліки, коли йдеться про
невідкладну допомогу. Але  якщо
лікар приписав якісь дорогі си-
ропи чи пігулки, яких немає у
переліку невідкладки, батькам
доведеться їх купляти за власні
кошти. Можливо, через це іноді
виникають непорозуміння, бать-
ки скаржаться в райдержадмі-
ністрацію та районну раду на
медиків.

– А якщо справді в батька
чи матері дитини є обґрун-
товані нарікання. Куди можна
звертатися, так, щоб менше
галасу?

– Думаю, найкраще – в прий-
мальню головного лікаря. Ми
обов’язково відреагуємо на
звернення, в деталях вивчимо
ситуацію і після цього дамо об-
ґрунтовану відповідь заявнику в
межах визначених норм і пра-
вил, відновимо справедливість,
якщо вона таки була порушена.

– Не знаю, як Вам, але мені
неодноразово доводилося
чути нарікання на порушення
графіка роботи в медичних
закладах. На Вашу думку, це
наклепи недоброзичливців чи
може такі випадки мають
місце?

– Треба розуміти, що всі ми
живі люди, і я  аж ніяк не виклю-
чаю, що  медики живуть, не по-
рушуючи графіка роботи чи тру-
дову дисципліну. Нещодавно я
дав команду завідувачам
відділень та сільських амбула-
торій, щоб при вході, на видному
місці, де ще немає, вивісили
графік роботи. А якщо медик без
об’єктивних на це причин пору-
шує графік, це вже проблема.
Тому я цілком розумію обурен-
ня пацієнтів. Уявімо собі, люди-
на приїхала з села, а  лікар чи
медична сестра пішли з друзя-
ми пити каву. Так не має бути.
Своїм колегам я б порадив та-
ким не займатися, а відвідува-
чам про виявлені ними пору-
шення графіку роботи чи трудо-
вої дисципліни з боку медиків
інформувати безпосередньо за-
відувачів відділень і мене – че-
рез приймальню.  По кожному
випадку будемо вживати заходи
впливу а, якщо буде необхідність
– досить жорстких. Працівник у
визначений для нього час має
бути на робочому місці. За це він
отримує зарплату.

– Ми напередодні великих
перемін у медичній галузі, які,
хочеться вірити, принесуть
позитив як для медиків , так і
для пацієнтів, а не лише нові
проблеми. Очевидно, з’явить-
ся й великий перелік платних
послуг, з якими зараз у нас не
густо.

–Згідно Конституції, медицина
в Україні безкоштовна, хоча в
реальності це далеко не так.
Мали б ми достатньо коштів,
певна річ, стояли б  ближче до
безкоштовності, а так, як сказав
перший Президент України Ле-
онід Кравчук: «Маємо те, що має-
мо». Сьогодні в переліку плат-
них послуг – медогляди, видача
наркологічних та психіатричних
сертифікатів. І все. Але наші еко-
номісти вже зараз готуються до
того, що в недалекій перспективі
цей перелік значно розширить-
ся.  А тому працюємо над роз-
робкою калькуляцій   тієї чи іншої
послуги. Думаю, уже влітку, коли
вступить в дію реформа (якщо,
звичайно, вступить), громадя-
нам доведеться платити за ана-
лізи, УЗД, кардіограму, можли-
во, й за огляд лікаря та інші по-
слуги. Попередньо маємо
інформацію, що медицина буде
розділена на первинну й вто-
ринну, зміняться стосунки ліка-
ря з пацієнтом, як і загалом
фінансування. Хоча очікувати
якогось чуда чи раптових пози-
тивних змін не варто. Буде бага-
то проблем, багато непоро-
зумінь і нарікань. Якби наша
держава мала достатньо
фінансів для проведення ре-
форм, можна було б сподівати-
ся на їх ефективність та користь.
А так хочеться, щоб в часі її про-
ведення не постраждали наші
батьки, дідусі й бабусі, що вижи-
вають на мізерну пенсію. Як ска-
зав один мудрець, «заможність
надає значно більше можливо-
стей, аніж бідність». Поки що
треба набратися терпіння. Час,
сподіваюся, розставить усе на
свої місця.

Розмовляв
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÃÀËÓÇÜ
ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ²

ÂÅËÈÊÈÕ ÏÅÐÅÌ²Í
Хочеться вірити, що вони принесуть

українцям користь
Розпочався бюджетний рік. Розпорядники коштів формують,

погоджують та затверджують свої кошториси, згідно яких
їм доведеться жити. Особливістю цьогорічного бюджету є
те, що керівникам установ доводять виділену суму й вони
самі мають визначити постатейні обсяги видатків так, щоб
вкластися в рамки кошторисних призначень. Зрозуміло,
коштів, як завжди, не вистачає. Через те, напевне, без опти-
мізації   та інших непопулярних рішень, пов’язаних з економією
коштів, не обійтися.

Враховуючи рекомендації депутатів Турківської районної
ради, ми започатковуємо серію інтерв’ю, в яких керівники діли-
тимуться думками про проблеми та перспективи в поточно-
му році та про інші форс-мажори, пов’язані з діяльністю тієї чи
іншої галузі. Першим нашим гостем є виконувач обов’язків го-
ловного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтин Коробов.

ÇÓÑÒÐ²×² ÃÎËÎÂÈ
ÐÀÉÄÅÐÆÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ Ç ÌÅØÊÀÍÖßÌÈ

На виконання доручення голови облдержадміністрації Оле-
га Синютки, з метою вирішення проблемних питань, голови
райдержадміністрацій зобов’язані щотижня, по вівторках,
здійснювати робочі поїздки в населені пункти району для зус-
трічей з мешканцями.

Так у минулому році голова Турківської райдержадміністрації
Олександр Лабецький зустрічався з мешканцями всіх місцевих рад
району, за винятком Риківської сільської ради. Ця зустріч була зап-
ланована в кінці року, однак вона не відбулася через проведення
позачергової сесії районної ради.

Під час таких зустрічей мешканцями було порушено 188 проблем-
них питань, зокрема щодо ремонту доріг та стану пасажирських
перевезень, оформлення субсидій та надання допомог малоза-
безпеченим сім’ям, благоустрій територій, ремонт шкіл та народ-
них домів, вирішення земельних питань, тощо.

Зустрічі з мешканцями району будуть і у 2017 році. Відповідно до
затвердженого графіка, найближчі відбудуться:

24.01.2017 – с. Завадівка; 31.01.2017 – с. Ільник; 07.02.2017 –
с. Розлуч; 14.02.2017 – с. Явора; 21.02.2017 – с. Ясениця; 8.02.2017
– с. Ісаї; 07.03.2017 – с. Присліп; 14.03.2017 – с. Вовче; 21.03.2017
– с. Лімна; 28.03.2017 – с. Хащів.

Початок зустрічей о 15.00 год.

Дорогого і люблячого чолові-
ка і батька, турботливого, найк-
ращого у світі
дідуся і прад-
іда – Івана
Григоровича
Москаля – з
с. Н.Висоць-
ке (Заріччя) із
9 0 - р і ч н и м
ювілеєм від
щирого серця
вітають дру-
жина Олександра, син Іван з
дружиною Людмилою, син Ігор з
дружиною Галиною, син Валерій
з дружиною Мирославою, син
Олександр з дружиною Христи-
ною, син Микола, дочка Лідія з
чоловіком Богданом; онуки Ро-
ман з дружиною Лєною, Орися,
Іванна, Софія, Максим, Іван з
дружиною Світланою, Марина;
правнуки – Яна, Ірина й Іван та
бажають дорогому ювіляру доб-
рого здоров’я, життєвих сил, га-
раздів у родині, Божої опіки на
життєвій дорозі.

Вклоняємось, рідний, Вам
низько до ніг

І Бога благаєм, щоби Вас
беріг.

Від нас Вам подяка і шана ви-
сока

За чуйність, турботу – на
довгії роки!

Дорогу матусю, бабусю та пра-
бабусю, жительку с. В.Висоцьке
– Мирославу Іванів-
ну Фецинець – з
70-річним юві-
леєм щиро віта-
ють син Ігор;
дочки Зеновія,
Іванна та Уляна;
зяті Іван, Богдан
та Іван; онуки Ми-
хайло, Катерина, Ольга, Дмитро,
Вікторія та Світлана з чоловіком
Василем, а також маленький
правнучок Богданчик. Усі вони
бажають їй міцного здоров’я, ро-
динного тепла та Божого благо-
словення.

Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба

Дарує усе, чого лише тре-
ба.

А Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

Випускники 1999-го року ви-
пуску с. Верхнє Висоцьке щиро
вітають свого класного керівни-
ка – Ольгу Володи-
ì èð³âí ó Петрик –
з ювілеєм і бажа-
ють їй міцного
здоров’я, життє-
вих сил, енергії,
Божого благо-
словення.

Щоб спокій і мир
панували в родині,

Щоб сонце всміхалось при
кожній годині.

Нехай обминають Вас болі
й тривоги,

Хай стелиться довга жит-
тєва дорога.

Хай легко працюється,
гарно живеться,

Все вміється, множиться і
додається.

Здоров’я міцного, щастя
без краю,

Усього найкращого ми Вам
бажаєм.
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У вересні 2016 року Турківщину облетіло приголомшливе повідомлення про
надзвичайну подію в с. Гусне. Уродженець цього села, житель м. Борислав, 24-
річний громадянин Л., будучи в стані алкогольного сп’яніння, о 3 годині ночі,
шляхом злому вхідних дверей, проник в житловий будинок місцевої 76-річної
жительки й зґвалтував її. Слідчі Турківського відділення поліції встановили,
що перед тим, як вступити в статевий акт з бабусею, ґвалтівник ще й побив
її. Потерпіла, зрозуміло, пручалася, намагалася відбитися від непроханого го-
стя, який годиться бабусі  в онуки. І лише після нанесення їй численних ударів
в обличчя, молодик здійснив свій намір.  Згодом, даючи покази правоохоронцям,
він не зміг пригадати, як усе відбувалося.  Казав, що будучи сильно п’яним
втратив контроль над своїми вчинками. Та й бабуся від нього такої зухва-
лості аж ніяк не чекала. Місцеві жителі кажуть, що він іноді допомагав їй в
господарці, був із нею в досить-таки приязних стосунках.

До речі, в життєвій біографії ґвалтівника це  вже не перший кримінал. У 2011 році
Турківський районний суд, на підставі ч.1 ст. 125 ККУ (нанесення тяжких тілесних

 Церковні  дзвони храму Свя-
того Миколая, що в Середній
Турці, як, до речі, й багато інших у
нашому районі, також мають
свою історію. Скільки їм років,
сьогодні уже достеменно ніхто
сказати не може. Але за розпов-
ідями старожилів,  відлік їхнього
віку  з того часу, відколи постав
цей храм – пам’ятка  сакральної
архітектури  національного зна-
чення. За  даними таблиці, розм-
іщеної на святині, – це 1700-ий
рік, а  за довідками з інших дже-
рел – 1739-й. Отже, церковним
дзвонам – триста з лишком літ.

Відразу, коли  комуністична

влада розпочала  нечуване і
жорстоке гоніння на релігію,
коли масово стали зносити  цер-
ковні  святині, трощити каплиці,
переслідувати священиків, сте-
жити, аби парафіяни не йшли до
святих храмів, не хрестили дітей,
школярі  не святили паску, не
йшли в коляду, було забрано вла-
дою ключі і від храму Святого
Миколая. Іконостас звеліли за-
тягнути чорним полотнищем. І
зайти в храм можна було лише
знадвору   сходами  через верх,
головні вхідні двері були  наглухо
зачинені. Храм завмер. Усе  все-
редині стало припадати пилю-

кою.
Побоюючись, щоби москалі не

забрали  ще й дзвони та не пере-
плавили їх на зброю, церковна
двадцятка вирішила сховати їх.
Проте не у кожного ставало
сміливості взятися за цю справу,
ніхто не  хотів  брати на себе
відповідальність, бо якби  мож-
новладці дізналися, тюремних
гратів  цій людині оминути було б
неможливо. І все ж серед вірую-
чих  знайшовся один, який не
побоявся сховати дзвони. Це тур-
ківчанин, світлої пам’яті, Омелян
Гут. Дуже віруючий чоловік.  Він
забрав їх до хати і заховав  у кутку
загати, прикривши сіном. У 1960-
1989 роках церква у Середній
Турці не діяла, майже 30 років
вона була закрита.

– І усі цих тридцять літ дзвони
були у нас, вдома,  – розповідає
нині син рятівника  церковних
дзвонів Мирослав  Гут. – А коли
церкву відкрили, їх гарно поми-
ли, відчистили і принесли туди,

де їм місце. З того часу вони зно-
ву ожили і заговорили.  Це три
дзвони, і кожен з них має свою
назву. Більший дзвін – «Гаврило»,
трохи менший, середущий, – «Пет-
ро», а найменший за вагою і роз-
міром – «Іван». Перебір дзвонів
від найменшого до найбільшого
символізує зростання життя лю-
дини на землі, від немовляти –
до зрілості, а відтак – до старості.
Колись у храмах було лише по 2-3
дзвони. Так вони з тих давніх часів,
очевидно,   і залишилися. Я щиро
вірю, що ці дзвони послужать
святій справі ще не одне століття.

Так церковний дзвін міцно ув-
ійшов у людський  побут і є вираз-
ником нашої християнської віри.
Дзвоном  вказували шлях тим, хто
заблукав; дзвоном повідомляли
про  небезпеку чи нещастя; дзво-
ном скликали людей на віче. Є ще
дзвін «по душі», який сповіщає,
що чиясь душа предстала  перед
Богом. У трагічні дні церковний
дзвін закликав народ на захист
Вітчизни. Як от у ніч з 10 на 11
грудня 2013 року, коли  в Михайл-
івському  золотоверхому  Соборі
безперервно  три години підряд
били у дзвони, скликаючи народ
до оборони, під час «зачистки»
Майдану.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÁÅÐÅÆÅÍ² ÄÇÂÎÍÈ
«Нехай усі, хто чує голос його, чи вдень, чи вночі, славлять

ім’я Святе Твоє»
(Із чину благословення дзвону).

Церкві без церковного дзвону – ніяк. У дні великих свят  дзвін
нагадує нам про блаженство небесне;  у дні Страсного тижня
нагадує про наше  примирення з Богом через Христа Спасите-
ля;  у дні Світлого Пасхального тижня сповіщає про перемогу
життя над смертю... Прославляючи  славу імені Господнього,
дзвони лунають і вдень і вночі  з висоти храмів Божих, нагаду-
ючи  нам слова Господа Вседержителя, сказані через староза-
вітного пророка Ісайю: «На стінах твоїх, Ієрусалиме, Я поста-
вив  сторожу, яка не змовкатиме ні вдень, ні вночі, нагадуючи
про  Господа». Кожен дзвін  –  це особлива історія.

ÍÅÐÎÇ×ÈÙÅÍ² ÄÎÐÎÃÈ
ÓÑÊËÀÄÍÞÂÀËÈ ÐÓÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ

Нічний снігопад на ранок старого Нового року – 14 січня – практично паралізував увесь дорожній рух на Турківщині. До хворих
не могли вчасно добратися «швидкі», з графіка збилися маршрутки, важко було дістатися за викликом ліквідувати поломку
працівникам газової служби.  Снігу насипало так, що ще й по сьогодні, через  погано розчищені  дороги,  хаотичне нагромадження
кучугур снігу на вулицях міста і сіл  району виникають дорожньо-транспортні пригоди, створюються автомобільні «корки».
Місць для паркування авто практично немає. Зокрема вранці, 14 січня, 3 маршрутні автобуси та 1 “Школярик”, які рухалися з
боку Лімної до райцентру, через нерозчищену дорогу, не змогли виїхати на гору Каплонівку, тож водіям та пасажирам довелося
чекати снігоочисну техніку близько 5 годин (на фото). У самому ж райцентрі  цього тижня траплялося по 5-6, чи навіть більше
ДТП в день. І все через те, що вулиці міста були розчищені так, що тут не могли розминутися 2 легкові автомобілі. Пішоходам,
аби перейти дорогу, доводилося спочатку подолати снігову кучугуру, заввишки близько метра. За попередні роки, коли у нас
були порівняно теплі та безсніжні зими, ми всі так розслабилися, що стали майже безпорадними перед звичайною середньос-
татистичною зимою.

Про рятувальників. На пожежу в с. Яворів, яка сталася в ніч на
14 січня в дерев’яній господарській будівлі,  пожежники як Бо-
ринської, так і Турківської пожежно-рятувальних частин, через
нерозчищені дороги і  снігові замети, змушені були залишити  бой-
ові машини і  добиратися майже 3 км пішки, щоби, як кажуть,
голими руками гасити пожежу.

