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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМУПСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ

- Смачні обіди за пільговими цінами
- Безкоштовне транспортування щодня
- Двічі на місяць безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!  Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 0959428428,  0 800 500 736.

Церковний комітет та парафіяни с. Ропавсь-
ке щиросердечно вітають з днем народження
настоятеля храму Св. Мучеників Маккавеїв – о.
Романа Роля – і бажають йому ще плідної і
довгої праці на Ниві Христовій, міцного здоро-
в’я, щастя, радості, добра, довголіття.

Нехай Божа Мати Вас охороняє
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа.
Із любов’ю та шаною – парафіяни с. Ропавсь-

ке.

Церковний комітет і громада церкви Зіслання Св. Духа с. Н.Ви-
соцьке щиросердечно вітають з днем народження о. Романа. Кла-
няємось низько Вам за ту повсякденну пра-
цю, яка переросла у великі здобутки, бажає-
мо Вам доброго здоров’я, щастя в родинно-
му житті і всіх земних благ. Хай Бог Вам до-
помагає втілювати 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.

Осінь п’ятдесята золотом стрічає
Й осипає шлях Ваш диво-зорепад.
Хай лунає пісня в день цей, не змовкає,
Не лишає хату мир, добро і лад!
Від щирого серця вітаємо із 50-річчям подружнього життя най-

дорожчих для нас людей, жителів с. Лосинець – Івана Йосиповича
та Іванну Григорівну Ільницьких-Сенюшкович, а Івана Йосиповича
ще й з 70-річним юв-
ілеєм. Любимо Вас,
шануємо і за все-все
дякуємо.

Хай ще довго
Вам дарують вес-
ни

Чари молоді своїх
чудес.

Посилає Вам
благословення,

Щедру благо-
дать Господь з не-
бес.

Радості, добра Вам і здоров’я –
На щодень міцного, як граніт.
Світ завжди приймайте із любов’ю,
Хай щастить Вам! Многая Вам літ!
З любов’ю – дочки Люба, Марина, Світлана з сім’ями; сини Віктор

і Микола з сім’ями; брати Григорій, Микола, Михайло, Микола з сім’я-
ми; сестри Ольга, Петруня з сім’ями, онуки, правнуки, свати і всі
рідні.

Дорогі захисники Української держави – солдати, офіцери, ветерани!
Сердечно вітаємо Вас із Днем захисника України – святом, яке увібрало в себе

багаті і славні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців
та визволителів української землі на всіх етапах її історії.

Це – справжнє свято мужності й самовідданості, свя-
то лицарства і благородства, якими володіють

справжні оборонці, визволителі й захисни-
ки України.

Цього дня ми знову повертаємося пам’-
яттю і серцем до грізних і незабутніх сторінок
минулого, щоб ще раз осягнути, кому зобов’я-
зані мирним небом над головою, можливістю жити і ростити дітей
та онуків.

Всі ми віримо, що мир, достаток і злагода дуже скоро запану-
ють у кожному куточку України, у кожній домівці наших співвітчиз-

ників. Вас же нехай повсякчас супроводжує недремний Янгол-охоро-
нець. Легкої служби Вам і якнайшвидшої перемоги та утвердження Правди для всіх нас.

Від усього серця бажаємо Вам миру, здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди,
радості і добра. 

З повагою, Олександр  ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова райдержадміністрації

Володимир ЛОЗЮК,
голова районної ради.
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У день величного  християнського празника Покрови Пресвятої Богородиці, в Україні відзна-
чають і День захисника  України – свято мужності й геройства. І ми  низько,  у пошані, вклоняє-
мося тим, хто багато літ тому назад, і тим, хто сьогодні з автоматом в руках  захищає і
береже наш спокій, нашу родину, рідну землю – нашу Україну.

У четвер, напередодні  Дня захисника України,  в  Турці пройшли ряд заходів за участі учасників
бойових дій в Афганістані, демобілізованих, учасників АТО та їхніх сімей, громадськості, представників
районної і міської влади, активістів, майданівців, молоді.

Найперше  до  привітань на адресу наших захисників приєднався Турківський районний центр соц-
іальних служб  для сім’ї, дітей та молоді в особі його   керівника Володимира Хомина, де  зранку в
приміщенні  Фонду малозабезпеченим сім’ям та  сім’ям учасників АТО відбулося урочисте зібрання
учасників АТО та їхніх сімей. На цьому ж зібранні  від центру соціальних служб та Турківської РДА
присутні учасники антитерористичної операції на Сході України були нагороджені   подяками та інфор-
маційними  буклетами, а їхні діти – книжечками та  подарунками від Фонду. Зі словами привітань до
присутніх звернулися голова благодійної організації «Фонд допомоги малозабезпеченим   сім’ям учас-
ників АТО» Володимир Саврук, співзасновник фонду  Ганна Страшевська, голова Турківської РДА Олек-
сандр Лабецький, начальник управління соціального захисту Микола Гут.

– Нехай Матінка Божа охороняє вас, ваші сім’ї, побратимів, що на війні, від усього злого,  а ми, на
місці, старатимемося робити усе для того, аби життя в Україні  стало кращим. Щира  вам усім дяка, і
давайте разом – до перемоги!– наголосив Олександр Миронович. А Володимир Степанович запевнив,
що доки буде у нього сил,   очолювана  ним благодійна організація  й далі  робитиме  добру справу для
учасників АТО. У теплій, задушевній розмові, за чашкою чаю, присутні поспілкувалися й обговорили
наболілі проблеми  нинішнього часу.

(Закінчення на 2 стор.)
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з ювілейним днем народження
завідувача ФАПу с. Вовче – Степанію Степанівну
Вовчанську – і бажають шановній ювілярці міцно-
го здоров’я – з роси і води, родинного тепла,
світлої радості в житті, рясних Божих благословінь.

Щастя, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ë³öåþ ùèðî ñåðäå÷í î  â³òàº з ювілеєм майстра виробничого на-
вчання – Мар’яну Іванівну Андрущакевич – і бажає ша-
новній ювілярці неба безхмарного, настрою гар-
ного, щастя – без ліку і довгого віку.

В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Ільницького Івана Петровича, жителя с. Ільник, який 12 жовтня
відсвяткував своє 80-річчя, сердечно вітають дружина Тереся,
син Петро, дочка Ольга, зять Іван, дочка Віра, зять
Василь, син Іван, невістка Іванна, син Михайло, не-
вістка Люба, онуки Сергій, Ірина, Наталя, Васили-
на, Ірина, Христина та маленька Тетяна і бажа-
ють дорогій їм людині доброго здоров’я, безліч
світлих і радісних днів у житті, родинного тепла,
Божого благословення.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

10 жовтня відсвяткувала свій день народження жителька м. Тур-
ка – Ольга Григорівна Галич. Дорогу, люблячу дружину, матусю і
бабусю з цим святом сердечно вітають чоловік Іван, дочка Яна з
чоловіком Романом, дочка Ірина з чоловіком Степаном, дочка Ольга
з чоловіком Олександром, син Микола, дочка Катерина з чолові-
ком Денисом, дочка Марія з чоловіком Миколою, дочка Анна з чо-
ловіком Михайлом, дочка Христина з чолові-
ком Богданом, онуки Артем, Андрій, Олег,
Олександра, Владислав, Денис, Микола, Мак-
сим і Вероніка та бажають іменинниці міцно-
го здоров’я, благополуччя, радості, добра,
Божої опіки – на многії літа.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас найкраща.

