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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ У ЗАКАРПАТТІ 
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПОСАДУ:  

Ужгородський район, с. Минай, в. Туряниці, 7 
Телефонуйте: 0-800-500-736; (0312) 42-90-41; 095 9 428 428 

 КОМПАНІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 

- проживання у сучасних кампусах 
європейського типу 
- офіційне працевлаштування 
- харчування за пільговими цінами 
- довіз працівників до м.Турка один 
раз на 2 тижні 
 

ОПЕРАТОР НА 
ВИРОБНИЦТВО 

Заробітна плата від 

 8700 грн. 

Дорогого і люблячого, щирого і турботливого зятя, чоловіка, тату-
ся і дідуся – Миколу Васильовича Крецула із с. Присліп – із золотим
ювілеєм – 50-річчям від дня народження сердечно вітають теща
Ганна, дружина Любов, дочка Леся, зять Олег, онуки Віталій і Ліана;
син Віталій, невістка Наталія, онук Максим; дочка Віта, зять Ігор,
онучка Ангелінка і вся родина. Дорогому ювіляру бажають міцного-
міцного здоров’я, великого людського щастя, сімейного благопо-
луччя, родинного тепла, Божої ласки і бла-
гословення на многії літа.

Наш славний та рідний, найкращий у
світі,

Із Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарний господар і татко чудо-

вий,
Даруєте радість і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що завжди підтримують словом і

ділом.
Щоб в рідному домі нам було надійно

та щиро,
Живіть нам на радість у щасті та

мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.

Колектив Боберківської сільської ради щиросердечно вітає із
ювілеєм – 60-річчям від дня народження, яке святкуватиме 24
вересня, вмілого керівника, щиру, чуйну і добропорядну людину,
сільського голову – Миколу Петровича Копанишина.

Зичимо Вам, шановний Миколо Петровичу,
здоров’я та везіння, міцного терпіння, лю-
бові та поваги, таланту та наснаги, доб-
рих подій та здійснення мрій.

Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в шістдесят!
За працю всю, усе знання і

вміння,
За серця небайдуже стукот-

іння –
Подяка щира від людей,
Від друзів , рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна.
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Й слова подяки линуть звідусіль.

Дорогу куму, хресну маму – Марію Михайлівну Гундертайло – жи-
тельку с. Карпатське, із прекрасним ювілеєм – 30-річчям від дня
народження, який відзначила 21 вересня, від щирого серця і з ве-
ликою любов’ю вітають кума Галина, кум Ярослав, похресники Ми-
хайло, Роман, Костянтин, Валентин і бажають
їй міцного здоров’я – з роси і води, світлої ра-
дості в житті, благополуччя, миру, добра, Божо-
го благословення.

Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі многії і благії літа.

Шановні працівники дошк-
ільного навчального закладу
№1 м. Турка!

Сердечно вітаю Вас з Днем
працівників дошкільної освіти!

Нехай лагідна посмішка со-
нечка дарує Вам невичерпну
енергію, красу і чарівність, жит-
тя Ваше буде наповнене щас-
тям, добробутом та натхнен-
ням, а в оселі Вашій панують
світло і злагода, а в серці – доб-
ро і мудрість, а в житті – доста-
ток і удача. Бажаю Вам нових
професійних досягнень і глибо-
кої поваги. Нехай прекрасні по-
чуття зігрівають Ваші серця, а
доля буде щедро наповнена
теплом і любов’ю.

Професійно з’єднані долею,
Серце дітям своє віддаєм.
У дитинство, осяяне

мрією,
Шляхом правильним всіх їх

ведем.
Вам усім я удачі бажаю
І добра, і любові й тепла.
Хай залишиться в пам’яті

нашій
День Дошкілля – це свято

Життя.
З повагою – завідувач ДНЗ

№1 м. Турка.

ÍÀ ÇÀÐÏËÀÒÓ ÏÎÒÐ²ÁÍ²
ÄÎÄÀÒÊÎÂ² ÊÎØÒÈ

Про  це повідомив на   черговій  сесії Турківської районної
ради, доповідаючи про виконання районного бюджету Турківсь-
кого району за перше півріччя поточного року, начальник фінан-
сового управління Турківської РДА Володимир Юсипович.

Потреба  в коштах на виплату
заробітної плати працівникам
бюджетних установ на початок
2017 р. становила 28008,1 тис.
грн.  Але у зв’язку з підвищенням
мінімальної заробітної плати з
січня 2017р. та  через інші чин-
ники,  виникла додаткова потре-
ба у коштах на зарплату. Так по
установах освіти потрібно ще
14600,0 тис. грн.. Тут складна
ситуація виникає  з виплатою
заробітної плати технічним пра-
цівникам. Аналогічна картина
по закладах охорони здоров’я,
де доведені контрольні цифри
Мінфіну видатків на район про-
водяться від кількості населен-
ня, а не від кількості установ,
тобто на обслуговування насе-
лення району  (50, 0 тис. чол.).,

необхідно, по розрахунку, 25
ФАПів, а фактично функціонує 55.

По установах культури додат-
кова  потреба  в коштах складає
2739,0 тис. грн., по фізичній куль-
турі і спорту – 91,7 тис. грн..

У зв’язку з цим,  уже було  роз-
роблено і затверджено ряд за-
ходів з економії  бюджетних
коштів та збільшення їх надход-
жень. Крім цього, ще буде уточ-
нення бюджету, а також прийня-
то звернення до Верховної  Ради
України та Кабінету Міністрів про
виділення додаткових коштів.
Отже, є надія,  що  з виплатою
заробітної плати  до кінця року
працівникам бюджетних установ
усе буде гаразд.

Ольга ТАРАСЕНКО.

У РАМКАХ ПРОГРАМИ
«СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК»
У ході реалізації обласної цільової програми «Спортивний

майданчик»,  у нашому районі передбачається будівництво
двох майданчиків із тренажерним обладнанням, вартістю по
50, 00 тис. грн. кожен, в селах Карпатське та Ластівка,  та
одного спортивного майданчика зі штучним покриттям, вар-
тістю 500, 00 тис. грн. – в м. Турка.

Реалізація цих проектів у районі дозволить створити сучасну
спортивну інфраструктуру для розвитку спорту, додатково залучити
до занять фізичною культурою та спортом молодь. По Ластівці та
Турківському  НВК роботи уже розпочато.

Наш кор.



 2 стор.                              «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ» 22 âåðåñíÿ 2017 ðîêó

Колектив Турківської ДНЗ №3, вихованці та їхні батьки щиро віта-
ють з ювілейним днем народження, яке святкуватиме 25 вересня,
помічника вихователя – Богдану Павлівну
Яворську.

Ювілярці бажають міцного-міцного здоро-
в’я, миру, сонячних і світлих днів у житті, Божої
ласки і опіки на многії і благії літа.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народ-
ження, яке святкуватиме 25 вересня, дорогу, люблячу, турботливу, чуй-
ну, щиру, добру доньку, дружину, матусю, сестру, сваху – Ольгу Володи-
мирівну Дребот із Нижнього Гусного. Від щирого серця бажаємо Вам,
дорогенька, міцного здоров’я – з роси і води, життєвого оптимізму,
світлої щоденної радості, мирного неба над головою, Божої ласки і
благословення на довгій життєвій дорозі.

Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас, і добра нам бажаєте.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, щира, роботяща,
Живіть вічно, Мамо, бо Ви в нас – найкраща.
З любов’ю і повагою – мама, люблячий чоловік Ми-

кола, дочка Марія, зять Максим, сини Михайло, Володи-
мир, Роман, дочка Ольга, сестра Галина, свати зі Львова, родина Чи-
черських з Гусного.

ОНОВИЛИ КІМНАТУ
ім. МИРОНА УТРИСКА

 Народний музей «Бойківщина»  м. Турка взяв участь в об-
ласному конкурсі  мікропроектів на облаштування музейних
кімнат. Цей конкурс проводив   департамент з питань куль-
тури, національностей та  релігії Львівської ОДА.   Приємно,
що наш музей конкурс виграв, а одержану  суму  грошей – 10
тис. грн.  – як і було заплановано, використали  на облашту-
вання  спеціальної музейної кімнати ім. Мирона Утриска.  На ці
кошти  придбали   нові офісні меблі – три шафи, де розмістили
літературу,  яка
стосується  про-
ведення  бойкі-
вського літера-
турно-краєзнав-
чого  конкурсу ім.
Мирона Утриска.

– Книги розм-
іщені в алфавітно-
му порядку –  по
прізвищах авторів,
так легше віднайти
літературу для ко-
ристувача, і  навіть
для самих учас-
ників конкурсу, –
розповідає  дирек-
тор музею Руслана
Юсипович. – Бо
фактично не було
де розмістити цю
літературу –  книж-
ковий  фонд музею
складає більше як
2 тисячі 300 при-
мірників  книг. І не тільки книг, у нас зберігаються ще й реферати, які
входять у праці конкурсантів.  Крім цього, ми зробили  в музеї ще й
невелику  перестановку, зокрема в кімнаті етнографії. До речі, ми
брали участь у ще  одному обласному  конкурсі мікропроектів –  по
оснащенню  музею   комп’ютерною технікою,  але, на жаль, не прой-
шли його. Тож  спробуємо взяти участь повторно. Сподіваємося, що
на наступний рік  нам  поталанить більше.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Нормативно-правовою осно-
вою програми є Конституція Ук-
раїни, Закони України «Про ос-
віту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про позашкільну освіту», «Про
професійно-технічну освіту»,
«Про вищу освіту» та «Націо-
нальна стратегія розвитку осві-
ти в Україні на період до 2021
року».