Внаслідок  складних погодних умов,  до рятувальників з почат-
ку року за допомогою з буксирування транспорту водії звертали-
ся уже 4 рази. Так 5 січня вони здійснили буксирування автомоб-
іля «Мерседес  Атего» в м.  Турка, 14 січня поблизу с. Верхнє
буксирували автобус «Еталон» сполученням «Львів-Верхнє»,
який самостійно не міг виїхати на трасу Львів-Ужгород. Того ж
таки дня витягали  під гору  автомобіль «Тойота Ланд Крузер» в с.
Присліп. А 15 січня, о 14.00 год., на автодорозі «Львів-Ужгород»
в смт. Бориня (на колонії),  рятувальники буксирували автобус
«Еталон», який  віз дітей з Либохори. Автобус через поломку не
міг самостійно виїхати  під гору.

За словами керівника  районного сектору  ДСНС у Львівській
області, підполковника  Світлани Мірошкіної, в останні дні до них
поступало декілька звернень від жителів району  і міста  з про-
ханням допомогти розчистити дороги. Але  це здійснити  було
неможливо, так як у пожежно-рятувальної служби  району ні можливостей, а тим більше транспорту для розчистки доріг від снігу  немає.

Ольга ТАРАСЕНКО.
Фото: Микола Кавчак, FB.

ÑÅÐÖÅ,
ÍÀÏÎÂÍÅÍÅ
ËÞÁÎÂ’Þ

У життєвому різноманітті,
що сповнене усілякими нега-
раздами, які переслідують
нас мало не на кожному кроці,
на щастя, маємо і яскраві про-
мені, що зігрівають душу і
серце, додають життєвого
тонусу й оптимізму. Це
світлі особистості, що, заз-
вичай, є для нас прикладом
для наслідування, зразком
того, як ми, Господні творін-
ня, маємо жити на цьому
світі.

У цьому контексті хочу згада-
ти й сказати добре слово про
надзвичайно порядну, щиру й
доброзичливу людину, справді
Педагога з великої літери – Оль-
гу Іванівну Комарницьку. Призна-
юся чесно, я щиро заздрю тим
учням, яких вона навчала доб-
рого, мудрого, вічного; тим лю-
дям, з ким щодня спілкується.
Кожне, сказане нею слово є ве-
ликий позитив, що дає заряд
енергії та впевненість. Там
немає лукавства і чванства,
брехні й непорядності, а лише
щира любов до ближнього, не-
залежно від віку, статі чи соц-
іального становища. І багато
сердечного тепла, якого виста-
чає на всіх. З нагоди ювілею Оль-
ги Іванівни, який вона відзначи-
ла нещодавно, засилаю їй най-
щиріші слова  вітання добра,
щастя, довголіття та Господньої
опіки.

Я щиро дякую долі за те, що
маю честь бути з нею у дружніх
стосунках.

Іван ІЛЬНИЦЬКИЙ,
академік, доктор медичних

наук, професор, академік АНВО
України, Заслужений діяч науки
й техніки України.

ушкоджень) , виніс рішення про позбавлення його волі до 7 років. Але наприкінці
2015-го він був умовно достроково звільнений від відбування покарання. Втім, як
бачимо, на шлях виправлення не став. З оковитою не розпрощався й знову вчинив
злочин.

Наприкінці минулого року обвинувальний акт в цьому кримінальному провадженні,
яке слідчі розслідували під процесуальним керівництвом Турківського відділення
Самбірської місцевої прокуратури, скеровано до суду, який і визначить міру покаран-
ня зловмиснику. Про це повідомив редакцію начальник Турківського відділення На-
зарій Кузьо. Принагідно, з огляду на резонансність події, прокурор Турківського
відділення Наталія Рибчич просила звернути увагу через газету  байдужим дітям,
батьки яких самотньо живуть у селах, аби ті подбали про безпеку рідних, поставили в
будинках надійні двері та замки. Досить часто буває, що у 80-річної  самотньої бабусі,
що мешкає на краю села, двері взагалі без замків. А на ніч замикаються лише ма-
леньким гачком. Так літні люди стають легкою здобиччю для грабіжників, та й навіть
ґвалтівників, яких, на жаль, завжди було чимало, а останніми роками стає все більше.

Також слід звернути увагу й на те, що однією з основних причин злочинів є горілка,
яка безконтрольно вдень і вночі, як кажуть, рікою ллється в селах і містах. П’ють усі –
від малих до великих. А ми всі на це закриваємо очі

Зрозуміло, якби ґвалтівник, про якого йдеться в публікації, не напився  до забуття,
злочину не було б.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÊÎÍÊÓÐÑ
Ì²ÊÐÎÏÐÎÅÊÒ²Â -

2017
На конкурс мікропроектів,

що відбудеться невдовзі,
міста та райони Львівщини
подали  1303 заявки. Найбіль-
ше – 125 – Сокальський рай-
он. Наш, Турківський, – 35.
Менше від нас подало лише
чотири райони: Перемиш-
лянський, Радехівський, Бусь-
кий та Дрогобицький райони.

Втім, не важливо, скільки про-
ектів подано, важливо, скільки
переможуть в конкурсі і будуть
зреалізовані з користю для тієї
чи іншої громади.

Як відомо, у минулому році, з
35 проектів, поданих нашим
районом, схвалено було 33.

Наш кор.
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–Це відповідальний, кваліфі-
кований  і досвідчений педагог,
який досконало володіє теоре-
тичним матеріалом та сучасни-
ми інноваційними  освітніми тех-
нологіями, вдало поєднує тра-
диційні та інформаційні методи
проведення уроків, – розповідає
про  педагога-мовника  органі-
затор  Франкових літературних
читань,  методист відділу освіти
Марія Янінович. – Марія Василі-
вна має  прекрасні ораторські
здібності. Пише  і читає вірші. Це
надзвичайно талановита і твор-
чо обдарована  людина

Марія Ковташ  прийшла пра-
цювати в Либохорську школу  в
1980 році,  зразу після  успішно-
го закінчення Дрогобицького
державного педінституту, за
спеціальністю українська мова
й література. Відтоді, ось уже  36
літ, вона усі свої знання і досвід
віддає роботі з дітьми. Підготов-

лені нею учні є призерами та
переможцями різних творчих
конкурсів та  олімпіад з українсь-
кої мови і літератури. Знаний
педагог   приділяє велику увагу
обдарованим дітям. Навчальний
процес вдало поєднує з позаш-
кільною роботою.  Як досвідче-
ний організатор,  провела ряд
виховних заходів,  що сприяють
формуванню національної
свідомості учнів.  Про це розпо-
віла директор районного Будин-
ку юнацької та дитячої творчості
Софія Багай. Марія Василівна,
побачивши в дитині талант, вміє
розвити її творчі задатки, зроби-
ти так, аби  це  юне творче обда-
рування, як мовиться, «засвіти-
лося» на людях, потішило своїм
хистом  батьків, принесло  виз-
нання класу,  славу рідній школі,
зрештою, аби дитина повірила у
себе, у свої сили і можливості. А

це так важливо для підростаю-
чого покоління, для дитячого са-
моутвердження.

 Марія Ковташ – член район-
ного методоб’єднання вчителів
української мови і літератури та
методоб’єднання Верхньови-
соцького освітнього локального
округу. Тактовна з педагогами,
колегами по роботі, ввічлива, ав-
торитетна  серед учнів – таку ха-
рактеристику дають ті, хто дав-
но знайомий з нею.

Тяжка то праця – виховати
Людину, бути вчителем. І благо-
родна – аж до сивини.  Хто як би
не говорив. Так кожного дня,
хвилина по хвилині, учитель з
мальовничого села Либохора
Марія Ковташ, навчаючи  дітей
односельців  «нашого дива ка-
линового» – української мови,
любові до рідного слова,  украї-
нської пісні,  народних пере-
казів, бойківських традицій,
складає свій екзамен в житті.  І
якщо в їхніх серцях залишиться
хоч одна краплинка любові до
рідної мови – значить, вчи-
тельське ремесло чогось варте.
Тому щиро віриться, що в юних
душах  вихованців  Марії  Васил-
івни щедро проросте  її мрія і її
нелегка, можна сказати, титані-
чна  праця,  вчительський талант
і  людська доброта. А ми ще не
один раз на важливих і великих
районних  літературних заходах
побачимо прекрасний і непов-
торний  виступ цього таланови-
того педагога, порадіємо успіхам
її  мудрих вихованців.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÂÈÕÎÂÓÂÀÒÈ
É ÍÀÂ×ÀÒÈ

 Про Марію Василівну Ковташ (дівоче прізвище – Сікуринець)
–  заступника директора з виховної роботи Либохорської ЗОШ
І-ІІІ ст. я не раз  чула багато схвальних відгуків і добрих слів у
районному відділі освіти. А  півтора місяця тому  ця активна і
творча, надзвичайно обдарована,  особистість, серед інших
учасників, заполонивши зал,  по- акторськи  майстерно декла-
мувала поезію «Каменярі»,  заспівала пісню «Як почуєш вночі…»
під час літературних читань «Іван Франко: феномен генія»,
які проходили у  приміщенні Турківської школи-інтернату.