Втрачений військовий квиток НК 6324530, виданий Турківським
РВК 16.11.93р. на ім’я Віталія Івановича Ільницького, вважати не-
дійсним.

– До кінця року  міська рада
замовили 80 м куб. підсипочно-
го матеріалу для доріг, до того
ще 30  кубів  залишилися з мину-
лого сезону. Закуповувати напе-
ред підсипочної суміші, аби
потім вона залишалася, також
не вигідно, – каже Геннадій Йо-

Цього року  синоптики  обіцяють дещо холоднішу зиму, як
попередня, а дехто  навіть  пророкує  затяжну, снігову  і  мо-
розну. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаля,
такі зими, якою буде ця,  бувають раз в 32 роки. Перші серйозні
похолодання можуть наступити уже в кінці жовтня - на по-
чатку листопада.  Як буде, побачимо. Але, в усякому разі,   усім
потрібно готуватися до опалювального сезону, який може
стати, якщо справдяться прогнози синоптиків,  для нас  не-
дешевим.

Про те, чи готові  в мерії до початку зими, ми попросили
дати коментар міського голову  Геннадія Когута:

сипович. –  Але якщо виникне
така потреба, суміш придбаємо,
кошти на це в бюджеті міської
ради  передбачено.  Єдине, аби
підсипочну суміш  нам вчасно
завезли, бо зараз  велика про-
блема з поставкою вагонів – дов-
гий час  уже  чекаємо на пісок і

ЗУСТРІТИ ЗИМУ ГОТОВІ

Перевірили виконання робіт
З метою перевірки стану ремонтних робіт на автошляхах району, у п’ятницю, 7 жовтня,

голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка спільно з  головою  Туркі-
вської райдержадміністрації Олександром  Лабецьким та народним депутатом України  Андрієм
Лопушанським здійснили об’їзд автодороги Турка-Розлуч,  де працівники фірми «Онур» прово-
дять фрезування та укладання  бетонної основи першого шару асфальту. Заодно перевірили
автодорогу Турка-Ужоцький перевал, де завершено  роботи по укладанню бетонної основи
першого шару асфальту.

Очільник області наголосив, що строки виконання робіт  мінімальні, а зима не за горами, до того ж
в гірську місцевість вона приходить швидше. Тому темпи робіт потрібно якнайшвидше прискорити.
«Якість робіт – на високому рівні. Мусимо працювати інтенсивно, щоб до початку зими забезпечити
проїзд через гірський Ужоцький перевал по новій європейській дорозі», – зазначив очільник району.

Також голова облдержадміністрації Олег Синютка спільно з головою райдержадміністрації Олек-
сандром Лабецьким та народним депутатом Андрієм Лопушанським перевірили хід виконання робіт з
будівництва Нижньояблунської ЗОШ І-ІІІ ст.

РОБОЧА ПОЇЗДКА ДО БІТЛІ
10 жовтня голова районної державної адміністрації Олександр Лабецький спільно із заступ-

ником Юрієм Лилом здійснили виїзд в с. Бітля. Мета поїздки – будівництво спортивного май-
данчика зі штучним покриттям, яке проводиться у рамках реалізації обласної цільової програ-
ми «Спортивний майданчик» на 2011 – 2016 роки.

Підготовчі роботи тут підходять до завершення, найближчим часом відділ освіти проведе процедуру
закупівлі штучного покриття і до кінця року спортмайданчик буде відкрито.

Голова райдержадміністрації Олександр Лабецький наголосив, щоб ті, хто причетний до встанов-
лення майданчика, виконували всі вимоги Програми щодо якості матеріалів та виконання робіт.

Світлана БАГАН,
 завідувач апарату з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

Цього ж дня до  пам’ятного знака
мужнім  воїнам-афганцям  Турківщини, які
загинули в Афганістані, пам’ятника Сте-
пану Бандері,  до  стенду Небесної Сотні,
меморіальних дощок Героям, жителям
Турки,  які віддали своє життя за Україну,
було поставлено квіти (на фото).

Хвилиною мовчання вшанували загиб-
лих захисників України й присутні на уро-
чистому зібранні, яке пройшло з нагоди
Дня захисника України  в  культурно-мис-
тецькому центрі «Україна», на якому вої-
ни-афганці, учасники АТО  разом з пред-
ставниками влади обговорили найзлобо-
денніші питання, порушили проблеми, які
стосуються багатьох аспектів життя міста
і району та безпосередньо кожного з них.
Поставили чимало запитань, на які одер-
жали відповіді.

А учасники художньої самодіяльності
Турківського РНД підготували для наших захисників  гарний та змістовний концерт.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÜÎÃÎÄÍ² ÑÂßÒÎ –Â
ÂÀØÓ ×ÅÑÒÜ

(Закінчення. Початок на 1 стор.)

щебінь, на відсів, інші матеріа-
ли,  необхідні  для  завершення
міських  робіт, які  ведуться  за
методом співфінансування.   Я
вважаю,  що навіть при тому, що
зима буде ранньою і сніжною,
то  80 кубів  підсипки нам виста-
чить до нового року. Крім цього,
з нового року поновимо договір
з дорожньою службою на обслу-
говування комунальних доріг,
яка дає нам техніку  для розчи-
щення і підсипання. Що сто-
сується  роботи двірників, то
вони  наразі забезпечені належ-
ним робочим  інвентарем. Буде
необхідність –закупимо новий.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Куплю шкіру ВРХ. Продам
причіп до легкового автомобіля.

Тел.: 0973410398;
0668015338.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

№198 від 12.10.2016
Про початок опалювального сезону 2016/17 років

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання розпорядження голови Львівської
обласної державної адміністрації від 10 жовтня 2016 року №757/
0/5-16 «Про початок опалювального сезону 2016/17 років» та
у зв’язку із зниженням середньодобової температури повітря
нижче +8о С протягом трьох діб:

1.Встановити початок опалювального сезону для бюджетних ус-
танов району, населення та інших категорій споживачів з 13 жовтня
2016 року.

2.Копію розпорядження подати департаменту розвитку та експ-
луатації житлово–комунального господарства обласної державної
адміністрації.

3.Сектору житлово-комунального господарства, будівництва та
інфраструктури районної державної адміністрації (Сподарику О.В.)
інформацію про запуск котелень подати електронною поштою де-
партаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального госпо-
дарства обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою
Голова Турківської райдержадміністрації Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ
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ЗАЛУЧАЮТЬ ІНВЕСТИЦІЇ  В РАЙОН
 Турківською райдержадміністрацією, спільно з місцевими радами району та відділом місто-

будування і архітектури, подано до Львівської ОДА 18 пропозицій інвестиційно привабливих
земельних ділянок, що розташовані на території району, які можуть зацікавити потенційних
інвесторів

Крім цього, подано на розгляд  ще й  4 інвестиційні проекти: створення молокопереробного  цеху з
виробництва твердих сирів в с. Вовче та такого ж самого  цеху   – в с. Боберка; створення деревооброб-
ного підприємства в с. Штуківець; будівництво бази відпочинку в с. Розлуч, Також проводиться робота у
плані супроводу іноземного інвестора ТзОВ «Сімугер» ( Туреччина), що спеціалізується на виготов-
ленні брикетів, палетів та пресованої плити з деревних відходів.