Механізми реалізації та поря-
док фінансування програми ба-
зується на тісній кооперації з
державними, обласними, рай-
онними програмами та програ-

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ ÏÐÎÃÐÀÌÓ
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÎÑÂ²ÒÈ

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
У вівторок, 19 вересня, відбулося засідання  ХVІ сесії  Туркі-

вської районної ради VІІ скликання, в якій взяли участь перший
заступник голови райдержадміністрації Микола Яворський, за-
ступник голови райдержадміністрації Юрій Лило, начальник
відділу освіти райдержадміністрації Наталія Гошівська, депу-
тати районної ради та голови місцевих рад. На сесії розгляну-
то та затверджено  програму розвитку освіти Турківщини на
2017-2020 роки.  У 2016 році завершилася реалізація програми
розвитку освіти Львівщини на 2013-2016 роки; нова програма
розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки є логічним про-
довженням попередньої. Їх було  прийнято на сесії Львівської
обласної ради в березні 2017 року (рішення №393). Цим же рішен-
ням зобов’язано розробити та прийняти районну програму роз-
витку освіти Турківщини на 2017-2020 роки. Дана програма
повинна враховувати кардинальні зміни, які відбулися в украї-
нському суспільстві і які обумовили реформування всіх сфер
суспільного життя.

мами розвитку майбутніх
об’єднаних територіальних гро-
мад, що будуть створені в межах
Турківського району, макси-
мально використовуючи механ-
ізми залучення позабюджетних
коштів, зокрема коштів громад.

Для формування мети і цілей
програми розвитку освіти Туркі-
вщини на 2017-2020 роки
здійснено аналіз виконання
планів та завдань за 2013-2016
роки (попередня програма за
2013-2016 роки) – досягнуті ре-
зультати, основні проблеми з
ключових напрямів розвитку –

дошкільна освіта, мережа за-
гальноосвітніх навчальних зак-
ладів, позашкільна освіта, осві-
та осіб з особливими освітніми
потребами, інформатизація си-
стеми освіти, виховання.

На період 2017-2020 років
планується замінити комп’юте-
ри у ЗОШ І-ІІІ ст. старого поколін-
ня на сучасні; підключити всі ЗНЗ
району до мережі Інтернет; вста-
новити внутрішні туалети в 21
ЗНЗ району; провести заміну
електричних та вугільних котлів
на більш економні, що працю-
ють на альтернативному паливі;
продовжувати брати участь у
мікропроектах з енергозбере-
ження; провести ремонти
спортивних залів; покращити
матеріально-технічну базу
шкільних майстерень, забезпе-
чивши їх ручним інструментом та
механізмами; забезпечити ЗНЗ
району спортивним інвентарем,
особливо для заняття у зимовий
період.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст інфор-

маційної діяльності, комуні-
кацій з громадськістю та моло-
діжної політики апарату Туркі-
вської РДА.

ÃËÎÐ²ß ÄÐÀ× –
ÏÅÐÅÌÎÆÅÖÜ

ÊÎÍÊÓÐÑÓ
«ÏÅÐËÈÍÀ ÀÄÐ²ÀÒÈÊÈ»
У липні ми писали про онучку Регіни і Богдана Драчів

з  м.  Турка – Глорію, яка у 8-річному віці уже стала
відомою юною  моделлю. Ми зустрічалися з  талано-
витою дівчинкою  якраз у період її підготовки до чер-
гового міжнародного конкурсу краси і талантів в
Італії.

І ось приємна новина: Глорія  перемогла на ньому у
номінації «Топ-модель». Міжнародне журі 8-річна модель
здивувала досить оригінальним вбранням, виготовленим
з хусток, а також з успіхом продемонструвала свої мис-
тецькі здібності – виконала танець у стилі Майкла Джек-
сона, мікс (поєднання) бального танцю і румби.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Напередодні свого професійного свята –
Дня працівника лісу, ДП «Боринське лісове
господарство» провело урочисті заходи. У них
взяли участь перший заступник голови рай-
держадміністрації Микола Яворський, голова
районної ради Володимир Лозюк. Зі словами
подяки  виступив перший заступник голови
райдержадміністрації Микола Яворський. «Ліс
– наше найбільше природне багатство, запо-
рука екологічної безпеки, пріоритетна скла-
дова народногосподарського комплексу і ос-
нова економічної стабільності країни. Збере-
ження, примноження, дбайливе і раціональне
використання цього безцінного національно-
го скарбу – обов’язок не лише лісників, а й гро-
мадськості, кожного мешканця нашої рідної
України. Лісу потрібний мудрий і дбайливий
господар, – зазначив Микола Яворський. – Ве-
лике спасибі Вам, шановні працівники та ве-
терани лісового господарства, за невтомну
працю і самовідданість.

Прийміть у цей чудовий, осінній день найщиріші
слова вітання з професійним святом. Щиро зичу
благополуччя, щоб реалізовувались Ваші кращі
задуми і була щасливою доля. Достатку і здоро-
в’я, мудрості і терпеливості, злагоди, успіхів, твор-
чої праці, родинного щастя та миру».

На святковій нараді ряд працівників було наго-
роджено почесними грамотами та грошовими пре-
міями:  Почесною грамотою Державного агентства
лісових ресурсів України нагороджено головного
лісничого Віталія Земана, Почесною грамотою
Львівського обласного управління лісового та мис-
ливського господарства нагороджено тракторис-
та Ярослава Романчака.

Перший заступник голови райдержадміністрації
вручив грамоти від керівництва Турківської район-
ної державної адміністрації  ліснику Яблунського
лісництва Віктору Пиптику та водію Василю Чола-
вину.

 Голова районної ради Володимир Лозюк наго-
родив грамотами  Турківської районної ради го-
ловного бухгалтера Тараса Мальця, головного інже-
нера Михайла Турянського та майстра лісорозсад-
ника Сергія Бодака.

Також були  визначені кращі серед лісництв: ІІ
місце посіли Боринське та Мохнатське лісництва;
ІІІ місце – Верхньовисоцьке лісництво.

Усі працівники та ветерани підприємства були
відзначені грошовими винагородами.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст інформаційної діяльності,

комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-
ітики апарату Турківської РДА.

Свято у Боринському лісгоспі
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Після виконання Державного Гімну України та Рес-
публіки Польща,  зі словами привітання  перед святко-
вим зібранням виступив заступник голови Турківської
райдержадміністрації Юрій Лило.

– Сьогодні ми зібралися на цьому  майдані, щоб вша-
нувати людей, які кожен день, ідучи на працю,  ризику-
ють своїм життям.  Ці люди  вибрали нелегку професію,

але  професію благородну, бо немає більш благородно-
го, як врятувати життя іншої людини, навіть ціною влас-
ного.  Ми усі бачили, що на цьому майдані присутні два
пожежних  автомобілі.   Це автомобіль, який  турківські
рятувальники отримали  в подарунок від гміни Нозд-
рець, і цей дарунок для нас є вкрай важливим, бо  йде
активна розбудова  пожежно-рятувальної служби в час-
тині створення в окремих громадах  добровільних по-
жежних команд. І є другий автомобіль,  яким  щойно
приїхала польська делегація,  повністю оснащений усім
необхідним, і він знаходиться в них, у селі, і придбаний
гміною за власні гроші і кошти Європейського Союзу.
Ми білою заздрістю заздримо нашим друзям, що вони
мають таке технічне забезпечення.  Дасть Бог, колись
так буде і в нас. До того ж, цього разу польські друзі
також приїхали до нас з подарунками. Велике спасибі
вам, шановні представники Республіки Польща, а вам,
дорогі  рятівники, бажаю, щоби у боротьбі зі злом ви
завжди виходили переможцями і живими. Це для нас
дуже важливо, – наголосив Юрій Дмитрович.

Після цього хвилиною мовчання було вшановано усіх
тих рятівників, кого  уже немає  серед живих.

Від районної державної адміністрації, за сумлінне ви-
конання службових обов’язків  та з нагоди Дня рятівни-
ка,  було нагороджено  почесними грамотами  майора
служби цивільного захисту  Романа Сипливого (на фото)
та старшого лейтенанта  служби цивільного захисту
Олега Лопатовського.

Гостинно  було запрошено до слова  й війта гміни
Ноздрець Антонія Громалу, який приїхав на свято ра-
зом із своїми колегами та пожежно-рятувальним
підрозділом на своєму сучасному пожежному автомобілі
(на фото) із Польщі не з порожніми руками, а  з пода-
рунком –  деяким спорядженням для рятувальників (12
пар нових гумових чобіт, орієнтовна вартість однієї пари
– 2000 гривень, 12 комплектів нової робочої форми та
6  пожежних рукавів).

 – Шановне панство! Найбільше ми були зворушені
виконанням  вами, усіма тут  присутніми на площі,   Гімну
України, бо відчули і побачили, як душевно   його співає-
те.  І потім вдруге я  був   сильно схвильований   непов-
торним  виступом вашої землячки –  молодої дівчини
Ольги Комарницької, яка прекрасно  заспівала Гімн
Польщі. Це був чи не найбільший презент для нас, по-
ляків.  Ви так приязно і гостинно  ставитеся до нас,  що

ми завжди  раді візитам у Турку. Хоча й  нелегко   цього
разу було до вас їхати (виникли деякі  проблеми на кор-
доні), але ці думки  розвіялися відразу ж по приїзді сюди,
– сказав у вітальному слові п. Антоній. – Велике спасибі
за такий теплий прийом.  Ми й надалі   підтримуватиме-
мо тісні стосунки з пожежниками Турківщини і по-мож-
ливості допомагатимемо. Щиро бажаю, аби  у вас  по-

жежна охорона розви-
валася так, як у нас, в
Польщі.. Зичу, шановні
рятівники, доброго
здоров’я вам  і вашим
родинам. Щоби  ви
після служби  завжди
поверталися додому
неушкодженими і жи-
вими. Слава Україні!
Слава Бойківщині!

До слова був запро-
шений і міський голо-
ва Геннадій Когут, який
передав щирі вітання
польським друзям, а
також висловив
«польським стражам»
подяку за те, що вони
дбають не тільки за
свій край,  а й за наше
місто і район.