«Радуйся, земле»
êîíêóðñ âåðòåï³â âèçíà÷èâ ïåðåìîæö³â
14 і 15 січня – в культурному центрі «Україна« м. Турка про-

ходив традиційний районний огляд-конкурс вертепів.

Незважаючи на складні погодні умови, всього виступило 16 ко-
лективів. 14 січня приїхали  колективи з с. Завадівка,  с. Явора
(НД№2), с. Нижня Яблунька , м. Турка (вул. Молодіжна), с. Шандро-
вець. Усі вертепи добре виступили і продемонстрували свою май-
стерність на сцені. Заслужене перше місце здобув вертеп села Шан-
дровець, друге – с. Н.Яблунька, третє –  с. Явора і с. Завадівка. А 15
січня знайшли можливість приїхати на конкурс колективи з с. Гусне,
м. Турка (вул. Січових Стрільців), с.Верхнє, с. Сигловате, с. Ільник
(Закіпці), с. Явора (Студівка), с.Явора (НД №1), с.Ісаї,  с. Багнувате,
с. Присліп (вул. Лан Круг) і с. Либохора (НД №1). Найкращим, на
думку журі, був вертеп с.Присліп, який і отримав заслужене перше
місце. Почесне друге  місце здобули вертеп  м.Турка і вертеп с.
Явора (НД №1). Третє місце отримали колективи сіл Сигловате і
Багнувате. Приз глядацьких симпатій дістався вертепу с. Верхнє.

Кожен з вертепів добре виступив і допоміг глядачам і членам
журі ще раз пройнятися чудесним святом Різдва Христового. Пере-
можці  та учасники були нагороджені дипломами, грошовими пре-
міями, солодощами, які допомогли придбати голова Турківської РДА
Олександр Лабецький та голова Турківської районної ради Воло-
димир Лозюк.

Іван ФЕРЕНЦ
методист РНД.

Спершу діти побували на
прем’єрній виставі «Дорога до
Різдва» в Першому українсько-

му театрі для дітей та юнацтва й
переглянули різдвяний 3D-
мультфільм просто неба. Також
юні українці відвідали Націо-
нальний музей імені Андрея
Шептицького, де ознайомилися
з експозицією «Гуцульське
Різдво», в якій представлено
понад 500 експонатів із фондів
музею та приватних колекцій.

Ще однією особливістю Різдва
у Львові для гостей з Донбасу
були майстер-класи  з приготу-

вання куті та вареників, які про-
вели «батьківщинівці» Львівщи-
ни. Під час святкового дійства
народний майстер, звіздар Бог-
дан Новак розповів діткам про
історію Різдвяної зірки та разом
із ними змайстрував найголовн-
іший символ вертепу.

Святковим різдвяним на-
строєм із гостями з Донбасу под-
ілилися також вихованці теат-

рального гуртка Львівського на-
ціонального аграрного універси-
тету, які продемонстрували для
діток театралізоване дійство -
вертеп.

Волонтери, які допомагають
дітям зі Сходу України, й органі-
зували приїзд групи до Львова,
розповідають, що основне зав-
дання цієї мандрівки - показа-
ти, наскільки  багатою на тра-
диції та звичаї і цікавою є Украї-
на.

«Ми намагаємося відкрити
цим дітям нашу Україну – вели-
ку, незбагненну, красиву, показа-
ти культуру, традиції, звичаї та
побут. Адже більшість з них ніко-
ли не виїжджали за межі свого
населеного пункту», - зазначає
волонтер Ярослава Токар.

Дітей з Донбасу зі святами
привітав голова
Львівської обласної
парторганізації ВО
«Батьківщина» Михай-
ло Цимбалюк.

«Різдво – це родинне
свято, і нам надзвичай-
но приємно в ці святкові
дні розділити радість
народження Ісуса Хри-
ста з дітьми із Донбасу.
Щирий захват дітей та
їхнє зацікавлення усім
побаченим у Львові ще
раз підтверджує, що Ук-
раїна – єдина», – заз-
начив Михайло Цимба-
люк.

За словами очільни-
ка «Батьківщини»
Львівщини, справж-
ньою радістю було ди-
витися в очі дітей, бачи-
ти в них захоплення і
щиру віру в те, що життя
може бути щасливим.

«Переконаний, що тепер ці дітки
по-іншому сприймають Україну,
адже на галицькій землі їм вда-
лося відчути той дух патріотизму
й особливої атмосфери, які впро-
довж сотень років допомагали
усім нам, українцям, творити
свою Державу», - наголосив Ми-
хайло Цимбалюк.

Руслан КРАВЕЦЬ.

«Áàòüê³âùèíà» Ëüâ³âùèíè
ïîäàðóâàëà ñâÿòî ä³òÿì

ç³ Ñõîäó Óêðà¿íè
За сприяння Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», до

Львова на Різдвяні свята приїхали понад 70 дітей з Донецької
області. До цього дітки ніколи не були на західних теренах
України й під час відвідин культурної столиці нашої держави
отримали чудову нагоду відчути справжній дух Різдва й пори-
нути в атмосферу українських національних традицій.

17 січня відзначала свій 60-річний ювілей – Стефанія Петрівна
Виджак – з м. Турка. З ювілеєм дорогу і люблячу сестру, хресну
маму і цьоцю від щирого серця і з великою любов’ю вітають сестра
Люся, похресник Богдан з сім’єю, племінник Олег з сім’єю, племін-
ник Ігор з сім’єю, племінниця Алла з сім’єю і бажають дорогій
ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здо-
ров’я – без ліку і довгого віку.

Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі.
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг,
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілейним днем народ-
ження завідувача ФАПу с. Явора – Іванну Івані-
вну Микуляк – і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, сімейного бла-
гополуччя, поваги від людей, любові від рідних,
Божої опіки у всіх справах.

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.

ЗВІТ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ

На виконання доручення голови облдержадміністрації Олега
Синютки, голови райдержадміністрацій зобов’язані проінформу-
вати громадськість про проведену роботу у 2016 році та основні
завдання на 2017 рік.

Звіт голови Турківської райдержадміністрації Олександра Ла-
бецького відбудеться 24 лютого 2017 року, о 17.00 год., в сесійно-
му залі районної ради.
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«Барні» загинув у зоні АТО, захищаючи незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України. Нагород-
жений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Право першого ходу в шашковій партії було надано
дочці «Барні» Ксенії та бойовому побратиму «Гансу». Їм
організатори турніру вручили пам’ятні медалі.

Організаторами турніру, крім відділу освіти та сектору
молоді та спорту Турківської РДА (керівники Наталія
Гошівська та Василь
Поточний), була
Львівська обласна фе-
дерація шашок (прези-
дент Іван Ільницький).
Підтримали турнір
львівські фірми «Ніка
Захід» (директор Дмит-
ро Смуток), «Єврологі-
стика» (директор Ігор
Шуптар), районна проф-
спілка працівників осві-
ти (голова Михайло Кро-
пивницький), благо-
дійний фонд «Милосер-
дя» (голова Мирослава
Калинич) та приватний
підприємець Ігор Ле-
ньо.

У змаганнях взяли
участь – 22 команди (66
учасників, віком від 7 до
13 років)  з Києва,
Вінницької, Івано-Фран-
ківської, Львівської, Жи-
томирської, Закарпатсь-
кої, Харківської та
Рівненської областей та гості з м.Бендери (Молдова), а
також в додатковому особистому турнірі – 12 шашкістів-
першорозрядників та кандидатів у майстри спорту 2000-
2003 р.н.

За результатами цікавих змагань, перше місце по-
сіла команда Вінниці-1 (тренер – заслужений тренер

України Дмитро Мариненко), за яку виступали Михайло
Батунін, Павло Жолоб та Ірина Васильєва з загальним
результатом 14 командних очок із 14 можливих. Друге
місце посіла команда Центр-1 Вінницької МДЮСШ № 6
(тренер – майстер спорту Микола Леонов) у складі Ар-
сенія Цвітка, Лева Леонтьєва та Марії Матюхової з ре-
зультатом – 12 очок. Третє місце виборола команда Бен-
дери-2 з Молдови (тренер Белана Губа), за яку виступа-

ли Дмитро Горський, Олеся Руденко та Софія Спориш з
результатом 10 очок.