УВАГУ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Значна увага в нашому районі приділяється освіті дітей з особливими потребами. На Турківщині

зареєстровано 349 дітей-інвалідів, віком від 0 до 18 років. Питаннями щодо їхнього навчання та відпо-
відними рекомендаціями займається районна ПМПК (психолого-медико-педагогічна комісія), яка ре-
гулярно проводить свої засідання і  вивчає понад 30 дітей з особливими потребами.

На базі Турківської школи-інтернату організовано інклюзивне навчання для дітей з порушенням
інтелекту. Усі діти з інвалідністю охоплені навчанням. 33 дитини навчаються за індивідуальною фор-
мою навчання за рекомендаціями ПМПК та довідками ЛКК. 147 дітей з інвалідністю за соматичними
захворюваннями  відвідують навчальні заклади.

Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

Для покращення санітарного
та естетичного стану населених
пунктів району ще навесні поточ-
ного року на колегію РДА було
запрошено приватного підприє-
мця Олега Юськіва, який зай-
мається розподільним збиран-
ням та утилізацією твердих по-
бутових відходів. Було запропо-
новано головам сільських рад
організувати на  територіях на-
селених пунктів, підконтрольних
їм, збір твердих побутових

відходів та забезпечити   їх вивіз
із сіл при допомозі приватного
підприємця.

Станом на сьогодні, приватні
підприємства здійснюють зби-
рання  твердих побутових
відходів, після чого їх реалізову-
ють приватному підприємцю.
Від цього є  двояка вигода – і
довкілля чисте, і   гроші від реал-
ізації відходів можна заробити.

–  Неподалік гуртівні ПП  «На-
талі», що поруч з  управлінням

соціального захисту населення,
є склад,  там  працюватиме лю-
дина, яка прийматиме  уже сор-
товані  побутові відходи (окремо
пляшки, пластикову тару, папір),
щоденно  (крім святкових, не-
дільних  днів)  – з 11 год.  до 15.00
год.  Ті, хто має власний транс-
порт, з числа підприємців або ж
господарів,  можуть й самі при-
возити сюди відходи, – роз’яс-
нює  Олег Юськів. –  Навесні,
звідки  би не телефонували нам
(тел. п. Олега Юськіва –
0957198212), ми приїжджали за
відходами. Можна собі уявити:
лишень 300 т скла нами було
вивезено за якихось два чи три
місяці. Це – немало.

ÇÁÈÐÀÉÒÅ ² ÇÄÀÂÀÉÒÅ
ÒÂÅÐÄ² ÏÎÁÓÒÎÂ² Â²ÄÕÎÄÈ

– Сприяння місцевій культурі
та збереження історичної спад-
щини – 14,84 млн. євро;

– покращення доступу до рег-
іону, розвиток стійких і кліматич-
них впливів транспортних і кому-
нікаційних мереж і систем –
28,32 млн. євро;

– загальні проблеми в галузі
охорони та безпеки – 14,53 млн.
євро;

– сприяння управлінню кордо-
нами і безпеці кордонів, мобіль-
ності та управлінню
міграцією – 23,79
млн. євро.

Перша подача
заявок стартує 11
жовтня 2016 року
на веб-сайті про-
грами. Після того,
як запустять заяв-
ки, програма почне
проводити інфор-
маційні зустрічі  (4
наради в Польщі, 4
– в Білорусі, 6 – в
Україні) для того,
щоб  представити
документи (заявки) детально-
. Програма буде організовувати
додаткові тренінги в грудні для
провідних партнерів проектів,
щоб полегшити уявлення про
концепцію проектів. У кінці ве-
ресня у Любліні відбувся Форум
 пошуку  партнерів. Програма
організовує Форум  пошуку парт-

ÒÐÀÍÑÊÎÐÄÎÍÍÅ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ
«ÏÎËÜÙÀ-Á²ËÎÐÓÑÜ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ»

Спільний моніторинговий комітет Програми Транскордон-
не співробітництво «Польща-Білорусь-Україна» затвердив
майбутній графік проведення конкурсу. Загальний бюджет 
перевищує 116 мільйонів євро. Додатковий бюджет (більше
52 мільйонів євро) буде розділений на великі інфраструктурні
проекти.

Перший прийом заявок (11 жовтня – 31 грудня 2016 р. ) буде
відкритий для всіх 4 -х тематичних завдань Програми:

нерів, щоб допомогти потенцій-
ним партнерам у спільній підго-
товці концепцій проектів.

Турківщину  на  Форумі  пошу-
ку  партнерів  представляв  го-
ловний  спеціаліст  з  питань  ре-
алізації  проектів  місцевого
 розвитку  Турківської  районної
 ради   Микола  Лило  та  началь-
ник  Турківського районного  сек-
тору  головного  управління  МНС
України    Світлана  Мірошкіна.

Другий конкурс заявок буде

проходити з 1 жовтня 2018 року
по 31 грудня 2018 року, і конкурс
заявок  для невеликих проектів
– з 1 грудня 2017 року по 28 лю-
того 2018 року.

11  жовтня  2016 року, за
організаційного сприяння Турк-
івської райради та райдержад-
міністрації, відбулася робоча

зустріч представників органів
місцевого самоврядування Тур-
ківщини та гміни  Нозджець
Підкарпатського воєводства (на
фото).

У зустрічі, з українського боку,
взяли участь наступні офіційні
особи та представники зацікав-
лених організацій: головний 
спеціаліст  районної  ради  з  пи-
тань  реалізації  проектів  місце-
вого  розвитку Микола  Лило, го-
лова Турківської районної ради -
Володимир  Лозюк, заступник го-
лови Турківської РДА Юрій  Лило,
начальник відділу  економічного
розвитку  та  торгівлі  Тетяна  Ку-
рус, міський  голова м  Турка  –
 Геннадій  Когут.

З польського боку у зустрічі
взяв участь війт  гміни Ноздже-

ць Антоній  Громала.
Голова гміни Антоній 

Громала підтримав
ініціативи української
сторони, що стосуються
необхідності спільної
участі  у Програмі транс-
кордонного співробіт-
ництва «Польща-Біло-
русь-Україна 2014-
2020», та залучити інве-
стиції до Турківського
району з метою покра-
щення інфраструктури
  комунальних доріг, за-
купівлі  сучасних  по-

жежних  автомобілів та  розвит-
ку  туристичної привабливості
регіону.

Микола  ЛИЛО,
головний  спеціаліст  з  пи-

тань реалізації  проектів  місце-
вого  розвитку  та  зовнішньо-
економічних  зв’язків  Турківсь-
кої  районної  ради.

Ìîðàòîð³é íà ïðîäàæ çåìë³
– ñï³ëüíà ïåðåìîãà ÂÎ

«Áàòüê³âùèíà» òà àãðàð³¿â
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект щодо про-

довження мораторію на продаж сільськогосподарських земель
до 1 січня 2018 року.

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко впевнена, що пар-
ламент,  під системним тиском на владу з боку українських аграріїв,
фермерів та команди «Батьківщини», проголосувала за вкрай важ-
ливе рішення для України – продовження мораторію на продаж
землі сільськогосподарського призначення.

«Злякавшись людей, дослухавшись до обурених селян, прези-
дент дав команду, а Верховна Рада України проголосувала за про-
довження мораторію на продаж землі сільськогосподарського
призначення на один рік», – сказала Юлія Тимошенко.