 – Спасибі вам,  наші
рятівники,  що можете

прийти  на  допомогу у всіх прикрих випадках.  Ваша
робота є складною і  небезпечною,  ризикованою для
життя, але  ви свідомо зробили свій вибір, ви насправді
є мужніми людьми. Ми пишаємося, що турківська ко-
манда, багато в чому завдячуючи  керівнику Світлані
Мірошкіній, вдосконалюється і росте  у своїх професій-
них навиках. Місто уже має  15
гідрантів, що набагато полегшує ро-
боту пожежникам. Міські депутати
затвердили план співпраці з   наши-
ми рятувальниками, і в плані цієї
співпраці  вже закупили 15 пожеж-
них рукавів.  Незабаром ще закупи-
мо два потужних ліхтарі – для  робо-
ти  у темну пору доби. Ця співпраця,
надіюся,  триватиме й далі. А сьо-
годні я  щиро бажаю вам, шановні
рятівники, аби ви і ваші родини зав-
жди були під Божою опікою.

Міський голова  вручив подяку на-
чальнику  сектора Світлані
Мірошкіній та колективу  ДПРЧ-28
ГУ ДСНСУ у Львівській області за
непросту і відповідальну працю та з
нагоди відзначення професійного
свята – Дня рятівника.

Затим ведуча свята  Надія Донець
з  приємністю запросила до слова
начальника сектора ГУ ДСНСУ у
Львівській області, підполковника
служби цивільного захисту Світлану Мірошкіну:

 – Я щиро  дякую  усім, хто організував наше свято. Це
нашій владі, органам місцевого самоврядування, нашим
колегам з Польщі та головному управлінню Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській
області. Ви не забули за нас і наше свято вийшло не те
що за межі району, а  вже  за межі держави. Низький
вам  уклін за це. Також хочу привітати й своїх колег, бо
направду пишаюся колективом, який очолюю. Бажаю
їм  усім міцного здоров’я. успіхів;  знаю, що ми з ними
дійдемо до великих перемог і наш підрозділ стане од-
ним з найкращих в області. Скориставшись можливі-
стю,  хочу вручити за багаторічну транскордонну співпра-
цю, вагомий особистий внесок у розвиток та зміцнення
матеріально-технічної бази підрозділів пожежно-ряту-

ÐßÒÓª, ÑÏ²ØÈÒÜ ÍÀ
Ï²ÄÌÎÃÓ,  ÙÎÁ Á²Ä²
ÏÅÐÅÊÐÈÒÈ ÄÎÐÎÃÓ

Ми – служба «101»: всі хлопці – як один.
Кожен пожежник – це відважний боєць.

З полум’ям бореться варта
Мужніх, гарячих сердець.

 (Слова із «Маршу  пожежників»)
Яка б то біда не  сталася: смерч, гроза чи повінь, пожежа чи буревій – поспішає на допомогу людина, на

яку покладаємо найцінніше, що маємо – своє життя. І ця людина – рятівник. Напередодні, у п’ятницю,  на
майдані Шевченка в м. Турка, було урочисто відзначено День рятівника.  День рятівника України – це
професійне свято усіх працівників Міністерства надзвичайних ситуацій. Таке свято було створене, щоби
вшанувати  людей цієї нелегкої професії,  показати, наскільки вони важливі для нашої країни і віддати  їм
данину поваги. Відзначають його  щорічно  17 вересня, в день святкування ікони Божої Матері «Неопали-
ма Купина» – покровительки пожежників,  а з’явилося  свято порівняно  недавно –  у 2008 році, завдяки
Указу тодішнього Президента України Віктора Ющенка. Тому в цей день проводилося багато подібних
заходів не лише  на Турківщині, а й  по всій Україні.

вальної служби Турківського району подяку   від началь-
ника головного управління  ДСНСУ у Львівській області
генерал-майора  служби цивільного захисту  Сергія
Дмитровського Антонію Громалі – війту гміни Ноздрець
(Республіка Польща).

Приємну місію на святі  виконала й помічник народ-
ного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра.
Долучившись до привітань, що були зроблені в адресу
винуватців  торжества, та побажавши від імені депутата
Верховної Ради Андрія Лопушанського усім  міцного
здоров’я і спокою, легкої служби і Господнього благо-
словення, вручила  від благодійного фонду Андрія Лопу-
шанського Світлані Мірошкіній  путівку в санаторій «Же-
нева»  на  відпочинок з сім’єю,  а  всьому колективу
рятувальників –   поїздку в спа-центр м.Хирів.

Директор Західного спортивно-реабілітаційного цен-
тру  Наталія Рода також  сердечно привітала учасників
свята, приуроченого Дню рятівника,  від себе особисто,
а також від людей з інвалідністю  та  членів  національ-
ної параолімпійської команди,  а ще передала вітання
від Валерія Сушкевича – Уповноваженого Президента
України з прав людей з інвалідністю Адміністрації Пре-
зидента України.

 Гарним був й святковий концерт. Працівники Туркі-
вського  районного Народного дому – Володимир та
Михайло Федорки – виконали для   рятувальників «Марш
пожежників». Потім  юна  талановита  співачка  з Бо-
рині Ольга Комарницька виконала пісню, яку добре
знають як в Україні, так і Польщі, –  «Гей, соколи!», а
також виступив народний фольклорний колектив
«Бойківські переспіви». Своє святкове привітання
піднесли  гостям і винуватцям свята вихованці Заваді-
вського НВК.

Та й взагалі цього  разу   відзначення Дня рятівника
розтягнулося майже на весь день. Перед обідом на

майдані Шевченка  зібралося багато  людей, особливо
дітей.  Їм демонстрували пожежну техніку.  Учні  місце-
вих шкіл  фотографувалися біля пожежного автомобіля;
дітям, та й дорослим,  було цікаво поспілкуватися з по-
жежниками,  подивитися, як вони  здійснюють виїзд на
місце пожежі. Тим більше, що  відбулися показові на-
вчання пожежників – ліквідація умовної пожежі в куль-
турно-мистецькому  центрі «Україна». Також  з  при-
вітаннями пожежникам  виступили й  вихованці ДНЗ №1
м. Турка (на фото),  за  свій виступ  дошкільнята заслу-
жили бурхливих  оплесків від глядачів.  Словом, свято
вдалося, і було  воно важливим  не тільки для рятуваль-
ників, а й для нас  усіх.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Сердечно вітаємо дорогого, люблячого брата, доброго кума, вірно-
го друга, швагра, жителя с. Красне – Ігоря Філаретовича Леня – з
ювілеєм – 40-річчям від дня народження, який святкуватиме 23
вересня.

Від щирого серця бажаємо ювіляру міцно-
го здоров’я, щастя, родинного тепла, достат-
ку, любові, Божого благословення на многії і
благії літа.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Шануєм Вас за людяність та щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.
З найкращими побажаннями – сім’ї Бринчаків, Пронівих, Білинсь-

ких, Лень.

Вчителі, учні Карпатського НВК ім. М.Іваничка сердечно вітають з
30-річчям від дня народження вчителя зарубі-
жної літератури – Марію Михайлівну Гундер-
тайло – і бажають їй успіхів у роботі, міцного
здоров’я, удачі, довголіття.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Дорогу, прекрасну, люблячу онучку, жительку с. Верхнє Висоцьке
– Наталочку Бурядник з днем народження – 8 років, який святкува-
тиме 25 вересня, щиросердечно вітають дідусь Василь і бабуся Га-
лина.

Бажаємо Тобі, рідненька, міцного   здоро-
в’ячка і Божої опіки. Нехай збуваються усі Твої
мрії, будь радісною і щасливою. Нехай кожен
день Твій буде сповнений сонячними по-
смішками, любов’ю рідних і Господнім благо-
словенням.

Хай сонечко Тобі усміхається,
Наука легко дається.
А доля світлою хай буде,
Щоб поважали Тебе люди.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Дорогого кума, любимого хресного батька, жителя с. Красне –
Ігоря Філаретовича Леня – сердечно вітають з 40-річчям від дня
народження куми Андрійчини, Чичерські, Марусяки і по-
хресниця Марічка. Ювіляру вони бажають міцного-
міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії,
родинного тепла, сповнення задуманого і ряс-
них Божих благословінь.

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого лише треба,
Хай обминають Вас тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з 25-річчям від дня народження вчителя англійської мови –
Марію Василівну Матковську – і бажає ша-
новній ювілярці неба безхмарного, настрою
гарного, щастя – без ліку і довгого віку.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

ÏÅÐÅÊÀÇ «Ç ÊÀÐÒÊÈ
–  Â ÃÎÒ²ÂÊÓ»

Як переказати  кошти в село, де немає банківського відділен-
ня, банкомату, а у ваших стареньких батьків немає банківсь-
кої картки?

Це можна зробити  поштовим
переказом. А як здійснити по-
штовий переказ, коли ти на ро-
боті і фізично не можеш бути у
відділенні?  Відкрити сайт  «Ук-
рпошти», знайти сторінку «Пере-
каз «З картки додому», відкрити
її  і прочитати. Ознайомившись,
перерахувати зі своєї  картки
кошти на адресу батьків. У селі
поштарка готівкою отримає ці
кошти і передасть їх батькам в
руки, як робить це, приносячи їм
пенсію.

Переказ коштів з платіжної
картки, на відміну від банківсь-
кого, доставляється в будь-який
населений пункт України, оск-
ільки «Укрпошта» забезпечує

стовідсоткове покриття своїми
послугами території країни; вру-
чається листоношею «безпосе-
редньо в руки» отримувачу, що
актуально для людей похилого
віку, із слабким здоров’ям, лю-
дям з обмеженими можливос-
тями або просто тим, кому важ-
ко знайти час на відвідування
відділення, наприклад,  мамам
з малими дітьми. Для отриман-
ня такого переказу отримувачу
нема потреби оформляти банк-
івську картку.

Вартість  переказу:
При виборі  опції «готівка на

відділення» – 1% від суми пере-
казу +5 грн., але не менше ніж
10,00 грн.

При виборі опції «готівка до-
дому» – 1% від суми переказу
+19 грн.