Близькими до призових місць були також команди:
«Емільчене» Житомирської області, Київського палацу
дітей та юнацтва, Турківської ДЮСШ «Юність».

У додатковому особистому турнірі, де змагалися 12

Завершився турнір
«Диво-шашки у сніжних

Карпатах»-2017
З 10 по 14 січня  в м. Турка водинадцяте відбувся Всеукраїнський командний дитячий турнір «Диво-

шашки у сніжних Карпатах».
Цього року турнір присвячено пам’яті колишнього учня школи-інтернату – легендарного воїна АТО

«БАРНІ» (Олександра Ільницького (Галаца) (28.02.1978 - 09.01.2016).

шашкістів-першорозрядників та кандидатів у майстри
спорту 2000-2003 р.н., перше місце серед юнаків посів
Максим Долапчі (м.Бендери) – 13 очок, друге – Руслан
Монич, третє – Іван Богдич (обидва м. Турка). Серед дівчат
перше місце виборола Вікторія Прокопюк (м. Київ), дру-
ге – Надія Губа (м.Бендери), третє – Марія Шманенко
(м.Київ).

Також цікаво пройшли бліцтурніри, коли кожному із
учасників давалося тільки по 3 хвилини на партію + 3
секунди на хід. Переможцями виявилися: в категорії
«юних надій», віком до 8 років, серед хлопців – Владис-
лав Сінько, (м. Вінниця), Дмитро Горський, Богдан Во-
лошин (обидва м.Бендери), а серед дівчат - Софія Пет-
ровська (м.Вінниця), Олеся Руденко (м.Бендери), Оле-
на Осадча (м.Львів); в категорії «юних надій», віком до
10 років, серед хлопців – Павло Жолоб (м.Вінниця), Лев
Поліщук (м.Київ), Лев Леонтьєв (м.Вінниця) та серед
дівчат - Андріана Бойко (м.Іршава), Ярослава Карлето-
ва (м.Бендери), Ірина Малетич (м.Турка). Серед «мо-
лодших кадетів», віком до 13 років, у хлопців – Богдан
Юрченко (м. Іршава), Михайло Батунін (м.Вінниця), Ро-
ман Возивода (м.Бендери) та дівчат – Варвара Осадча
(м.Львів), Марія Матюхова, Ірина Васильєва (обидві м.
Вінниця). Серед старших кадетів 2000-2003 р.н. у юнаків
– Максим Долапчі (м.Бендери), Руслан Монич, Павло
Яворський (обидва м.Турка); серед дівчат – Вікторія
Прокопюк (м.Київ), Надія Губа (м.Бендери) та Катерина
Зуб (м.Вінниця).

Переможці та призери були нагороджені кубками, ме-
далями, грамотами, цінними подарунками та солодо-
щами, які їм вручили перший заступник голови Турківсь-
кої райдержадміністрації Микола Яворський, завідувач
сектору молоді та спорту Турківської РДА Василь Поточ-
ний, головний спеціаліст відділу освіти Турківської рай-
держадміністрації Михайло Юсипович та організатори
турніру Богдан Москаль та Іван Ільницький.

Для всіх учасників змагань було організовано змістов-
ний відпочинок. Вони катались на лижах і санках на
трасі спорткомплексу Турківської ДЮСШ «Бескид»,
відвідали музей «Бойківщина», Західний реабілітацій-
но-спортивний центр Національного комітету спорту
інвалідів України, де мали змогу подивитись на змаган-
ня Кубка світу з лижних гонок та біатлону серед па-
ралімпійців 19 держав світу. Там юні спортсмени прове-
ли теплу зустріч з Героєм України, президентом Націо-
нального комітету спорту інвалідів України Валерієм
Сушкевичем, який сказав, що дуже любить грати в шахи
і шашки, але віддає перевагу шашкам і добре знає «три-
кутник Петрова», щоб перемогти в закінченні три дамки
проти однієї. Вони також оглянули районний конкурс
вертепів, а також взяли участь у щедруваннях на Ста-
рий Новий рік, за що були нагороджені солодощами. А
кращими у щедруванні визнано команди «Інваспорт»
м.Рівне, Турківської ДЮСШ «Юність», АШ «Тривіта»
м.Львів та м.Бендери.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
Фото Віктора Костовського.

З детальною інформацією про турнір можна ознай-
омитись в мережі Інтернет на сайті  http://
www.chessarbiter.com/turnieje_warcaby.php

У ТУРКІВСЬКИХ
РЯТУВАЛЬНИКІВ – ПОЛЬСЬКА

БОЙОВА МАШИНА
  Ще в листопаді минулого року,  разом з головою Турківської районної ради Володимиром Лозюком,

керівником секретаріату районної ради  Лілією Голко,  відбувся візит до Республіки Польща, зокрема до
гміни Нозджець Брозовського повіту Підкарпатського воєводства,  й керівника районного сектору МНСУ
у Львівській області Світлани Мірошкіної.  Тоді, серед інших,  було  обговорено питання про  виділення
нашими  партнерами-поляками, в рамках програми «Україна-Польща- Білорусь»,   бойового пожежного
автомобіля.  Було  прийнято рішення про передачу безоплатно, в якості гуманітарної допомоги, ГУ ДСНСУ
у Львівській області пожежну автоцистерну, марки STAR 244 POZARN, 1977 року випуску.

– Сподіваємось, що автомобіль приноситиме користь  під час ліквідації  надзвичайних ситуацій і врятує не одне
людське життя, – наголосив у листі-даруванні пожежного
автомобіля війт гміни Нозджець Антоній Громала.

– Даний пожежний автомобіль є технічно справний,
має значний запас моторесурсу та укомплектований
необхідним пожежно-технічним та рятувальним
обладнанням. Машина – шестимісна, об’єм двигуна –
6842,00 см. куб., вага – 10,590 кг, вартість – 9000 польських
злотих. Це повнопривідний автомобіль.  Машина
розмитнена, залишилося лишень поставити її на облік, усе
документально оформити. Надіюся, що ця процедура
займе до місяця часу, – каже Світлана Мірошкіна. – Від
імені колективу 28-ої державної пожежно-рятувальної
частини м. Турка  і від себе особисто щиро дякую  війту
гміни Нозджець Антонію Громалі  та польським
пожежникам за допомогу у придбанні такого необхідного
нам пожежного автомобіля, а також органам міської і
районної  влади за сприяння.  Це  дозволить нам якісно
покращити свою роботу, оперативніше виїжджати на
ліквідацію  пожеж, тим самим рятуючи  майно і життя  наших
співгромадян, Висловлюю впевненість у збереженні
сформованих дружніх відносин між польськими партнерами і турківськими вогнеборцями і сподіваюся на подальшу
взаємовигідну і плідну співпрацю.

Крім того, від польських колег  турківські рятувальники ще отримали в подарунок плаваючу помпу «Ніагара»,
генератор для освітлення місця надзвичайної ситуації та більше десятка пожежних рукавів.

Ольга ТАРАСЕНКО.
На фото: Світлана Мірошкіна та Антоній Громала.

Педагогічний колектив Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст.
щиро вітає з ювілеєм вчителя трудового навчання – Івана
Миколайовича Ковальчука – і бажає шановному ювіля-
ру міцного здоров’я, життєвого оптимізму, родинних га-
раздів, Божої опіки на довгій життєвій дорозі.

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

Дорогого і люблячого чоловіка, батька, дідуся і брата,
надзвичайно добру і щиру людину – Федора Юрковича
Геленка – жителя с. Нижнє, з ювілеєм щиросердечно
вітають любляча дружина, дочка Людмила, син Геннадій
з дружиною, онуки Юля, Ліля, Ліза, брат Василь, сестра
Марія з чоловіком Володимиром і сім’я Дяковичів. Юв-
ілярові вони бажають доброго здоров’я, життєвого оп-
тимізму, світлої радості, достатку, мир-
ного неба над головою, родинного теп-
ла, Божого благословення.

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß ÙÎÄÎ
ÂÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÂÀÐÒÎÑÒ² ÏÐÎ¯ÇÄÓ
До постанови Кабінету Міністрів №1548 від 25 грудня 1996 року «Про встановлення повнова-

жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (та-
рифів)» у 2015 році було внесено зміни, згідно яких вилучається норма про те, що органи держав-
ної виконавчої влади та виконавчі органи міськрад встановлюють тарифи на перевезення паса-
жирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжмісько-
му, внутрішньообласному сполученні.