У ВО «Батьківщина» вважають продовження мораторію на один
рік є недостатнім, але зараз з’явився критично необхідний час, щоб
вирішити низку складних питань у цій галузі, зокрема  виробити
стратегію поводження із сільськогосподарською землею.

Керівник Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина»
Михайло Цимбалюк наголосив, що над законодавчими змінами в
питанні скасування мораторію на продаж землі потрібно працюва-
ти вже віднині, оскільки це кропітка праця, яка вимагає сумлінного
підходу і максимального врахування інтересів як фермерів, так і
держави.

«Уряду потрібно створити уповноважений орган, який від імені
держави викуповуватиме землю у громадян, які мають бажання
продати її. В країні має бути створений такий ринок землі, щоб її
вартість була реальна, а не в рази дешевша, аніж в Європі. Створе-
ний орган має віддавати землю в оренду для ефективного її викори-
стання – тільки держава, а не будь-які представники іноземних
компаній має бути власником землі», – повідомив М. Цимбалюк.

Зазначимо, що наприкінці вересня у Львові, за ініціативи «батьк-
івщинівців», відбувся Аграрний форум, на якому фермери області
підготували низку вимог до вищого керівництва  щодо подальшого
розвитку сільськогосподарської галузі.  «Батьківщинівці» і надалі
співпрацюватимуть із аграріями та фермерами, аби надавати
підтримку галузі.

Прес-служба Львівської обласної партійної організації ВО
«Батьківщина».

Згідно звернення Старосамбірської РС, Турківська міська рада
рекомендує жителям м. Турка, у житлових квартирах яких вста-
новлено газові прилади, провести перевірку стану димових і вен-
тиляційних каналів. У разі перевірки димових та вентиляційних
каналів ліцензованою організацією, просимо не перешкоджати
перевіркам.

ГО «Бізнес-ліга» запрошує на роботу бухгалтера.
Звертатися за тел.: 0663071115.
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Вишотравку Оксану Євстахівну, жительку м. Турка, з ювілейним
днем народження щиро вітає похресниця Христина і бажає дорогій
ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і дов-
гого віку.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Дарую Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаю,
Бажаю щастя і добра.
І щиро Богородицю за Вас благаю,
Щоб Вас Своїм покровом обняла.

Дорогого, люблячого і турботливого чоловіка, татуся, дідуся, бра-
та і сина – Василя Михайловича Буштина – жителя с. Штуківець, з
45-річчям від дня народження щиросердечно вітають дружина Га-
лина, дочки Наталія, Ольга, Анна, Марія; сини Василь, Іван, Михай-
ло, Микола; зять Михайло, онучка Вероніка, брати Михайло і Мико-
ла з сім’ями; сестри Катерина, Марія і Софія з сім’ями, батьки Ми-
хайло і Марія – і бажають люблячому ювіляру міцного-міцного здо-
ров’я, невсипущої життєвої енергії, достатку, любові, мирного неба
над головою, сімейного затишку, Господньої ласки на многії літа.

Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Роки летять, як лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
До років ста Вам зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Щасливих літ, що сонцем виграють.

Дорогу дружину, маму, люблячу бабусю і прабабусю, жительку с.
Лосинець – Іванну Миколаївну Микуляк – вітають з 70-річчям, яке
вона відсвяткувала 8 жовтня, чоловік Іван, дочки Світлана, Іванка,
Оксана, син Микола, зяті Василь, Іван, Іван, онуки Юрій з дружиною
Оксаною, Марія, Соломія, Ростислав та правнучок Іван.

У Вас сьогодні славна дата,
Яка залишить в серці слід.
Дозвольте щиро привітати
І побажати довгих літ.
Ми любим Вас за відданість і щирість,
За теплі і розрадливі слова.
Тож хай Господь пошле Вам з неба

милість,
Пречиста Діва хай в житті допомага.
Від Бога ласки Вам бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа.
Хай сонце Вам яскраво сяє
І в серці квітне доброта.
Тож сійте зерна мудрі й вічні
І довго ще провадьте нас,
Щоб ми на Вашому сторіччі
Отак вітали щиро Вас.

Дорогого тата, чуйного, люблячого дідуся, прадідуся  та прапрад-
ідуся, жителя с.Ільник-Закіпці – Кирила Пилиповича Маслигана –
зі славним ювілеєм – 90-річчям від дня народ-
ження щиро вітає велика родина:
дочки Катерина, Тереза і Юганя; сини
Іван, Дмитро, Михайло, Володимир і
Микола; невістки Стефа, Світлана,
Євгенія і Галина; зять Ярослав; онуки
Марія, Тетяна, Микола, Леся, Микола,
Іван, Леся, Богдан, Галина, Василь,
Роман, Тетяна, Володимир, Оксана,
Ірина, Віталій, Марина, Ірина, Сергій і
Марія; 35 правнуків і 4 праправнуки.

Усі вони бажають дорогому ювіляру
міцного здоров’я, щасливого довголіт-
тя та Божої опіки на многії літа.

Спасибі, рідненький, за вічну тур-
боту,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Ó ÄÒÏ Â ÖÅÍÒÐ² ÒÓÐÊÈ
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Про трагедію, що трапилася у ніч на неділю,  ще й досі нагадують букети квітів та близько
десятка лампадок, які, ймовірно, залишили тут родичі чи друзі покійних хлопців.

У ніч з суботи на неділю – з 8 на 9 жовтня– у
центрі Турки, біля скульптури Матінки Божої,
трапилася жахлива дорожньо-транспортна
пригода. 16-річний водій мотоцикла «Мустанг
125», житель села Ільник, рухаючись з боку вул.
Молодіжна у напрямку площі Ринок, не помітив
металевий трос, яким, очевидно, турківська
мерія у свій час вирішила обмежити в’їзд у центр
міста, та наїхав на нього. Внаслідок ДТП водій
та його 15-річний пасажир –  житель села Вов-
че – від отриманих травм загинули на місці події.

Що ж стало причиною трагедії, у якій загину-
ли двоє неповнолітніх, залишається загадкою.
Оскільки хлопці були не тутешніми, вони про-
сто могли не знати, що у самісінькому центрі
Турки їх чекає такий собі капкан, у вигляді металевого троса, діаметром близько 1,5-2 сантиметра,
якого у темну пору доби практично не видно. Це, штучно створене обмеження руху, не відповідає
жодним нормальним критеріям. На тросі не було ніяких світлоповертаючих елементів, а на самому
перехресті – жодного дорож-
нього знаку, який би показу-
вав напрям головної дороги
та заборону в’їзду на площу
Ринок чи перекриту дорогу
там (на фото). У Правилах
дорожього руху, зокрема у
пункті 15.15 сказано: На
проїзній частині заборо-
няється встановлення
предметів, що перешкоджа-
ють проїзду чи паркуванню
транспортних засобів, за
винятком випадків:

- оформлення дорожньо-
транспортної пригоди;

- виконання дорожніх
робіт або робіт, пов’язаних
із зайняттям проїзної час-
тини;

- обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених
законодавством.