Переказ коштів здійснюється
з усіх платіжних карток
MasterCard будь-яких банків Ук-
раїни.

Максимальна сума одного пе-
реказу становить 14 999 грн.

Багатьох цікавить, чи безпеч-
не пересилання коштів таким
чином. На що поштовики дають
відповідь, що ПАТ «Укрпошта» –
це державна компанія, яка га-
рантує безпеку та конфі-
денційність усіх операцій з гро-
шовими коштами. І, по-друге,
відправник самостійно вводить
і перевіряє інформацію, ризик
шахрайства та помилкових спи-
сань мінімальний. І нарешті пе-
реказ надається отримувачу
тільки при пред’явленні паспор-
та. Тобто, щоб такий переказ от-
римати, потрібен  лишень пас-
порт. Отже, дана послуга доступ-
на будь-якому громадянину в
будь-якому куточку країни.

Наш кор.

   –  Найперше  я би хотів кілька
слів сказати про найважливіші
проблеми, які  виникли чи вини-
кають  в ході реалізації  даної
програми, – розпочав свій ко-
ментар Микола Петрович. – Під
час виконання урядової програ-
ми «Доступні ліки»  й справді  є
проблемні  речі. Найперше це
те,  що до переліку лікарських
засобів, на які поши-
рюється дія урядової
програми в частині по-
вного чи часткового
відшкодування їх вар-
тості,  не внесені комб-
іновані препарати для
лікування хворих зі
серцево-судинною па-
тологією, що викликає
певне незадоволення
з боку хворих.   Лікую-
чись  від серцево-су-
динних захворювань –
вони мають вже певні звички,
підібрали собі ті препарати, які
їм допомагають,  але, на жаль,
у  більшості випадків, ці
лікарські засоби не включені в
перелік, що стосується  якраз
пільгового забезпечення.  До
речі, перелік ліків збільшився
досить  істотно.  Досі було 157
назв медикаментів, на сьо-
годнішній день уже є 199 най-
менувань. Але все-таки є препа-
рати,  які не включені в цей спи-
сок. І це частково викликає не-
задоволення  і нарікання з боку
хворих.  Ми  надіємося, що ця
програма буде діяти й  наступ-
ного року. І, якщо дасть Бог до-
жити до цього часу, прогнозує-
мо,  що буде виділено значно
більше коштів і, звичайно, що
список тих препаратів буде роз-
ширений. Адже ми враховуємо
побажання  пацієнтів, проводи-
мо постійний моніторинг вивчен-
ня  їх запиту,   і пропозиція буде
відповідно до того, щоб макси-

мально задовольнити  потреби
пацієнтів.

Є  й друга проблема.  Через
неналежне  постачання,  в ап-
течній мережі відсутній повний
 асортимент лікарських засобів,
на які поширюється дія  урядо-
вої програми «Доступні ліки».
Це  майже те саме, про що я вже
сказав, але  це в деякій мірі  сто-

сується того, що  до впроваджен-
ня  цієї програми існували інші
постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни, на підставі яких пільгові
категорії громадян забезпечува-
лися тими чи іншими  лікарсь-
кими засобами.   Це  інваліди
війни,  інваліди праці,  учасники
АТО, інваліди загальних захво-
рювань, інші категорії громадян,
які користувалися пільгами до
впровадження  в дію  програми
про доступні лікарські засоби.
На сьогоднішній день вона
якось не стикується, тобто по-
вністю не узгоджена з пере-
ліком лікарських  засобів і кате-
горій хворих, які  користувалися
пільгами в попередній час.

І ще є третя  проблема, на яку
я би хотів звернути увагу.  В засо-
бах масової інформації, як
місцевих, так і центральних,
особливо в рекламних, які  про-
пагують виконання програми
«Доступні ліки»,  акцентують
основну увагу  на  безкоштовно-

му відпуску лікарських засобів.
Але не завжди  ці ЗМІ доносять
до населення інформацію про
те, що до переліку медичних
препаратів, на які поширюється
дія  урядової програми,  вклю-
чені такі, вартість  яких підлягає
частковому відшкодуванню з
боку пацієнтів. Що в подальшо-
му при  їх придбанні  створює
певні незручності та незадово-
лення. Простіше кажучи, люди-
на  дізнається з рекламної
інформації, що лікарський засіб
буде відпущений безкоштовно,
але коли  приходить в  пол-
іклініку, а  потім в аптеку вже з
рецептом і  їй кажуть, що той
лікарський препарат відпус-
кається не безкоштовно, а з доп-

латою, розчарована.
Тому в усіх цих реклам-
них  статтях потрібно
інформувати, що
лікарські засоби відпус-
каються з доплатою, а
лише декотрі   – безкош-
товно. А не навпаки.

На сьогоднішній день
у нашому районі випи-
сано   медичними зак-
ладами  та лікарями за-
гальної практики  сімей-

ної медицини й терапевтами
більше 6 тисяч рецептів за про-
грамою «Доступні ліки».  При-
близно 60 відсотків від  загаль-
ної кількості отоварено – на  за-
гальну суму   майже 120 тисяч
гривень. До кінця року залиши-
лося ще кілька місяців. І  за цей
час  потрібно  освоїти  більше
400 тисяч гривень.  Я не впевне-
ний, що  зможемо освоїти всі
кошти стовідсотково, але  думаю,
що  зараз є якраз найвідпові-
дальніший момент для медич-
них працівників і найбільша  ак-
тивність громадян, які  мали б
зрозуміти, як важливо скориста-
тися цими пільгами.  Якщо таки-
ми   темпами  буде йти хід вико-
нання  цієї програми,  то десь
до кінця року до 80-90 відсотків
коштів, які виділені  державою
для забезпечення хворих
лікарськими засобами,  зможе-
мо надати  хворим на відшкоду-
вання придбання ними ліків.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÐÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ ²
ÇÄÎÁÓÒÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

«ÄÎÑÒÓÏÍ² Ë²ÊÈ»
Як ми уже знаємо, з  1 квітня 2017 року в  Україні діє  програ-

ма «Доступні ліки», затверджена спеціальною постановою Ка-
бінету Міністрів України. Згідно цієї програми,  безкоштовно
чи частково,  держава   відшкодовує вартість ліків  хворим на
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і бронхіальну
астму.  Ходом виконання цієї програми  у нашому районі  ми
попросили поділитися заступника головного лікаря Турківсь-
кої КЦРЛ  з амбулаторно-поліклінічної роботи  Миколу Яцку-
ляка.
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Автор «Кривавих руж»
– Людмила Фоя

Старшого віку чоловік кілька років тому переступив поріг мого помешкання. Надмірно схви-
льований, але не дав довго копатись в догадках (це був Іван Надич із с. Верхнє Висоцьке).

– Розумієте, впорядковував горище, поправляв дах,  несподівано із-за дерев’яної лати випала
ось ця книжчина. Річ, на мою думку, унікальна. Це – реліквія, – і простягнув її мені.

На звичайному папері, який служив і за палітурки, – на першій, вицвілій від часу, проглядалась
і назва твору «Криваві ружі», автора М.Перелесника. Над цим прізвищем напис: «Прочитай і
передай другому».

Зміряв поглядом останню сторінку: хто видавець? Пробіг
очима по набраних дрібним шрифтом двох рядках: «Видруко-
вано в друкарні ОУН ім. полковника Шелеста в січні 1951 року
«Київ-Львів». Отже, знахідці – більше півстоліття. Дивно, як ще
могла зберегтись?

Нелегальний, прокламаційний матеріал був зачитаний до
дірок. Про це засвідчили протерті рядки, окремі слова. Мимо-
волі спало на гадку: хто тримав цю «блискавку» в своїх руках, хто
читав, та, зрештою, хто в жорстоких, деспотичних умовах проти-
борства московщині, розповсюджував твір, написаний рідною
українською?

Розгортаю книжчину. В епіграфі новели – слова С.Орача: «Ми
йдемо сміло до мети». До якої мети йшли національно-патріо-
тичні сили, відомо. До відродження української держави.

Новела написана на високому художньому рівні. Кожне ре-
чення, слово, наповнене патріотичним пафосом, глибоко про-
никає у свідомість, будить її, спонукає до боротьби за волю, за
правду, свободу.

Прикладом до звитяги служить героїня новели, молода дівчи-
на Яринка. Вона – зв’язкова повстанців – нелегально проби-
рається до Києва з секретними документами до провідника. У
голові вистукують слова командира УПА: «Старайтесь непомі-
тно прослизнути через міст Дніпра. Це найбільш небезпечне
місце. Та іншого шляху немає. Немає часу його шукати. Сьогодні ж мусите бути у Києві. Пошту бережіть,
як зіницю ока, захищайте її. На випадок чого, навіть своїм життям».

І вона берегла ту пошту – невеликий гранчастий пакунок, гранчастий, мов цукерок, щільно скручений.
Обгорнутий ще й у шмат гуми. Щоб не змок, на випадок дощу, обережно зашила його в рубець жакета.
Далі взяла плетений кошик із продовгастою ручкою та рушила в дорогу. Крізь стареньку хустинку, що
покривала кошик, просвічувалися червоні пелюстки осінніх троянд. А під ними – підпільна література.

Кульмінація така. Подолавши кілька мостів через річки населених пунктів, перейшла і через Ірпень.
Наступним вододілом мав бути Дніпро. Згодом побачила будку вартових з «молоткастими-серпасти-
ми» зірками на кашкетах. Почула оклик – зупинись! Не оглядалась. Прямувала мостом далі. Догнали.
Два озброєні здоровані в шинелях зупинили хід дівчини. Запитавши, куди йде, стали ритися в кошику.