Враховуючи це, голова облдержадміністрації Олег Синютка ініціював зустріч з перевізниками області,
які пропонували збільшити вартість проїзду у 2017 році на 15-20% на міжміських та на 25-30% на при-
міських маршрутах. В ході зустрічі було досягнуто домовленості, що автотранспортні підприємства зроб-
лять прогнозовані розрахунки вартості проїзду, зведуть всі обгрунтовані розрахунки щодо перегляду та-
рифів і будуть встановлювати їх тільки після громадського обговорення.

13 січня в сесійному залі Турківської районної ради відбулись громадські слухання щодо врегулювання
вартості проїзду на приміські та міжміські пасажирські перевезення. Участь в обговоренні взяли керів-
ники району, голови місцевих рад, представники райдержадміністрації, районної ради, громадської ради
при райдержадміністрації, районних осередків громадських організацій та ПП «ТУР-АВТО» і АТП № 14631.

Під час спілкування, яке було побудовано в формі запитань та відповідей, порушувалися питання
обґрунтованості підвищення вартості перевезень, якості надання послуг, безпеки руху, культури поведін-
ки водіїв, санітарного та технічного стану транспортних засобів, перевезення громадян пільгових кате-
горій. Так зокрема представники двох перевізників, які обслуговують наш район (місцевого ПП «ТУР-
АВТО» та нового АТП № 14631 з м. Львів, що перемогло на  недавньому конкурсі у  ЛОДА), виступили з
економічним обгрунтуванням підвищення тарифів, пов’язаних з підвищенням цін на пальне і запчастини
до автотранспорту та зростанням мінімальної заробітної плати. Вони пропонували збільшити вартість
проїзду на міжміських маршрутах до 15%, а на приміських маршрутах – ще більше.

За результатами обговорень очікувалось, що перевізники, якщо і підвищать  вартість проїзду на авто-
бусних маршрутах, то вона все-таки  буде незначна. 

Однак, через декілька днів, після подання перевізником нових тарифів, було виявлено, що на при-
міських маршрутах підвищення буде становити від 40 до 50%, що викликало хвилю обурень, як зі сторони
керівництва району, так і у людей. Голова райдержадміністрації Олександр Лабецький провів додаткову
зустріч з перевізниками, на якій, після довгої дискусії, було досягнуто домовленості, що вартість проїзду
на міжміських маршрутах зросте на 12% (вартість за 1 км – 0,63 грн., мінімальна вартість – 5 грн.) та на
приміських маршрутах - на 22% (вартість за 1 км – 0,57 грн., мінімальна вартість – 5 грн.)

Олег СПОДАРИК.

Колектив лікарської амбулаторії с. Явора вітає з ювілеєм фельд-
шера ФАПу с. Стоділка – Іванну Іванівну Микуляк – і бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в
житті, довголіття.

Бажаєм жити довго та щасливо,
Щоб кожен Ваш день був похожий на диво.
Хай діти й онуки приносять Вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у здоров’ї, у щасті і силі.
Літа проти Вас хай будуть безсилі.
Хай зозуленька кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа.

Дорогу донечку, любиму сестричку – Діану Михайлівну Прокопо-
вич – жительку с. Присліп, з 18-літтям, яке відзначає 23 січня, віта-
ють мама Марія, тато Михайло, брати Іван, Назар, Микола, сестра
Сніжана, братова Іванна та племінники Марічка і Анютка та бажа-

ють їй в любові прожити, як Ангели в небі, а Ма-
тінка Божа – Цариця Свята – нехай дарує довгі,
довгі літа.

Хай щастя сьогодні зорею світить,
Вісімнадцять – найкраща пора.
Для Тебе усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Хай юність й краса Твої процвітають,
А доля успіх безцінний несе,
Теплом і любов’ю завжди очі сяють
Й задумане здійсниться все.

С К Л А Д
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ЛАБЕЦЬКИЙ  

Олександр Миронович голова районної державної адміністрації, голова комітету 

СПОДАРИК  
Олег Васильович 

завідувач сектору житлово-комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури районної державної 
адміністрації, заступник голови комітету 

БЕЗЕМСЬКА  
Людмила Степанівна 

головний спеціаліст сектору житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури районної 
державної адміністрації, секретар комітету (без права голосу) 

Члени комітету: 
ЛОЗЮК  

Володимир Омелянович голова Турківської районної ради (за згодою) 

БОНТЕЙ  
Михайло Михайлович 

старший інспектор з дорожнього нагляду Турківського ВП 
Самбірського ВП ГУ НП у   Львівській області (за згодою) 

ГАЛИЧ  
Михайло Вікторович 

завідувач юридичного сектору апарату районної державної 
адміністрації 

КУЛАЄВ Олег Іванович ГО «Самооборона м.Турка» (за згодою) 
КОСАЧЕВИЧ  

Петро Іванович 
Міжнародна громадська організація «СВІТОВИЙ КОНГРЕС 
БОЙКІВ» (за згодою) 

КОНОВАЛЕНКО  
Микола Миколайович ГО «Учасники АТО Турківщини» (за згодою) 

ФИЛИПЕЦЬ  
Юрій Миронович 

старший державний інспектор відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Львівській області (за згодою) 

 

Особливою загрозою є не-
своєчасне звернення хворих за
медичною допомогою, пізнє ви-
явлення туберкульозу та по-
єднання форм ВІЛ/ТБ, що зумов-
лює високий рівень смертності
уражених від туберку-
льозу та є результатом
відсутності ефективних
профілактичних та ліку-
вальних програм на
державному і регіо-
нальному рівнях. За
період виконання про-
екту Глобального Фон-
ду, протягом трьох ос-
танніх років  у 27 регіо-
нах України на медико-
соціальному супроводі
патронажної служби
Товариства Червоного
Хреста перебувало
17117 хворих на тубер-
кульоз з найбільш враз-
ливих соціальних груп і
обмеженим доступом
до медичних послуг. Належне
виконання персоналом та во-
лонтерами Товариства умов
контрольованого лікування доз-
волило досягти більше 90
відсотків ефективного лікування
туберкульозу серед вказаних
груп населення.

Турківська районна організа-
ція Товариства Червоного Хрес-
та, згідно укладеного  договору,
співпрацює зі Старосамбірсь-
ким протитубдиспансером, де
головним лікарем Мирослав Го-
лубінка. Протягом  минулого
року на облік РО ТЧХ, згідно на-
правлення лікаря-фтизіатра,
було взято  двох хворих на тубер-

кульоз.  За кожним із них закрі-
плена медсестра-волонтер То-
вариства Червоного Хреста.
Щодня  вона здійснює візит до
хворого і видає ліки, а кожних 15
днів хворому видають продукто-

вий набір, на суму 107 гривень.
Важливим є внесок Товари-

ства Червоного Хреста України
у попередження поширення
МТБ, оскільки Україна входить
до трійки країн Європейського
регіону з найвищими показника-
ми розповсюдження цієї небез-
печної форми в суспільстві. Уже
два роки Товариство Червоного
Хреста,  як  член  консолідова-
ного Проекту Глобального Фон-
ду з ВІЛ і ТБ, активно проводить
медико-соціальний супровід
хворих на  мультирезистентний
туберкульоз у 25 регіонах Украї-
ни.

Світлана АННИЧ,
в.о. голови  РО ТЧХ.

×ÅÐÂÎÍÈÉ ÕÐÅÑÒ
ÇÀÏÎÁ²ÃÀª ÏÎØÈÐÅÍÍÞ

ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇÓ
Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Чер-

воного Півмісяця та національні товариства Червоного Хрес-
та  і Червоного Півмісяця  продовжують відігравати  ключову
роль  в захисті  населення від туберкульозу та мультирезис-
тентного туберкульозу через виконання програм, спрямова-
них на протидію цим  інфекціям. На сьогодні туберкульоз зай-
має другу, практично лідируючу, позицію серед причин смерт-
ності від інфекційних хвороб після ВІЛ/СНІДу. Щорічно виявля-
ють 9 мільйонів нових випадків туберкульозу і, незважаючи на
лікування, від цієї  хвороби помирає 1,5 мільйона хворих.

Якщо бажаєте стати
правоохоронцем

З 16 по 26 січня 2017 року Головне управлін-
ня національної поліції у Львівській області
проводить набір в поліцію на посади оперупов-
новажених, слідчих та дільничних офіцерів.