Саме третій пункт найбільше підходить до нашої ситуації. Та чи був передбачений законодавством
трос у центрі Турки, ми вирішили дізнатись у Турківській міській раді. Зокрема на запитання, чи існує
рішення Турківської міської ради, яке б дозволяло обмеження руху центральною частиною міста,
заступник міського голови Ростислав Набоков відповів, що центр міста у нас перекритий уже близько
20 років, що набагато більше, ніж час його роботи у міськраді, а тому він достовірно сказати не може,
є таке рішення, чи ні. Це потрібно шукати в архіві.
Не вдалося нам також дізнатись і про те, хто ж
саме встановив останній засіб перекриття проїзної
частини – тобто вищезгаданий трос (турківчани па-
м’ятають, що спершу тут були великі клумби з квіта-
ми, далі широкий ланцюг, який не чисті на руку осо-
би просто вкрали, а вже потім – металевий трос).
На запитання, чому міська влада не потурбувалась
про встановлення відповідних дорожніх знаків на
перехресті, а також не впорядкувала саму конст-
рукцію перекриття дороги, Ростислав Володими-
рович відповів, що знаки ще донедавна були, але ж
знову хтось полакомився на непоганий шматок ме-
талу і вкрав їх, разом із металевою трубою, на якій
вони були закріплені. Самостійно встановити нові
міська рада не може, оскільки у їх штаті немає до-
рожнього фахівця. За словами Ростислава Набокова, в разі, якщо буде припис відповідних служб, у
якому буде вказано як правильно зробити блокування проїзду безпечним, знаки будуть встановлені, а
перешкода на дорозі – згідно правил, пофарбована (до речі, частину тросу пофарбували червоною
світлоповертаючою фарбою уже в понеділок, не чекаючи приписів...).

Та, незважаючи на такий собі спосіб захисту центральної частини міста, кажуть, що хлопці часто
бували у райцентрі, а тому могли знати про існування злощасного тросу. У соціальних мережах люди,
які називають себе свідками події, кажуть, що перед трагедією мотоциклістів переслідували працівни-
ки поліції. Саме через ймовірне переслідування, на їхню думку, і трапилась ДТП. Водій мотоцикла,
замість того, аби стежити за дорогою, відволікся на дзеркало заднього виду, і таким чином «пропус-
тив» трос. У турківському відділенні поліції, куди ми звернулися за коментарем, факт переслідування
спростували. Також пишуть і про велику швидкість, з якою рухався мотоцикл, та можливий стан алко-
гольного сп’яніння водія та його пасажира.

Та як би там не було, але за ймовірне порушення правил дорожнього руху передбачений той чи
інший штраф. Смерть через невидиму перешкоду – не прописана ніде. А тому сподіваємось на компе-
тентність правоохоронців, які і повинні поставити крапку у розслідуванні цієї трагедії.

Хочеться також нагадати і батькам, які занадто рано вважають своїх дітей дорослими і дозволяють
сідати їм за кермо, що згідно Правил дорожнього руху, керування мопедами та скутерами дозволено з
16-річного віку, мотоциклами та автомобілями – з 18 років – і в обох випадках лише за наявності
посвідчення водія відповідної категорії.

Прикро, але в нашому місті є дуже багато небезпечних місць як для автомобілістів, так і для пішо-
ходів. Відсутність дорожніх знаків та розмітки,  безліч порушень ПДР, як водіями так і пішоходами,
щодня наражає турківчан та гостей міста на небезпеку. Чого лише варте нічим не обгороджене страш-
не урвище біля проїжджої частини у Середній Турці, про яке ми не раз уже писали, чи місток без
поручнів, неподалік цього ж місця. І так рахувати можна ще довго і багато... Попри всі корисні справи,
які останнім часом робить міська влада, безпека громадян має бути на першому місці.

Костянтин МАЛЕТИЧ.



16 жовтня святкуватиме свій
60-річний ювілей наша дорога,
турботлива, чуйна і любляча
донька, мама і бабуся, житель-
ка с. Явора – Ірина Михайлівна
Шубін.

Від щирого
серця бажаємо
дорогій нам лю-
дині міцного-
міцного здоров’я
– з роси і води,
світлої радості в
житті, душевного
тепла, родинних гараздів, мир-
ного неба над головою, благопо-
луччя, Божої ласки і опіки на
многії і благії літа.

Низький уклін Вам, рідна, до
самої землі,

За руки працьовиті, не-
втомні, золоті,

За серце неспокійне, що за
дітей болить,

За душу, щиру й добру, що
всіх благословить.

А ми в молитвах наших про-
ситимем щодня,

Щоб Бог послав Вам ласку
на многії літа.

Щоб у здоров’ї й силі зустр-
іли Ви із нами

Своє сторіччя, рідна і най-
дорожча наша мамо.

З любов’ю – мама Катерина,
донька Іванна, син Юрій з дру-
жиною Лесею, онучки Юлія та
Яна і вся родина.
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 – Я задоволена виступом
драмгуртківців с. Ісаї, – каже
методист з драматичного жан-
ру РНД  Петрунеля Ільницька. –
І щиро-щиро дякую всім учасни-
кам за їх натхненний виступ і са-
мовіддачу. Хоча  цей колектив –
аматорський, ролі зіграли май-
же як професійні артисти. По-
при те, що в конкурсі брали
участь досвідчені народні колек-
тиви, наш сприйняли дуже доб-
ре. Після виступу представників
Турківщини, глядачі в залі вигу-

кували «Браво!».  Наш  методист
зі Львова  відразу сказала, що
виступ ісаївців впевнено заслу-
говує  призового  місця з десяти
колективів, представлених на
огляд. Я вважаю, що для
сільського аматорського  колек-
тиву,  як оцей, коли  керівник
працює лишень на півокладу,
сповна віддаючи  себе творчій
роботі,   і його підопічні займа-
ють  одне з призових місць в
області – це дуже і дуже вели-
кий плюс. Враховуючи  ще й те,

що у виставі задіяні   звичайні,
прості люди з села, які, попри
усі домашні клопоти,  зуміли  ще
знайти час  і для мистецтва. При-
міром,   Олег Пузич (кум Фесь-
ки) –  перший раз на сцені. Як-
раз приїхав  з роботи з Тюмені  і
відразу – до Народного дому, на
репетиції; свою роль  він зіграв
досить майстерно. Щоби пока-
зати виступ глядачеві, потрібна
щоденна копітка праця. Місяць
часу, кожного дня,  учасники
драматичного гуртка ходили на
репетиції. Декому, жартували,
навіть вже й снилися їхні ролі.
Але  робота ця не стала  мар-
ною.  Вірю і надіюся. що з часом
драматичний колектив Ісаївсь-
кого НД  представимо на при-
своєння йому  звання «народ-
ний».

До речі, згаданий драматич-
ний  колектив  придбав  для вис-
тупів сценічні костюми від старо-
жилів села.  Цей досить давній,
але  по-своєму оригінальний,
автентичний  одяг  яскраво до-
повнює виступ акторів. Навіть та
бочка  чи скриня, той запічок чи

лампа, які ми бачимо на сцені,
навіюють глядачеві старовинну
атмосферу. Там нічого немає су-
часного – ні в одязі акторів, ні в
інтер’єрі.  Як розповідають самі
аматори, вони ту стару  бочку, яку
хтось викинув як непотріб у гли-
боку  дебрю,  витягали звідти, бо
знали, що вона їм ще  пригодить-
ся. Приємно відзначити,  що  за-
відувачу Народним домом  п.
Галині Димитріу охоче допома-
гає в організації різних заходів
та підготовці до оглядів-кон-
курсів  завідувач   сільської
бібліотеки Оксана Галишин, над-
звичайно  відповідальна, мис-
тецька  і талановита людина..
Вони обоє як одне ціле –  одна
другу доповнюють.