Ярина шарпнула до себе кошик.
–Ви мені всі квіти помнете! – а в думці інше: «Коли б не добрався до дна»… Та ні! Глухо вдарився

кошик об поміст. Червоні ружі висипалися з нього. Ярина хутко-хутко, чуючи за собою погоню, стала
бігти до берега. Який далекий він тепер!.. Різкий постріл прорізав повітря. Побачила, як з будки виско-
чили ще два вартові. Зупинилася. Бігти вже не було куди, а погоня вже близько. Рука подалась до
кишені. Міцно схопила гранату, кинула на міст між собою і тими, що доганяли, а сама грудьми припала
до помосту. Прогримів вибух. Вибухова хвиля підкинула Яринку, відірвала від дощок і жбурнула у розбур-
хані води ріки.

Пірнула у пінисті хвилі, а потім виринула над водою, спочатку біляста хустина, а за нею пара рук.
Вмілим рухом розсікла Ярина хвилі, все далі віддаляючись від мосту. Далеко, ген за мостищанськими
хатами, пристала до правого берега. Туди, лише туди, бо тут їй грозила небезпека. Бачила там сум’яття,
донеслися до неї і крики. Чиєсь безвладне тіло звисало сторч головою над водою.

– Оце тобі, гаде, червона ружа від українки, – просичала крізь стиснуті губи і зникла в густому очереті.
Знаними стежками, крізь гущавину лісу, пробиралась до Пущої Водиці, а далі – до Києва.

Погідне сонце теплої осені гріло охололе тіло, сушило змоклу одежу. Надвечір пошта, така важлива
і цінна, була на потрібному місці. Униз по Ірпеню, до гирла в Дніпро, плили Яринині ружі. А на них –
ворожа кров.

Це лише фрагменти твору. У повному варіанті вистачило б для створення хвилюючого художнього
високопатріотичного фільму.

Так, знахідка п. Надича і справді унікальна, історична. Вона – свідчення того, яким великим було
прагнення наших попередників, тобто батьків і дідів, жити у власній державі.

… Пройшло близько 10 літ відтоді, як добрий приятель – Іван Миколайович Надич – ознайомив
мене, як журналіста і голову Турківського районного правозахисного Товариства «Меморіал» ім. Васи-
ля Стуса, зі своєю цінною знахідкою (на жаль, уже й він відійшов у засвіти), але текст книжки до цих пір
публічно я не розкривав. Не розкривав, бо хотілося побічно збагнути більше. Зі змісту новели випливає,
що її автор – М.Перелесник – кришталево-чистий патріот (чи патріотка). Твір, написаний серцем. При-
пускався думки, що в час розгулу в Україні в 50-х роках ХХ століття московсько-окупаційних каральних
банд, майстер пера не став би публічно підставляти себе під небезпеку, а, очевидно, в даному випадку,
скористався псевдонімом.

На підтвердження такої версії пішли роки. В Українському інституті історичної пам’яті, в таємних
архівах КДБ, з грифом «Совсекретно», та Всеукраїнському «Меморіалі» вдалося встановити, що згада-
ний твір та інші хвилюючі праці на виховну та історично-пізнавальну тему писала і друкувала під вигада-
ним прізвищем (псевдонімом) «М.Перелесник» студентка Київського медичного інституту (родом із с.
Топори Житомирської області), розвідниця Української Повстанської армії, редактор підпільного жур-
налу «Молодий революціонер» Людмила Адамівна Фоя. За своє коротке життя вона встигла багато
зробити для своєї знедоленої України, щоб вона стала Вільною і Незалежною.

19 липня 1950 року у лісі Межигірського району Рівненської області довелось віч-на-віч зустрітися
хоробрій і відважній патріотці з ненависними московськими озброєними окупантами.

… Кільце на рідному узліссі навколо дівчини і кількох повстанців стискалося. Прорвати його – не
вистачило куль, бо від них немало нападаючих лягло. І раптом – гучний вибух. Він порозкидав кущі,
траву, знищив копу документів. На одного кагебіста (на голову) навіть упав згусток людської крові.
Граната розірвалась у руках дівчини, яка лежала правою частиною обличчя до землі. Ніби в передс-
мертній агонії, прощаючись з нею, цілувала її. Ліва ж звисала на твердому верболозі. В протилежному
кінці гаю виднілася закривавлена рука. Московити збагнули: вояк УПА підірвала себе гранатою, при-
клавши її до голови. Тому тіло було рознесено на шматки і розкидано по кущах. Вціліли якимось чудом
хіба груди. Окупанти обережно розстібали ґудзики комбінезону, боячись навіть мертвої української
орлиці. Закривавлені груди ще були теплі, а серце у них зупинене. Лейтенант з докором обвів поглядом
підлеглих. Мовляв, ви, чоловіки, не могли її живою взяти в полон?

Такий фатальний кінець автора новели «Криваві ружі» Людмили Адамівни Фої. Героя України. Тако-
го високого звання вона цілком заслужила. Задля того, аби її Батьківщина була вільною, віддала най-
дорожче – своє життя. Її героїчний подвиг є яскравим прикладом для нинішніх захисників України, які
боронять її від тих же здичавілих кремлівських фашистів.

Йосип СОЗАНСЬКИЙ,
лауреат премії Національної спілки журналістів України «Золоте перо», літературної премії ім.

І.Франка, дослідник, краєзнавець.

Представники Турківщини
взяли участь у Всеукраїнському

з’їзді партії «Батьківщина»
У суботу, 16 вересня, партія ВО «Батьківщина» провела 14-

ий з’їзд із залученням інформаційних технологій: онлайн-транс-
ляцій у різні регіони України, прямих включень у соціальні ме-
режі – Facebook та Youtube. У Львові у з’їзді взяли участь понад
300 партійців, зокрема кандидати в депутати та кандидати
на посади голів новостворених ОТГ Львівщини.

«Батьківщина» прийняла рішення про участь у місцевих виборах
29 жовтня 2017 року у восьми громадах Львівщини, були також вне-
сені зміни до Статуту партії та відкликані депутати місцевих рад на
підставі норм про імперативний мандат.

Турківщину на заході представляли (на фото, зліва направо)
депутат Турківської міської ради Василь Білинський, заступник го-
лови Турківської районної організації Василь Чорний, депутати Тур-
ківської районної ради від ВО «Батьківщина» Богдан Манюх та Ро-
ман Богайчик.

Прес-служба ВО «Батьківщина» Турківщини.

Вуйко Олег, хресна мама Уляна, сестрича Діана, братик Івасик
сердечно вітають дорогеньку племінницю, похресницю і сестричку
– Марійку Федько – жительку с. В.Висоцьке, із 10-річчям від дня
народження.

Бажаємо Тобі, люба, міцного-міцного здоров’я,
щасливої долі і Божого благословення.

Виростай розумна, добра і красива,
Рідним і батькам на радість виростай.
Будь в житті щасливою, успіх завжди май.
Щоб у Тебе під ногами квіти розквітали,
А над головою – сонечко сіяло.
Щоб в житті не знала горя і біди
Щоби мрії всі збувались всюди і завжди.

Днями виповнилося 10 років  Марійці Федько із с. В.Висоцьке.
Дорогеньку донечку, сестричку і онучку з першим життєвим юві-

леєм сердечно вітають тато Іван, мама Людмила, сестричка Веро-
нічка, дідусь Антон і бабуся Вікторія і бажають їй міцного здоров’я,
здійснення мрій, хороших друзів, успіхів у навчанні, Господнього бла-
гословення на довгі-довгі і щасливі роки життя.

Хай птахом щастя сідає в долоні,
Добром відгукнеться у серці Твоїм.
Твори свої плани, усміхайся долі,
Купайся щедро у теплі людськім.
Хай вічно міцним буде Твоє здоров’я,
Не відай ніколи тривог.
Будь завжди зігріта теплом і любов’ю,
Нехай береже Тебе Бог.

Дорогу, люблячу донечку, сестричку, онучку, племінницю – Марію
Федько з с. Верхнє Висоцьке –  сердечно вітають тато Іван, мама
Людмила, сестра Вероніка, бабусі Віта і Оля, дідусі Антон і Микола,
дядько Міша з сім’єю, цьоця Мирослава з сім’єю, дядько Олег з
сім’єю і бажають їй міцного здоров’я, успіхів у навчанні, надійних
друзів, щасливої долі, Господнього благословення.

Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки.
І Ангел – Твій хоронитель
Хай буде з Тобою завжди.
Щоб Ти кожної миті відчула
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба Тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку!
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Особі, яка протягом трьох
місяців з дня набрання чинності
постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни 18.08.2017 № 611 зверну-
лася за призначенням держав-
ної соціальної допомоги дитині
померлого годувальника, допо-
мога призначається з дня на-
брання чинності Законом Украї-
ни від 07.02.2017 №1836-VIII
«Про внесення змін до деяких
законів України щодо надання
допомоги дітям померлого году-
вальника» (05.03.2017), але не
раніше дня, що настає за днем
смерті годувальника.

Право на державну соціальну
допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам
(далі – соціальна допомога)
мають особи, які зокрема не
одержують пенсію або соц-
іальні виплати, що призначають-
ся для відшкодування шкоди,
заподіяної ушкодженням здоро-
в’я на виробництві, відповідно до
Закону України «Про загально-

обов’язкове державне соціаль-
не страхування», та допомоги,
що призначається відповідно до
Закону України «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам»
(крім осіб з інвалідністю з дитин-
ства або дітей з інвалідністю, які
мають право на державну соц-
іальну допомогу дитині помер-
лого годувальника відповідно до
Закону України «Про державну
соціальну допомогу особам, які
не мають права на пенсію, та
інвалідам» і державну соціаль-
ну допомогу, відповідно до Зако-
ну України «Про державну соц-
іальну допомогу інвалідам з ди-
тинства та дітям-інвалідам»).

Якщо особа з інвалідністю з
дитинства, або дитина з інвалід-
ністю, має право на державну
соціальну допомогу дитині по-
мерлого годувальника відповід-
но до Закону України «Про дер-
жавну соціальну допомогу осо-
бам, які не мають права на пен-

сію, та інвалідам» і державну
соціальну допомогу відповідно
до Закону України «Про держав-
ну соціальну допомогу інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам»,
ці виплати призначаються одно-
часно.