Вимоги до кандидатів:
– громадянство України;
– вища освіта (для слідчих – вища юридична);
– знання Конституції України, ЗУ «Про націо-

нальну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції»
та кримінально-процесуального законодавства
(для оперуповноважених та слідчих);

– вільне володіння українською мовою.
Необхідні якості та навики:
– висока мотивація та орієнтація на якісні зміни

в державі;
– аналітичні здібності, здатність систематизува-

ти, узагальнювати інформацію;

– неупередженість та порядність;
– самостійність, організованість, відпові-

дальність;
– наполегливість, рішучість, стриманість,

здатність швидко приймати рішення в умовах об-
меженого часу;

– стійкість до стресу, емоційних та фізичних на-
вантажень;

– вміння аргументовано висловлювати свою
думку;

– прагнення до розвитку та самовдосконален-
ня;

– досвід роботи з ПК (офісні програми «Інтер-
нет») на рівні впевненого користувача.

Ми пропонуємо:
– зарплату від 7000 до 10000 грн. та соціальне

забезпечення згідно чинного законодавства;
– професійну підготовку за міжнародними стан-

дартами;
– перспективу кар’єрного росту.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 23
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Мас-старт 15 км. (чол.)
09.55 Бiатлон. Кубок свiту. VI
етап. Естафета 4х6 км. (жiн.)
11.30 Спорт. Тиждень
11.55 Орегонський путiвник
12.25 Суспiльний унiверситет
13.15 Борхес
14.00 Д/ф «Iван Драч. Крiзь час
i слово»
15.30 Фольк-music
16.40, 03.20 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Твiй дiм 2
17.50 Вiкно до Америки
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 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, 12.20, 05.10
«Спецiальний випуск. Вечiрнiй
квартал»
13.00 Комедiя «Джентльмени
удачi»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.15 Мелодрама «Кохання
проти долi»
20.15 Комедiя «Обережно!
Предки в хатi»
22.15, 01.10 «Свiт навиворiт 8»
23.20, 02.10 Х/ф «Шерлок 2:
Собаки Баскервiля»

ІНТЕР
04.30 «Подробицi тижня»
06.00 Мультфiльми
06.20, 13.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Казка про жiнку та
чоловiка»
11.10, 12.25 Х/ф «Варенька»
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20.00, 01.25 «Подробицi»
21.00 Т/с «Райськi яблучка»
23.40 Т/с «Варенька. Випробу-
вання любовi»
02.15 Док.проект «Вiйна
всерединi нас. Грибковi
iнфекцiї»

ВIВТОРОК, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Ювiлейний концерт
Вiктора Павлика
11.15 Д/ф «Свята Софiя. У
фокусi драми та воскресiння»
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральнi сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькi iсторiї
16.40, 03.20 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Хто в домi хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»

18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 #@)?$0 з Майклом
Щуром
19.55 Нашi грошi
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.05 Т/с «Царiвна»

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, 05.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12.20 «Хочу у ВIА Гру»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.15 Мелодрама «Кохання
проти долi»
20.15 Комедiя «Усi в захватi вiд
Мерi».
22.30, 01.25 «Свiт навиворiт 8»
23.35, 02.20 Х/ф «Шерлок 2:
Рейхенбахський водоспад».

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.25
«Подробицi»
06.00 Мультфiльми
06.20, 14.10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Райськi
яблучка»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
23.40 Т/с «Варенька. Випробу-
вання любовi»

СЕРЕДА, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.25, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф «Брехати, аби бути
iдеальною»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15 Нашi грошi
14.00 Вiйна i мир
15.30, 04.00 Свiтло
16.10 Путiвник прочанина
16.25 На пам’ять
16.40, 03.20 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Восковi крила
Iкара»
19.55 Слiдство.Iнфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 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, 12.20, 05.10
«Спецiальний випуск. Вечiрнiй
квартал»
12.45 «Хочу у ВIА Гру»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.15 Мелодрама «Кохання
проти долi»
20.15 Комедiя «Диявол носить
Прада»
22.20, 01.15 «Свiт навиворiт 8»
23.25, 02.10 Х/ф «Шерлок 3:

Порожнiй катафалк».

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.30
«Подробицi»
06.00 Мультфiльми
06.20, 14.10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25 Т/с «Райськi
яблучка»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
21.00 Т/с «Райськi яблучка»
23.40 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»

ЧЕТВЕР, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф «Повне беззаконня»
11.30, 16.25 На пам’ять
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Слiдство.Iнфо
14.00 Д/ф «Рондо для лицаря.
Вiктор Гресь»
15.30 Надвечiр’я. Долi
16.40, 03.20 Т/с «Анна Пiль»
17.30 Школа Мерi Поппiнс
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Борхес. «Українськi
землi, чи ленiнськi подарунки»
19.55 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.35 Обличчя вiйни
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 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, 12.20, 04.50
«Спецiальний випуск. Вечiрнiй
квартал»
12.45 «Хочу у ВIА Гру»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
17.15 Мелодрама «Кохання
проти долi»
20.15 Комедiя «Знову ти».
22.15, 00.55 «Свiт навиворiт 8»
23.15, 01.50 Х/ф «Шерлок 3:
Ознаки третього»

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.30
«Подробицi»
06.00 Мультфiльми
06.20, 14.10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25 Т/с «Райськi
яблучка»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
21.00 Т/с «Райськi яблучка»
23.40 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»
02.15 Док.проект «Вiйна
всерединi нас. ГРВI»

П’ЯТНИЦЯ, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
06.25, 23.35 Вiд першої особи
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.00 На слуху
08.35 Територiя закону
08.40 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Бабин Яр. Без права на
iснування
09.10 Д/ф «Янгол помсти»
09.40 Х/ф «Повернення»
13.15 «Схеми» з Н. Седлець-
кою
14.00 Д/ф «Примара Бабиного
Яру»
15.30 Вiра. Надiя. Любов
16.30 90 рокiв вiд дня народ-
ження Олекси Тихого
16.35 Перша студiя
17.10 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка - вектор
визначено»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.25 Вiйна i мир
20.20, 04.35 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Одного разу 60
рокiв потому»
23.15 Пiдсумки
02.05 Музичне турне

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, 12.20 «Спецiальний
випуск. Вечiрнiй квартал»
12.45 «Хочу у ВIА Гру»
14.50, 22.10 «Вечiрнiй квар-
тал»
17.15 Мелодрама «Кохання
проти долi»
20.15 «Вечiрнiй Київ»
00.05 Комедiя «Службовий
роман»
02.55 «Недiля з Кварталом»

ІНТЕР
05.00, 20.00, 02.40
«Подробицi»
06.00 Мультфiльми
06.20, 14.10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10 Т/с «Райськi яблучка»
12.25 Т/с «Райськi яблучка»
Заключна
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Трест, який лопнув»

СУБОТА, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглiв»
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.10 Х/ф «Марко Поло»
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.40 Чоловiчий клуб. Спорт
17.50 Чоловiчий клуб
18.30 Х/ф «Останнiй танець
Кармен»
20.00 Баклани на Балкани
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Жива ватра»
22.20 Д/ф «Гайдамацьким

шляхом»
22.45 Мегалот
23.00 Свiт on-line
23.25, 23.50 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
07.05, 19.30 «ТСН»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 23.10 «Свiтське життя»
11.00 Мелодрама «Чоловiча
iнтуїцiя»
13.05 «Голос країни 7»
15.30, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
17.30 Комедiя «Недотурканi».
18.30 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.10, 05.05 Трилер «Областi
темряви».

ІНТЕР
05.00 «Жди меня»
06.50 Мультфiльми
07.40 Х/ф «За сiрниками»
09.00 Х/ф «Самогонники»
09.20 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
09.30 Док.проект «Леонiд
Гайдай. Незвичайний крос»
10.20 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
12.15 Т/с «Гордiїв вузол»
15.50, 20.30 Т/с «Серафима
Прекрасна»
20.00 «Подробицi»
22.30 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
00.25 Х/ф «Харвi Мiлк»

НЕДIЛЯ, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 На слуху
07.05 Тепло.ua
07.20, 23.30 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф «Герої України Крути.
Перша незалежнiсть»
10.10 Д/ф «Українська
революцiя»
11.30 Спогади
12.00 Театральнi сезони
12.30 Х/ф «Десять заповiдей»
15.50 Твiй дiм 2
16.15 Т/с «Епоха честi»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Д/ф «Легенди тофу»
23.00 Свiт on-line
23.20 Територiя закону
01.20 Музичне турне

КАНАЛ 1+1
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Свiт навиворiт 8»
16.00 Комедiя «Службовий
роман»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15, 01.50 Драма «За взаєм-
ною згодою».
01.10 «Аргумент Кiно»

ІНТЕР
05.00 Х/ф «Трест, який лопнув»
06.00 Мультфiльми
06.35 «Подробицi»
07.00 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
13.50 Т/с «Серафима Прекрас-
на»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 Т/с «Гордiїв вузол»
01.25 Х/ф «Капiтан «Пiлiгрима»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

В м. Турка, по вул. Молодіж-
на (біля річки, чеський про-
ект), продається 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чо-
тириповерхового будинку.
Загальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3  кла-
довки, вода, газ. Потребує ре-
монту.