А наступного року, за словами
Петрунелі Ільницької, заплано-
вано  включити до участі в под-
ібному конкурсі   ще один хоро-
ший драматичний колектив з
нашого району – колектив с. Бу-
ковинка, бо на цей раз буковинці
не змогли  добре підготуватися
до конкурсу через відсутність
одного з акторів. У минулі роки
в подібних оглядах брали участь
драматичні колективи з Ластів-
ки, Вовчого, інших  сіл, адже
всього їх в нашому  районі на-
лічується 24. Так що життя на
культурній ниві  Турківщини   не
занепадає, а процвітає.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«БРАВО!» – ІСАЇВСЬКИМ
ДРАМГУРТКІВЦЯМ

Кожного року, за традицією,  на Львівщині  проходить  облас-
ний огляд-конкурс драматичних колективів. Тільки кожного
разу –  в іншому місті. Цьогоріч  такий конкурс, під назвою
«Театральне Надбужжя», відбувся  у Миколаївському районі. З
твором драматичного жанру, суто розважального характе-
ру, Д. Дмитренка «Кум-мірошник, або Сатана в бочці» (на одну
дію) виступив перед глядачами та журі  конкурсу   аматорсь-
кий драматичний колектив Народного дому с. Ісаї (керівник
Галина Димитріу, вона ж – і завідувач Народного дому).  У вис-
таві  взяли участь  місцеві самодіяльні актори  – Оксана Гали-
шин (Феська), Галина Димитріу (сусідка Феськи), Микола Мат-
ківський (чоловік Феськи),  Ігор Пузич ( кум Феськи), Людмила
Яворська (кума Феськи). Їхній виступ заслужив  не тільки  бур-
хливих оплесків усіх присутніх у глядацькому залі, а й перше
призове місце та почесний диплом.

Згадали про нас,
колишніх вчителів
Настав День учителя. Величне і радісне свято для всіх пе-

дагогів. Про нього пишуть в газетах, говорять по радіо, те-
лебаченню. І ми, пропрацювавши в Либохорській школі по 40
років, теж згадуємо цей день. Як збиралися всім колективом,
співали пісень, танцювали, проводили ігри, раділи цьому свя-
ту. А тепер сидимо вдома, всіма забуті…

Але насправді це не так. Бо до хати заходять дівчатка (одинадця-
тикласники), святково одягнені, в вишиванках, з квітами. Дивляться
на нас і щебечуть свої побажання і вітання. Сльози радості набіга-
ють на очі. Хто згадав про нас: одинадцятикласники, вчителі, які
були нашими учнями, голова профспілки? Велику радість, нам пен-
сіонерам, принесли ці учні, а ще пам’ять, любов і повагу до старших,
щирість, ввічливість.

Низький уклін Вам, дорогі педагоги і учні, щоб ви завжди сіяли
зерна доброти, любові, взаєморозуміння, пошани і поваги.

Бажаємо вам, дорогі вчителі, міцного здоров’я, натхнення, щас-
тя, мирного неба, Божого благословення. Будьте щедрі на ласку і
доброту, даруйте любов і повагу.

Працюйте на радість людям і славу України.
Хай вам завжди сонце світить, а любов дарують діти.
З повагою до вас: М.М. і В.Р. Біликівські; А.В.Казибрід, А.М.Цит-

рин, с. Либохора.

Небо золоте…
Небо золоте, тепле і надійне,
Посилає крила , хто вже  в без-

надії.
І проміння сонця землю

зігрівають,
Ангели нам з неба пісеньки

співають.
І прекрасні зорі посмішку да-

рують,
Нашу волю – розпач надійно

гартують.
Волю Українську – рідну, не-

залежну,
Бо любимо Україну сильно і

безмежно.
Прекрасні й чарівні  гори наші

рідні,
Панують у душах, тому що ми

вільні.
Запашна травичка: вдихаєш й

п’янишся,
За неї, рідненьку, найбільше

боїшся.
Щоб ворог проклятий не топ-

тавсь по рідній,
По Україні нашій і земельці

вільній.
Воїн крилатий на поміч нам

прийшов,
Надію і віру в душах віднайшов.
Здригнулась земелька, зас-

тогнали дерева:
«Ні, козаченьки, ви ще ж мо-

лоді,
Не вмирайте, не треба».
Полилися сльози безкінеч-

ною рікою,
Заплакала береза, зустрів-

шись з вербою.
А серце кроїться в молодого

Козака,
Щоб більше ніхто в Україні не

плакав...

* * *
Ні, не зрозумієш ти, сусіде!
Не розумієш, що болить!
І не побачиш ти образу?
Що в серці так горить!
Не взнаєш, ти, шкільний мій

друже!
І не відчуєш цього ти!
За що так серце моє тужить!?
Ні, не те, що не вистачає нам

весни!
Лишень мій брат...та ні, не той –
З окопу, рідний мій по крові.
Прикрити він мене готовий.
Бо то мій брат, він справді

рідний...
І небо, чисте небо...
Коли не видно трасерів.
І брат, а брат – стіною...
Він замість Божих Ангелів.
Та ні, сусіде, я не можу...
Не хочу це тобі казати.
Не маю права свого брата...
Взяти і продати...
А ти сходи, сходи не бійся...
До Церкви свічку поклади...
За БРАТА мого помолися...
Можливо, мене зрозумієш ти.

Василь МАЛЕТИЧ,
с. Сигловате, 24 механізова-

на бригада, 3 територіальний
батальйон.

Інженерно-педагогічний ко-
лектив Турківського професійно-
го ліцею щиросердечно вітає з
ювілеєм майстра виробничого
навчання  – Степана Митрофа-
новича Горба-
ча – і бажає
шановному юві-
ляру міцного
здоров’я, сімей-
ного затишку, ра-
дості в житті, дос-
татку, Божого благо-
словення.

Дозвольте Вас сердечно
привітати

І побажати від душі
Багато щастя і добра бага-

то,
Хай буде світлим кожен

день в житті.
Хай Мати Божа від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та.
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щедрі щастям многії

літа.

Дорогого чоловіка, батька,
дідуся, прадідуся, жителя с.
Нижнє Висоцьке –
Михайла Павлови-
ча Буштина – щи-
росердечно віта-
ють з ювілеєм –
70-річчям від дня
народження дружи-
на Марія, дочка Кате-
рина і зять Микола та їхні діти і
внучка; син Василь і невістка
Галина та їхні діти і внучка; син
Михайло і невістка Оксана та їхні
діти; син Микола і невістка Уля-
на та їхні діти; дочка Марія і зять
Ігор та їхні діти; дочка Софія і зять
Роман та бажають йому міцно-
го здоров’я і довгих років життя.

Хай Мати Божа Вас обері-
гає,

Сіяє втіхи зірка золота.
Ісус Христос з небес благо-

словляє
На многії і благії літа.

Загублене пенсійне по-
свідчення (120433), видане УПФ
у Турківському районі на ім’я
Михайла Івановича Сеничича,
вважати недійсним.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, ДБ 067301, від
20.07.2016 р.  видане управлінням соціального захисту населення
Турківської РДА на ім’я Мар’яни Віталіївни Щомак, вважати не-
дійсним.