Для призначення соціальної
допомоги заява подається заяв-
ником особисто або через пред-
ставника, який діє на підставі
виданої йому довіреності, по-
свідченої нотаріально.

Якщо особа, якій призна-
чається соціальна допомога, не
досягла повноліття або є не-
дієздатною, заява подається
батьками-усиновителями, бать-
ками-вихователями, прийомни-
ми батьками, патронатними ви-
хователями, опікунами, піклу-
вальниками за місцем їх прожи-
вання (реєстрації), представни-
ками закладів (органів опіки та
піклування), які виконують
функції опікунів чи піклуваль-
ників над особою, за місцезна-

ходженням таких закладів
(місцем проживання особи).

Соціальна допомога дитині
померлого годувальника при-
значається з дати, що настає за
днем смерті годувальника, якщо
звернення за соціальною допо-
могою надійшло не пізніше ніж
через 12 місяців з дня смерті
годувальника.

Соціальна допомога призна-
чається дитині померлого году-
вальника – до досягнення 18-
річного віку.

Дітям померлого годувальни-
ка, які навчаються за денною
формою навчання в загально-
освітніх навчальних закладах
системи загальної середньої
освіти, професійно-технічних,
вищих навчальних закладах (в
тому числі у період між завер-
шенням навчання в одному із
зазначених закладів і вступом до
іншого або у період між завер-
шенням навчання за одним ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем і
продовженням навчання за
іншим рівнем за умови, що та-
кий період не перевищує чоти-
рьох місяців), державна соц-
іальна допомога призначається
до закінчення ними навчальних
закладів, але не більш як до до-
сягнення 23 років, а дітям-сиро-
там – до досягнення 23 років,
незалежно від того, навчаються
вони, чи ні.

Микола ГУТ,
начальник управління соц-

іального захисту населення
Турківської РДА.

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ
ÄÈÒÈÍ² ÏÎÌÅÐËÎÃÎ

ÃÎÄÓÂÀËÜÍÈÊÀ
У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 18.08.2017 № 611 «Про вне-

сення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261» та на додаток
до листів від 24.05.2017 №566/0/51-17/211 та від 16.06.2017 № 682/0/52-17/211, Департамент
пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України просить звернути увагу
на наступне.

Відсутність свідоцтва про пра-
во на спадщину не позбавляє
спадкоємця права на спадщину.

Нотаріус має перевірити по-
дані документи та взнати, чи
немає заборон або арешту цьо-
го майна.

За відсутності у спадкоємця
необхідних документів, нотаріус
відмовляє йому у вчиненні нота-
ріальної дії та роз’яснює проце-
дуру вирішення зазначеного пи-
тання в судовому порядку.

Справа щодо оформлення
документів, що посвідчують пра-
во власності на нерухоме май-
но, розглядається в порядку ци-
вільного судочинства в район-
них, районних у містах, міських
та міськрайонних судів за
місцем розташування майна. За
подання позову сплачується су-
довий збір у розмірі 1%. При
цьому розмір оплати не може
бути меншим 40% розміру про-
житкового мінімуму на одну пра-
цездатну особу та не може пе-
ревищувати розміру 5 прожитко-
вих мінімумів.

Ціна позову визначається, ви-
ходячи з грошової оцінки неру-
хомого майна. Вартість може
бути зазначена в технічному пас-
порті на майно, або за резуль-
татом проведеної експертної

справі.
Але на сьогоднішній день

оформити право власності на
житловий будинок в порядку
спадкування у Вашій ситуації
можливо не тільки в судовому
порядку.

Ви як спадкоємець можете
подати заяву та документи, не-
обхідні для відповідної реєст-
рації, що підтверджують набуття
спадкодавцем права власності
на нерухоме майно (це може
бути, наприклад, виписка з по-
господарської книги), витяг із
Спадкового реєстру про на-
явність заведеної спадкової
справи та документ, що містить
відомості про склад спад-
коємців, виданий нотаріусом чи
уповноваженою на це посадо-
вою особою органу місцевого са-
моврядування, якими заведено
відповідну спадкову справу.

З заявою про реєстрацію прав
власності на житловий будинок
Ви можете звернутися до будь-
якого реєстратора (нотаріуса) в
межах області. В такому випад-
ку право власності на житловий
будинок, що належав Вашій ма-
тері, буде зареєстровано за Ва-
шою матір’ю (померлою).Після
чого, на підставі відомостей з
Державного реєстру прав, нота-
ріус має можливість видати Вам
Свідоцтво про право на спадщи-
ну.

Більш детальні роз’яснення
можна отримати в Турківсько-
му бюро правової допомоги, за
адресою: м. Турка, майдан Шев-
ченка, 26 Б, тел.: 3-22-32.

Віктор МАКСИМОВИЧ,
начальник Турківського рай-

онного відділу державної вико-
навчої служби Головного тери-
торіального управління юстиції
у Львівській області.

ПРО ПРАВО НА
СПАДЩИНУ

оцінки.
До позовної заяви, оформле-

ної відповідно до вимог Цивіль-
ного процесуального кодексу
України, додаються докази,
які обґрунтовують позовні
вимоги, наприклад:

– свідоцтво про смерть спад-
кодавця;

– архівні довідки чи витяги з
рішень сільської ради про на-
дання земельної ділянки;

– дозвіл на будівництво будин-
ку;

– довідка виконавчого коміте-
ту сільської ради депутатів тру-
дящих;

– записи у погосподарських
книгах;

– реєстрація місця проживан-
ня спадкодавця у будинку за
паспортом;

– технічний паспорт на буди-
нок;

– сплата за комунальні послу-
ги;

– документи з колгоспу про
відведення в установленому по-
рядку земельної ділянки під за-
будову тощо.

І як довго чекати на рішення?
Цивільна справа розглядаєть-

ся судом протягом розумного
строку, але не більше 2 місяців з
дня відкриття провадження

«Àêòóàëüí³
ïèòàííÿ

îïîäàòêóâàííÿ
ó 2017 ðîö³»

Ï²Ä ÒÀÊÎÞ ÍÀÇÂÎÞ ÏÐÎÉÄÅ
ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÑÅÌ²ÍÀÐ
Турківське відділення Сам-

бірської ОДПІ повідомляє, що
28 вересня 2017 року у м. Львів
Головне управління ДФС у
Львівській області проведе
безкоштовний семінар для
платників податків області,
що перебувають на обліку в
ОДПІ Головного управління
ДФС у Львівській області, на
тему: «Актуальні питання
оподаткування у 2017 році»,
за участі сертифікованих
аудиторів Львівщини. Поча-
ток семінару – об 11.00 год.,
початок реєстрації – о 10.00
год.

Семінар відбудеться за адре-
сою: м. Львів, вул. Стрийська, 35,
актовий зал в цокольному при-
міщенні адмінбудинку Головно-
го управління ДФС у Львівській
області.

Запрошуємо взяти участь у
семінарі всіх зацікавлених.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення

Самбірської ОДПІ.

Внесено зміни в
порядок стягнення

аліментів
Цього року  (08.07.2017) набрав чинності Закон «Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
захисту права дитини на належне утримання шляхом вдоско-
налення порядку стягнення аліментів» . Положення вказано-
го Закону передбачає збільшення мінімального розміру алі-
ментів із 30 до 50% від прожиткового мінімуму на дитину відпо-
відного віку. Так  на вересень 2017  це становить 713 грн. для
дитини, віком до 6 років, та 888,5 – від 6 до 18 років, а з 1 грудня
цього року, відповідно, –746 та 930 грн..

Визначено законом і розмір аліментів у частці від заробітку (до-
ходу) платника аліментів. Зокрема на одну дитину він становить 1/4,
на двох – 1/3, на трьох та більше – 1/2 частки, виходячи із середнь-
остатистичної заробітної плати в країні.

На практиці це означає, що в разі звернення особи з позовною
заявою про стягнення аліментів, їх розмір, установлений рішенням
суду, не може бути меншим за 50% від прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку, або 1/4, 1/3, 1/2 частки від заробітку (дохо-
ду) платника аліментів. Крім цього,  в разі наявності в особи рішен-
ня суду (судового наказу), прийнятого ще до внесення змін, про
стягнення аліментів не менше ніж 30% від прожиткового мінімуму,
потрібно знову звернутись до суду та  отримати нове рішення з виз-
наченням нового розміру.

Законом чітко закріплено норму, що аліменти є власністю дити-
ни, а не того з батьків, на ім’я якого вони виплачуються. Суми утри-
мання не можуть використовуватися батьками на власні потреби,
всупереч інтересам мало- чи неповнолітніх. Нерідко є випадки, коли
один з батьків заявляє, що грошові кошти, які він (вона) сплачує на
потреби дитини, мати (батько) використовує на свої потреби, а не
на потреби дитини.

У такому випадку платник аліментів вправі подати  заяву до органів
опіки та піклування про перевірку цільового використання коштів, а
також до суду – про зменшення розміру аліментів у разі їх нецільо-
вого використання, або про переказування грошей на банківський
рахунок дитини тощо.

Новим у Законі є й те, що у разі виникнення заборгованості з вини
особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або
за домовленістю між батьками, одержувач тепер має право на стяг-
нення неустойки (пені), в розмірі 1% від суми несплачених коштів.
Вона обраховується за кожен день прострочення — до повного
погашення або ухвалення судом рішення про стягнення пені, але
не більше ніж 100% від заборгованості.

Внесені зміни в Закон є суттєвим поступом  уперед на шляху по-
кращення системи захисту прав та законних інтересів дітей.

Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Турківськго відділу Самбірської місцевої прокурату-

ри, юрист І класу.

«Після смерті матері залишилася хата, побудована ще після
війни. Жодних документів на нього немає, бо тоді ніхто таких
документів не вимагав. Заповіту мама також не залишила.
Підкажіть як правильно поступити, щоб оформити хату на
себе» – запитують читачі. Ось що каже з цього приводу
Міністерство юстиції.