Ціна - 30500 у.о.
Терміново.
Тел.: 0664554809;

0982740905.

Візи та робота в Польщі.
Допомога у відкритті польських віз. Запрошення від воєводи. До-

помога з працевлаштуванням у Польщі.
Тел.: 0683344544, 0990007640.

Сім’я Олега Багая висловлює щире співчуття сім’ї Сушицьких –
тітці Марії Іванівні, її синам Юрію і Віктору, їхнім дружинам Лесі і
Софії з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька, свекра –
Тараса Івановича Сушицького. Вічна йому пам’ять.

Колектив працівників ДП «Турківське лісове господарство» сумує
з приводу смерті Тараса Івановича Сушицького та висловлює щире
співчуття рідним і близьким померлого.

Парафіяни, о. Тарас і о. Мар’ян, церковне братство УГКЦ св. Апо-
столів Петра і Павла м. Турка глибоко сумують з приводу смерті
багатолітнього паламаря і провізора церкви Тараса Івановича Су-
шицького і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійно-
го.

Працівники Турківської бібліотечної системи висловлюють щире
співчуття завідувачу бібліотеки-філіалу с. Гусне Романії Антонівні
Онуфер з приводу великого горя – передчасної смерті брата – Івана.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття керівнику фізвиховання Юрію Та-
расовичу Сушицькому з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив працівників Боберківського НВК глибоко сумує з приво-
ду передчасної смерті колишнього вчителя школи Богдана Степа-
новича Марича і висловлює щире співчуття рідним та близьким по-
кійного.

Втрачений атестат П №856149,
виданий 27.06.1986 р. Бітлянсь-
кою середньою школою на ім’я
Ярослава Федоровича Михайли-
ка, вважати недійсним.

Турківське ДЛГП
«Галсільліс» запрошує на ро-
боту бухгалтера з досвідом ро-
боти не менше 5 років.

Тел.: 3-17-59.

Либохорська  сільська рада оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного бухгалтера Либохорської сільської
ради.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
1. Вища освіта.
2. Стаж роботи – не менше 3 років.
3. Вміння працювати на комп’ютері – обов’язкове.
Для участі в конкурсі необхідні наступні документи:
– заява на участь у конкурсі;
– заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними до-

датками;
– дві фотокартки, розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру

щодо себе та своєї сім’ї;
– копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України.
Термін прийняття документів  – протягом 30 календарних днів з

дня  опублікування цього оголошення про проведення конкурсу.
Документи подавати за адресою: с. Либохора, вул. Центральна,

194,б, сільська рада.
Довідки за телефоном: 3-38-36.

Втрачене свідоцтво про пра-
во власності на квартиру, вида-
не 12 січня 1995 р. органом при-
ватизації Турківського міськви-
конкому Львівської області, за
адресою: м.Турка,  вул. Січових
Стрільців, 75, кв. 1, зареєстро-
ване Самбірським міжміським
бюро технічної інвентаризації на
праві спільної сумісної власності
за №1323/3 на ім’я Юліана Се-
меновича Михайлечка, вважа-
ти недійсним.

Охоронники(чоловіки,жінки). Тел.: 067-541-62-58,   095-230-41-
81,  067-541-62-24

Зарплата  – від 3000 грн.

До уваги працедавців, які ство-
рюють нові робочі місця

Працедавці, котрі створюють
нові робочі місця і приймають на
них безробітних, мають право на
компенсацію витрат зі сплати
єдиного соціального внеску. Таку
пільгу надають суб’єктам господа-
рювання, котрі забезпечують но-
воствореними місцями праці осіб
з числа найбільш уразливих
верств населення, у тому числі
учасників АТО, або ведуть
діяльність у пріоритетних галузях
економіки. Кошти відшкодовують
щомісячно, упродовж року з дати
працевлаштування безробітного.

Нагадуємо, що з січня поточно-
го року розмір мінімальної заро-
бітної плати не може бути мен-
шим за 3200 грн, відтак величина
єдиного соціального внеску стар-
тує від 704 грн.

За  більш  детальною   інфор-
мацією  звертатися  до  Турківсь-
кого  районного   центру  зайня-
тості  за  адресою: м. Турка, вул..
Шевченка, 2.

Контактні телефони: 3-11-50, 3-
11-76, 3-14-62

Болюча поразка у минулому
матчі ніяким чином не зламала
наших хлопців, а навпаки, дода-
ла ще більше спортивної злості
та бажання перемогти. Про це
засвідчив черговий поєдинок,
який футбольний клуб “Бориня”
провів 15 січня. Тут наші спорт-
смени блискавично перемогли

ÁÎÐÈÍ×ÀÍÈ ÇÍÎÂÓ
ÇÄÎÁÓËÈ ÏÅÐÅÌÎÃÓ

Після невеликої перерви, що була зумовлена новорічними та
Різдвяними святами, у львівському спортивному комплексі
“Динамо” продовжилися поєдинки чемпіонату нашої області з
футзалу серед команд Срібної ліги.

“Галицьку здобу” зі Львова з ра-
хунком 3:2.

Після цього туру боринчани,
здобувши 27 очок, і надалі про-
довжують лідирувати у Срібній
лізі. Найближчий наш пере-
слідувач – ФК “Верхня Білка – 2”
має у своєму активі 23 очки.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

З 1 СІЧНЯ ЗРОСЛА МІНІМАЛЬНА
ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Законом України від
06.12.2016 № 1774-VIII ,,Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів України” визначено, що
мінімальна заробітна плата - це
встановлений законом
мінімальний розмір оплати
праці за виконану працівником
місячну (годинну) норму праці.

Крім цього повідомляємо, що
відповідно до ст.8 Закону Украї-
ни від 8 липня 2010 року
№ 2464-VI ,,Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообо-
в’язкове державне соціальне

Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що
Верховною Радою України прийнято Закон України ,,Про Дер-
жавний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 № 1801-VIII,
яким встановлено, що з 1 січня 2017 року мінімальна заробіт-
на плата – 3 200 гривень.

страхування”, якщо працівник за
місяць отримує дохід, розмір
якого не перевищує рівня
мінімальної заробітної плати і
при цьому він оформлений за
основним місцем праці, єдиний
соціальний внесок розрахо-
вується, як добуток мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом, на ставку єдиного вне-
ску. У 2017 році – це 704 гривні,
а саме 3200 * 22 відсотки.

Поряд з цим інформуємо, що
Верховною Радою України прий-
нято закони, якими у 2017 році

посилено фінансову відпові-
дальність за виплату заробітної
плати «у конвертах», або не
оформлення трудових відносин
з найманими працівниками та
недотримання мінімальних га-
рантій оплати праці. Зокрема,
за допуск працівника до роботи
без оформлення трудових
відносин – 96 тис.грн., несвоє-
часну виплату зарплати – 9,6 ти-
с.гривень.

Враховуючи вищенаведене,
просимо Вас врахувати зміни до
чинного законодавства в частині
оплати праці та оформлення
трудових відносин з найманими
працівниками.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення
Самбірської ОДПІ.

Щоб позбутися закладення
носа, потрібно розчинити в 2 ст.л.
теплої кип’яченої води 1 ч.л. на-
турального меду, змочити в роз-

чині 2 джгутики, зроблених із
вати, і вкласти на 20 хвилин по
одному джгутику спочатку в одну,
потім в іншу ніздрю.

Оскільки застуда, грип, ГРЗ ТА
ГРВІ часто супроводжуються
підвищенням температури тіла,

для її нормалізації потрібно роз-
чинити в 50 мл кип’яченої води
кімнатної температури 10 кра-
пель 3% перекису водню, 10-15
крапель натурального лимон-
ного соку й відразу випити роз-
чин. Готувати та пити його тричі
на день за півгодини до їди.