Потрібна людина по догляду за хворим мужчиною.
Адреса: м. Турка, вул. Молодіжна.
Тел.: 3-23-91, моб.: 0501725045 (нова школа).

Магазин «Дитячий світ», що
знаходиться за адресою: м. Тур-
ка, вул. Молодіжна, 33,г здійснює
розпродаж зимового одягу – на
10%, 20% і 30%.

Для підтримки   та збереження цілісності України! 
У суботу, 29 жовтня 2016р.  о 16:00 в   м. Турка 
Культурний центр « Україна» компанія 

продюсерський центр « 6 Секунд» у рамках  
всеукраїнського  туру презентує нову концертну 

програму 
« ДОРОГА ДО ХРАМУ» «За тебе все віддам», 

володаря двох  «Золотих  дисків» 

СТЕПАНА  ГІГИ 
За участю   заслуженої  артистки України – 

Квітослави і юного  містера  світу Степана  Гіги -
молодшого 
Замовлення квитків  за тел.: 3-16-46, 066-54-07-735, 
066-084-64-67, 068-68-12-674 

Частину коштів, виручених з концерту , буде  перераховано на підтримку української армії.
 

Виповнюється рік з дня
смерті директора Турківської
ДЮСШ «Юність» Миколи Зіно-
війовича Ходаня, тренера з на-
стільного тен-
ісу, гравця
турківських
« К а р п а т » ,
доброї, актив-
ної, життє-
любної люди-
ни.

Світла пам’-
ять про нього
назавжди за-
лишиться в
наших серцях. Нам не вистачає
його усюди і дуже сумно і боля-
че, що не зуміли зберегти Мико-
лу Зіновійовича від  несподіва-
ної і ранньої смерті. У наших
серцях завжди житиме світла
пам’ять про нього.

Хай пухом буде йому земля
карпатська та Вічне Царство
Небесне.

Усі, хто знав Миколу Зіновійо-
вича Ходаня, – пом’яніть!

Колектив ДЮСШ «Юність».
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Від  початку року, станом на сьогодні,
Головною Фіскальною Службою України
було вилучено з незаконного обігу близь-
ко 2 млн. літрів спирту та фальсифікова-
ного алкоголю. Згідно неофіційної статис-
тики, «приблизно» 10 тис людей щорічно
помирає від наслідків  вживання алкого-
лю. Така кількість жертв співрозмірна з
наслідками війни . Стати однією із жертв
«цієї війни»  може кожен з нас , купуючи
та вживаючи неякісний алкоголь у не-
відповідних місцях , нехтуючи усіма інстин-
ктами самозбереження.

 Алкоголь, навіть у малих дозах, чинить
токсичний вплив на центральну нервову
систему. У медицині розрізняють три стадії
алкогольної інтоксикації — легку, серед-
ню і важку.

Які ознаки алкогольного отруєння і як
зняти алкогольну інтоксикацію в домашніх
умовах? Які лікарські засоби можна вжи-
вати для зняття похмільного синдрому?
Чого не можна робити при отруєнні, і в
яких випадках потрібно звернутися до
лікаря, не витрачаючи часу на самоліку-
вання? Давайте розберемо ці питання,
але для початку визначимося, що таке
отруєння алкоголем.

Сам термін «алкогольна інтоксикація»
означає отруєння організму етиловим
спиртом. У нормі невелика кількість ета-
нолу знешкоджується в печінці без
наслідків для організму, але при вживанні
кількості спирту, що перевищує детокси-
каційні можливості печінки, отрута надхо-
дить у головний мозок і викликає пору-
шення вищої нервової діяльності. Зовні це
проявляється почуттям ейфорії, помутні-
нням свідомості, порушенням коорди-
нації. Доза алкоголю, яка веде до отруєн-
ня, індивідуальна і залежить від віку, статі,
маси тіла, фізичного стану людини.

При важкому ступені отруєння людина
втрачає чутливість, слабшають рефлекси,
настає оглушення. У крайній стадії мож-
лива зупинка серця, припинення дихан-
ня, глибока кома. Такі наслідки виника-
ють при концентрації етилового спирту в
крові, в кількості 3% і більше. Смертель-
на доза алкоголю становить близько 300
гр., в перерахунку на чистий спирт. Якщо
розглядати середню летальну дозу в пе-
рерахунку на вагу тіла, то вона становить
8 гр. етанолу на один кг. Найбільшому
впливу дії алкоголю піддаються діти та
підлітки.

У побуті алкогольним отруєнням нази-
вають будь-які зміни, що супроводжують-
ся погіршенням самопочуття внаслідок
розпивання спиртних напоїв. Вони можуть
виявлятися відразу після прийняття вели-
кої дози (блювота, втрата свідомості) або

відвідати вас на наступний ранок — по-
хмільний синдром. В цілому ці стани ліку-
ються однаково, але є свої нюанси. У фазі
гострого отруєння велике значення має
вплив етанолу на шлунково-кишковий
тракт і головний мозок, а похмілля багато
в чому спровоковане продуктами частко-
вого розпаду етилового спирту, зокрема
ацетальдегідом.

Окремо потрібно сказати про отруєння
сурогатами алкоголю. За статистикою, цей
вид отруєнь посідає провідну позицію в
списку всіх інтоксикацій. При цьому понад
90% постраждалих гинуть ще до момен-
ту госпіталізації.

Сурогатами алкоголю є: метанол, бути-
ловий, гідролізний і сульфітний спирти;
денатурат; одеколони; різні засоби лако-
фарбової промисловості; етиленгліколь.

При отруєнні подібними продуктами
сп’яніння виражено слабо або не насту-
пає зовсім, часто спостерігаються пору-
шення зору, судоми, слинотеча, пітливість,
блювання, болі в животі і суглобах.

Інтоксикацію сурогатами не можна
знімати на дому — обов’язково негайне
звернення за кваліфікованою медичною
допомогою. Зволікання може коштувати
життя. В якості заходів першої допомоги
викликають блювоту, приймають ентеро-
сорбент і будь-який обволікаючий засіб.
Далі необхідна госпіталізація в стаціонар.

Перша допомога при алкогольному от-
руєнні включає в себе наступні дії:

– видалити  залишки алкогольних на-
поїв з шлунка. Для цього викликають блю-
воту, потім промивають шлунок — випи-
вають 2-3 склянки підсоленої води, знову
провокують блювоту і так до тих пір, поки
зі шлунка не буде виходити практично чи-
ста вода;

– при втраті свідомості провокувати
блювоту не можна. Викликайте швидку
допомогу. В очікуванні її приїзду покладіть
постраждалого набік, ослабте одяг, пере-
вірте пульс і дихання. Голову поверніть,
стежте за тим, щоб не западав язик і блю-
вотні маси не потрапили в дихальні шля-
хи. Щоб привести потерпілого до тями,
дайте йому понюхати нашатирний спирт,
розітріть вуха.

Якщо алкогольне отруєння не представ-
ляє загрози для життя, то знімають інток-
сикацію самостійно вдома.

Лікування алкогольного отруєння в до-
машніх умовах складається з таких дій:

– видалення залишків етилового спир-
ту і продуктів його розпаду з кишечника —
прийом ентеросорбентів і обволікаючих
засобів;

– відновлення водно-сольового балан-
су в організмі;

– відновлення мікрофлори кишечника;
– нейтралізація і видалення продуктів

розпаду етанолу з організму;
– симптоматична терапія (зняття боль-

ового синдрому, підтримання діяльності
серця та інше).