Продаються: автомобілі ЗІЛ-
130 – на газовій установці; МАЗ,
а також рама до автомобіля ГАЗ-
53. Тел.: 0664345655.

Центр візової підтримки «Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за ціною 2000 грн.;  воєводська віза (річна)

– 370 дол.; чеська сезонна віза (90 днів) – 350 дол.; страхування
(Польща – 30000, Чехія – 60000);  заповнення анкет; безкоштовні
вакансії в Польщі. Адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпро-
ти кінотеатру). Тел.: 0965501604, 0991317345.
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ПОНЕДIЛОК, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.30 Анонс дня
06.35, 08.15, 08.55, 14.45 Свiт
он лайн
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт»
07.50 Вiд першої особи
08.25 М/с «Чорний пiрат»
09.00 Д/с «Супервiдчуття»
09.30 Д/ф «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25
Новини
13.15, 23.00 Перша шпальта
14.00 Розсекречена iсторiя
15.35 Д/с «Аболiцiонiсти»
16.45, 00.35 Д/с «Порятунок
ферми»
17.20 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
17.45, 02.35 Вiкно в Америку
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дiвчата вiйни»
23.30 Д/с «Розкриття Америки»
02.55 Д/с «Увесь цей джаз»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.45, 15.00 Т/с «Свати - 3»
16.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Грошi»
23.15, 00.10 «Танцi з зiрками»
01.50 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
05.30, 20.00, 02.00, 05.00
«Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.30, 22.45 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Х/ф «Мiнливiсть долi»
11.15, 12.25 Х/ф «Це мiй
собака»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Я - охоронець»
00.35 Т/с «Кохання за зако-
ном» Другий сезон 16+

ВIВТОРОК, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.30 Анонс дня
06.35, 08.15, 08.55, 14.45, 18.00
Свiт он лайн
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт»
07.50 Вiд першої особи
08.25 М/с «Чорний пiрат»
09.00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25
Новини
13.15, 23.00 Д/ф «Кардинал
Любомир Гузар»
14.00 Розсекречена iсторiя
15.20 Фольк-music
16.40, 00.35 Д/с «Порятунок
ферми»
17.15 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»

19.55 Перший на селi
20.30 Нашi грошi
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дiвчата вiйни»
23.30, 02.35 Д/с «Розкриття
Америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.45 «Мiняю жiнку»
15.00 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Життя без обману
2017»
23.15 Джордж Клунi в драмi
«Нащадки»
00.10 Джордж Клунi в драмi
«Нащадки»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.30, 22.45 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я -
охоронець»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.00
«Подробицi»
00.35 Т/с «Кохання за зако-
ном» Другий сезон
02.45 «Скептик»

СЕРЕДА, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.30 Анонс дня
06.35, 08.15, 08.55, 18.00 Свiт
он лайн
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт»
08.25 М/с «Чорний пiрат»
09.00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25
Новини
13.15, 23.00 Нашi грошi
14.00 Розсекречена iсторiя
15.20 Д/с «Нью-Йорк»
16.40, 00.35 Д/с «Порятунок
ферми»
17.15 Хочу бути
17.35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дiвчата вiйни»
22.40 Мегалот
23.30, 02.35 Д/с «Розкриття
Америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.45 «Мiняю жiнку»
14.55 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00, 23.15, 00.10 «Мiняю
жiнку - 12»

01.00 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.30, 22.45 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я -
охоронець»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.10
«Подробицi»
00.35 Т/с «Кохання за зако-
ном» Другий сезон

ЧЕТВЕР, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.30 Анонс дня
06.35, 08.15, 08.55, 14.45,
16.30, 18.00 Свiт он лайн
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт»
08.25 М/с «Чорний пiрат»
09.00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25
Новини
13.15, 23.00 Слiдство. Iнфо
14.00 Розсекречена iсторiя
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.40, 00.35 Д/с «Порятунок
ферми»
17.15 Школа Мерi Поппiнс
17.35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
20.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дiвчата вiйни»
23.30, 02.35 Д/с «Розкриття
Америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весiлля»
12.20, 13.45 «Мiняю жiнку»
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Субота»
22.00 «Свiт навиворiт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 «Грошi»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.30, 22.45 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я -
охоронець»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.05
«Подробицi»
00.35 Т/с «Кохання за зако-
ном» Другий сезон 16+

П’ЯТНИЦЯ, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.30 Анонс дня
06.35 Д/ф «Примара Бабиного

Яру»
08.15, 16.30 Свiт он лайн
08.20, 14.15 Д/ф «Ангел по-
мсти»
08.55 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля праведницi»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честi»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25
Новини
13.15, 23.00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
14.05 Бабин Яр. Без права на
iснування
14.40 Д/ф «Київ. Початок
вiйни»
15.20 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики»
16.40, 00.35 Д/с «Порятунок
ферми»
17.15 Хто в домi хазяїн?
17.35 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
18.15, 01.10 Новини. Свiт
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
20.30 Борхес
21.25, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дiвчата
вiйни»(заключна серiя)
23.30 Д/с «Нью-Йорк»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весiлля»
12.20, 13.45 «Мiняю жiнку»
15.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.15 «Лiга смiху 3»
22.20 «Iгри приколiв»
23.15 «Вечiрнiй Київ «
01.10 «Лiга смiху»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25 Т/с «Я - охоро-
нець»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.10 «Подробицi
тижня»
22.00 Д/п «778 днiв без своїх»
23.00 Х/ф «Двадцять днiв без
вiйни»
01.00 Х/ф «Дiвчинка з мiста»

СУБОТА, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт»
07.30 На слуху
08.25 М/с «Чорний пiрат»
09.00 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
09.30 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.45 Мерi Поппiнс
11.00 Фольк-music. Дiти
12.15, 01.30 Театральнi сезони
12.45 Т/с «Дiвчата вiйни» (закл)
17.40 Богатирськi iгри
18.20 Український корт
19.00 Х/ф «Насмiшка»
21.00, 01.10 Новини
21.25 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
22.25 Книга.ua
22.50 Мегалот

23.00 Борхес
23.30 Д/с «Аболiцiонiсти»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.55 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45 «Життя без обману
2017»
11.00, 23.10 «Свiтське життя»
12.00 Т/с «Субота»
16.05, 21.15 «Вечiрнiй квартал
2017»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.10 «Вечiрнiй Київ «

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15 Х/ф «Дорога Олена
Сергiївна»
08.10, 03.50 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
10.00, 05.20 Д/п «Кумири. Олег
Єфремов»
11.00 Х/ф «Бережись
автомобiля»
13.00 Т/с «Кохання за зако-
ном». Другий сезон
20.00, 01.15 «Подробицi»
20.30 «Творчий вечiр Алли
Пугачової»
23.45 «Великий бокс. Майрiс
Брiєдiс - Майк Перес»
01.50 Х/ф «Мить кохання»

НЕДIЛЯ, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 05.30 Д/с «Орегонський
путiвник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.45, 08.15 Свiт
он лайн
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт»
07.50 Смакота
08.20 М/с «Чорний пiрат»
09.05 Д/с «Садовi скарби»
09.30 Д/с «Дика планета»
10.15 Х/ф «Насмiшка»
12.10, 13.20 Фольк-music
14.30 Т/с «Гранд-готель»
20.25 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервiдчуття»
22.00 Д/с «Вагасi - японськi
смаколики»
22.55 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри
00.10 Д/с «Мистецький пульс
Америки»

КАНАЛ 1+1
06.05 ТСН
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Розсмiши комiка 2017»
10.50 «Свiт навиворiт - 9»
11.50 «Свiт навиворiт - 3»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с
«Свати - 4»
17.00 «Лiга смiху 3»
19.30, 04.55 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.20 «Iгри приколiв»
00.20 «Мультибарбара»

ІНТЕР
06.10 Х/ф «Бережись
автомобiля»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
12.00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
13.00 «Творчий вечiр Алли
Пугачової»
16.30 Х/ф «Продається кiшка»
18.30 «Круче всех»
20.00, 02.35 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Маша»
22.30 Т/с «Рiдкiсна група кровi»

Продається приватизована 3-кімнатна квартира, площею 77 м2,
с. Явора, вул. Вокзальна,1 (навпроти ГЕСу). Є фундамент на будів-
ництво 2 кімнат та гаража.

Ціна – договірна. Тел.: 0673721530.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Продається дерев’яний бу-
динок в смт. Бориня, 92,16 м2 –
площа. Є сарай, літня кухня, га-
раж, погріб, колодязь. Земля –
0,60 га. Приватизована, біля бу-
динку.

Ціна – договірна. Тел.:
0975748257.

Цегла (повноцінна) від ви-
робника. Високої якості, марки
100-125.

Можлива доставка. Ціна – до-
говірна. Тел.: 0689613424.

У першому поєдинку команда
с.Вовче впевнено перемогла
сусідів із Прислопа з рахунком
3:0. Другу путівку до фіналу здо-
були юнаки із Нижньої Яблунь-
ки, перемігши завадівчан з ра-
хунком 4:2.

Після юнацьких півфіналів,
відбулося завершення недогра-
ного матчу дорослих команд з
Прислопа та Вовчого. Гра стар-
тувала із 80-ї хвилини і за рахун-
ку 1:0 – на користь вовчан. Ця
десятихвилинка хоч і була до-

сить гострою та напруженою, ре-
зультату не принесла. Тож у цьо-
му довгому протистоянні пере-
могу святкували футболісти з
Вовчого.

Так у неділю, 24 вересня, на
турківському міському стадіоні
“Карпати” буде завершено чем-
піонат району серед юнаків. У
боротьбі за третє місце зіграють
хлопчаки із Завадівки та Присло-
па, а за золото боротимуться
футболісти з Вовчого, які в цьо-
му сезоні лише перемагають, та
Нижньої Яблуньки. Початок
матчів, відповідно, об 11.00 год.
та 12.30 год.

Після цього відбудуться і два
чвертьфінальні поєдинки основ-
них команд. Зокрема о 14.00
год. на поле вийдуть футболісти
з Верхньої Яблуньки та Завадів-
ки, а після них – о 16.00 год. за
путівку до півфіналу боротимуть-
ся команди з Либохори та При-
слопа. Ще два чвертьфінальні
поєдинки пройдуть наступної
неділі – 1 жовтня.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

×ÂÅÐÒÜÔ²ÍÀËÈ ÄÎÐÎÑËÈÕ
ÒÀ ÞÍÀÖÜÊÈÉ Ô²ÍÀË

пройдуть уже цієї неділі на
турківському міському стадіоні “Карпати”

Минулої неділі на стадіоні м.Турка відбулися півфінальні
матчі чемпіонату Турківщини з футболу серед юнаків.

Підприємство деревооброб-
ної промисловості( виробництво
гранули) в Київській обл., запро-
шує на роботу вахтовим мето-
дом (вахта 15 днів). Заробітна
плата – 7000,00 грн. Вчасно і
стабільно. Житлом забезпечує-
мо. Тел.: 0676790009.

Запрошуємо на роботу водіїв
далекобійників. Вимоги: чо-
ловік, від 30-50 років, наявність
посвідчення водія, категорії С, Е,
досвід роботи – від 5 років, на-
явність шенгену і «чіпу» буде
перевагою. Умови роботи: повна
зайнятість. Пріоритетні напрям-
ки роботи: Польща, Румунія, Бол-
гарія, Словенія, Угорщина, Біло-
русь. Авто – MAN (Євро 4 і Євро
5) з причепами Мега і РЕФ. Оп-
лата вчасна і висока. Контакти:
Віктор: 050 430 33 56.

Колектив, виконавчий комітет, депутатський корпус Верхньогус-
ненської сільської ради та громадська організація висловлюють
щире співчуття бухгалтеру сільської ради Марії Михайлівні Миньо з
приводу великого горя – передчасної сперті чоловіка – Івана Йоси-
повича Миня.

Колектив і профспілкова організація ДЛГП «Галсільліс» сумують
з приводу смерті колишнього лісничого Верхньовисоцького лісниц-
тва Івана Йосиповича Миня і висловлюють щире співчуття рідним і
близьким покійного.

Колектив Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ст. глибоко сумує з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті вчителя початкових класів Марії
Михайлівни Зубрицької і висловлює щире співчуття рідним і близь-
ким покійної.

Військова частина А3817
оголошує набір на військову
службу за контрактом, віком
від 18 до 40 років, які проходи-
ли строкову військову служ-
бу в Збройних Силах України, а
також громадян призовного
віку, які не проходили строко-
ву військову службу і мають
вищу освіту за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем підготов-
ки спеціаліста, магістра, або
професійно-технічну освіту
(технікум, ПТУ), та середню
освіту. Військова частина А3817
пропонує проходження військо-
вої служби за контрактом на
різних посадах.

Заробітна плата військовос-
лужбовців рядового складу – від
7200 грн., сержантсько-стар-
шинського складу – від 7800 грн.
Особам, які виявили бажання
проходити військову службу в
інженерній частині, звертатись за
адресою: м. Самбір, вул. Січо-
вих Стрільців, 6, військова ча-
стина А3817, тел.: (03236)3-
35-67, моб.  (067)-340-26-52.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї (ВС
020131 від 18.10.2010 р.), вида-
не відділом у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Турківської РДА на
ім’я Андрія Миколайовича Сіда-
нича, вважати недійсним.

Продається 3-кімнатна квар-
тира в м. Турка, вул. Молодіжна
(тихий район) з ремонтом, з
меблями, 72 м2, ІІ поверх, з га-
ражем. Ціна – договірна. Тел.:
0503717870.

Проводимо набір на сільськогосподарські роботи в Чехію. Зар-
плата – 1000 дол. Робота в Польщі, зарплата - 600-800 дол. Робота
в Німеччині, зарплата - 1200-1600 євро. Житло безкоштовне.

Тел.: 0673704254, 0673107823.

На роботу в охорону потрібні
чоловіки та жінки (вахтовий ме-
тод). Телефони: 0976064072,
0676874185.

ÄÎØÊ²ËÜÍÎÞ ÎÑÂ²ÒÎÞ ÎÕÎÏËÅÍÎ 790 Ä²ÒÅÉ
Як повідомлялося на серпневій учительській конференції, у  на-

шому районі налічується 4631 дитина дошкільного віку ( від 0 до 6
років). Охоплено дошкільним вихованням 790 дітей, з них у трьох
ДНЗ  м. Турка – 174 дитини, а у 26 НВК району – 615 дітей (це так
звані групи дітей 5-річного віку). У середньому охоплення дітей дош-
кільною освітою в районі є маленька і складає приблизно 17
відсотків.  Це один з найменших показників в області.

Наш кор.

РОТІ САПЕРІВ
ПОТРІБНА ДОПОМОГА
Нещодавно з ініціативи  районної організації Благодійного

фонду «Милосердя» (керівник Мирослава Калинич) та з допо-
могою громадської волонтерки Марії Матківської  у приміщенні
культурно-мистецького центру «Україна» збирали продукти
харчування для чергової відправки їх учасникам АТО.

До цієї благодійної акції долучилися  Дана Матійців, Ірина Дорош,
Іванна Донець, Надія Бончук, Лариса Чоботарі, Марія Сокирко,
Омелян Мацур, Тарас Бринь, парафіянка п. Ірина,  один із місцевих
парохів,  колективи дитячої бібліотеки і бібліотеки для дорослих,
відділення поліції, Ольга Матківська, Сергій Яцкуляк, Андрій Бабій,
колектив управління соціального захисту населення, Яна Ільниць-
ка, Борис Мельник, РЦЗ, Олег Лутчак, територіальний центр, Ната-
лія Осташ-Зубрицька ( дала кровоспинні препарати), Мирон Черчо-
вич, райдержадміністрація, працівники соціальної служби, Людми-
ла Павлик, відділ освіти (зібрали  1463 гривні, за які були придбані
продукти харчування), Олександр Ільницький.

Також  п.  Мирослава Калинич  висловлює велике  прохання до
жителів району, усіх небайдужих людей  від  нашого земляка, ко-
мандира роти  саперів,  допомогти  їм  у  придбанні   спеціального
спорядження (генератора, 4-х  указок  та підзорної  труби або бінок-
ля).

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÙÎÁ ÍÅ ÇÍÈÊËÀ
ßËÈÖß Á²ËÀ

На недавній ХVІ сесії Турківської районної ради було розгля-
нуто питання «Про заборону вирубки ялиці білої на новорічні
ялинки». Хоча до новорічних свят ще далеченько, але, врахову-
ючи позитивний  досвід  дії мораторію на вирубку ялиці білої в
попередні роки,  з відповідним  листом  до сесії звернулося ДП
«Боринське лісове господарство».

Розглянувши  лист лісівників, а також відповідно до рекомендацій
постійних депутатських комісій та президії районної ради, сесія ви-
рішила звернутися до Львівської обласної ради про заборону ви-
рубки ялиці білої на новорічні ялинки у лісових насадженнях
Львівської області. «Великої шкоди ялицевим насадженням зав-
дає населення, адже на новорічні ялинки самовільно вирубуються
не тільки найкращі молоді деревця, але й верхівки ялиць. Це особ-
ливо помітно в лісах довкола міст Дрогобича, Самбора, Старого
Самбора, Турки. Внаслідок незаконних вирубок, ялиця може зник-
нути як порода назавжди. З метою збереження ялицевих насад-
жень, просимо Вас прийняти рішення «Про заборону  вирубки ялиці
білої на новорічні ялинки», терміном на десять років», – йдеться у
спеціальному зверненні, прийнятому на сесії, до голови Львівської
обласної ради Олександра Ганущина.

Ольга ТАРАСЕНКО.

1. На підставі Закону України
«Про військовий обов’язок і
військову службу» та Указу Пре-
зидента України від 24.02.2017
року № 44/2017 “Про звільнен-
ня в запас військовослужбовців
строкової служби, строки прове-
дення чергових призовів та чер-
гові призови громадян України
на строкову військову службу у
2017 році”, з 2 жовтня 2017 року
по 30 листопада 2017 року про-
водиться призов на строкову
військову службу.

2. Явці на призовну дільницю
Турківського району для призо-
ву на строкову військову службу
підлягають усі громадяни 1990-
1999 року народження, яким в
період  чергового призову випов-
ниться 18 років, та у яких закін-
чилася  відстрочка від призову,
або не призвані раніше на стро-
кову військову службу з різних
обставин.

3. Усі громадяни, які підляга-
ють призову на строкову
військову службу, зобов’язані
прибути на призовну дільницю
за адресою: м.Турка, вул.Січових
Стрільців, 9 у встановлений час
з документами, що зазначені в
повістках. Громадяни, які не от-
римали особистих повісток для
призову на строкову військову

службу, зобов’язані прибути до
районного військового комісар-
іату не пізніше 11 вересня 2017
року та мати при собі докумен-
ти, що  посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку,
які підлягають призову на стро-
кову військову службу і тимчасо-
во перебувають на території Тур-
ківського району, зобов’язані
негайно повернутися до місця
постійного проживання та з’яви-
тися у районний військовий ко-
місаріат для проходження при-
зовної комісії.

5. На підставі Закону України
«Про військовий обов’язок і
військову службу», керівники
підприємств, установ, органі-
зацій, в тому числі навчальних
закладів, незалежно від їх
підпорядкування і форми влас-
ності, зобов’язані відкликати
призовників з відряджень для
забезпечення своєчасного при-
буття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються
від призову і не з’являються за
повісткою до військового комі-
саріату, несуть відповідальність
згідно з законодавством.

Руслан КОСМАН,
військовий комісар Турківсь-

кого районного військового ко-
місаріату, підполковник.

Н А К А З
військового комісара Турківського районного військового

комісаріату №157 від 20.09.2017 р.
Про призов громадян на строкову військову службу