Іноді отруєння супроводжується напа-
дами блювоти. Якщо вас вирвало один або
два рази — це природна реакція організ-
му на отруту і від неї не буде шкоди, а тільки
користь, враховуючи поточний стан. Але
якщо блювотні позиви не проходять після
спорожнення шлунка, то потрібно вжити
заходів.

Як зупинити блювоту після алкогольно-
го отруєння?

– Обполосніть голову холодною водою
або ненадовго прикладіть лід до потилиці.

– Випийте трохи води або відновлюю-
чий розчин типу «Регідрон».

–  Більше нічого не їжте і не пийте, поки
шлунок не заспокоїться.

Якщо вжиті заходи не дають результату,
то допоможуть протиблювотні препара-
ти. Неприборкана блювота, наявність
жовчі в блювотних масах або домішки крові
є підставою для негайної госпіталізації.

Після звільнення шлунка від вмісту по-
трібно прийняти ентеросорбенти. Ці ліки
діють у кишечнику, захоплюючи на свою
поверхню токсини і продукти розпаду і
виводячи їх з каловими масами. Добре за-
рекомендували себе такі препарати:

– «Ентеросгель» при алкогольному от-
руєнні додають у воду, якою промивають
шлунок, в кількості від 10 до 30 гр. Після
промивання беруть 40-50 гр. цього пре-
парату, запиваючи склянкою води. Через
4-8 годин (або на ранок) приймають ще
15-30 гр. «Ентеросгелю».

– Порошок «Полісорб МП» при алко-
гольному отруєнні беруть в кількості однієї
столової ложки з гіркою на півсклянки
води. Перед сном і вранці прийом препа-
рату повторюють у тій же дозі. При сильній
інтоксикації «Полісорб МП» приймають
до п’яти разів на день.

– «Смекта» має сорбуючу і обволікаючу
дію, при алкогольному отруєнні ця влас-
тивість препарату є додатковим плюсом.
Для профілактики похмілля приймають 1-
2 пакетики «Смекти» ввечері, а вранці
вживають ще один пакетик.

– «Фільтрум» при алкогольному от-
руєнні виводить токсичні речовини з ки-
шечника і сприяє відновленню мікрофло-
ри. Його приймають 3-4 рази протягом
дня по 1-3 таблетки.

– Активоване вугілля при алкогольному
отруєнні володіє найменшою сорбційною
здатністю, але, через дешевизну і дос-
тупність, використовується досить часто.
Перед застосуванням таблетки краще
розтовкти в порошок. Його додають у воду
для промивання шлунку, а після прийма-
ють внутрішньо – з розрахунку 1 таблетка
на 10 кг ваги, розводячи у склянці води.

Необхідно пам’ятати, що всі ентеросор-
бенти потрібно приймати окремо від ліків,
інакше останні втратять свою ефек-
тивність. Між їх прийомами необхідно дот-
римуватися розриву – мінімум годину, а
краще – дві години.

Галина ВАСІК,
начальник відділу державного нагля-

ду за дотриманням санітарного законо-
давства Держпродспоживслужби у Тур-
ківському районі.

Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ ÆÅÐÒÂ Â²Ä
ÀËÊÎÃÎËÞ CÏ²ÂÐÎÇÌ²ÐÍÀ

Ç ÍÀÑË²ÄÊÀÌÈ Â²ÉÍÈ
У світлі останніх подій, однією з гострих проблем стало отруєння людей

неякісним алкоголем та сурогатними продуктами.

Партнерство та співпраця – основний
принцип роботи податківців Турківщини

“Завдяки конструктивному діалогу між органами податкової служби та громадськістю, вдається знаходити
компромісні рішення по багатьох  питаннях, які виникають у представників бізнесу. Адже податкова служба, разом із
забезпеченням економічних інтересів держави, зацікавлена у стимулюванні економічного розвитку бізнесу”, – зазначила
під час чергової зустрічі з громадськістю заступник начальника – начальник Турківського відділення Самбірської ОДПІ
Марія Павлович.

Марія Іванівна подякувала представникам бізнесу за взаєморозуміння та підтримку в напрямку мобілізації коштів до бюджетів
усіх рівнів, легалізації тіньової зайнятості та запевнила, що Турківським віділенням Самбірської ОДПІ і надалі будуть створюватись
сприятливі умови для виконання платниками податків свого конституційного обов’язку щодо сплати податків. На підтвердження
цього, Марія Іванівна розповіла про роботу сервісного центру обслуговування платників податків, створеного в Турківському
відділенні Самбірської ОДПІ, в якому зосереджено весь комплекс послуг по адмініструванню податків та зборів – консультація,
реєстрація,  надання адміністративних послуг по видачі довідок та дозвільних документів, прийом вхідної кореспонденції.

„Змінюється законодавство, змінюються форми і методи нашої роботи. Сьогодні, коли податкове відомство перебуває на
шляху перетворення з фіскального органу на сервісну службу, дуже важливо доступними нам методами зробити так, щоб сплату
податків сприймали як почесний обов’язок, а бути сумлінним платником податків було почесно”, - зауважила під час виступу
Марія Іванівна. З цією метою щомісячно керівництво Турківського відділення Самбірської ОДПІ зустрічається з членами громадських
організацій, профспілками, об’єднаннями платників податків та роботодавців, на яких приймаються рішення щодо подальшої
співпраці з інститутами громадянського суспільства, координації зусиль, спрямованих на створення сприятливих організаційних
та економічних умов розвитку підприємницької діяльності, обговорення проблемних питань ведення малого та середнього
бізнесу, розробки та надання пропозицій щодо необхідності внесення змін до податкового законодавства тощо.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

Благодійний
турнір

у Хирові
7-8 жовтня 2016 року в м. Хирів Ста-

росамбірського  району в Східноєвро-
пейському конвікті – оздоровчому
комплексі «Хирів» відбувся XII благо-
дійний волейбольний турнір,  заснов-
ником якого є народний депутат Ук-
раїни Андрій Лопушанський. Цьогоріч
проходив міжнародний турнір за учас-
тю 11 команд: «Кречет» м. Івано-
Франківськ, «Хімфармінвест», «Євро-
пейська партія» м. Івано-Франківськ,
«Оазіс-спорт» м. Київ, з Самбора – Во-
лодимира Юричка, «Роял» м. Київ,
«Святі Отці» – з Самбора; зі Сколе,
Хирова, Польщі. Перемогу здобула ко-
манда «Кречет» з м. Івано-Франківськ.

Метою проведення цього волейболь-
ного турніру є збір коштів для потребую-
чих, хворих, соціально незахищених дітей.
Завдяки учасникам команд, меценатам,
гостям турніру,  було зібрано 21 тис. грн.
Усі кошти, цінні подарунки передано під
час офіційної частини закриття турніру:
Буківському та Лаврівському дитячим
будинкам, важкохворій на гостру лейке-
мію шестирічній дівчинці, яка перебуває
на стаціонарному лікуванні у Львові,  Ко-
цур Христині з Розлуча, хворій на систем-
ний васкуліт десятирічній дівчинці Джозі
Вікторії з Розлуча.

Організатори благодійного турніру
щиро вдячні усім, хто долучився до акції і
яким не байдужа доля наших діточок.

Хоча волейбольний турнір закінчився,
усі охочі можуть долучитися до добро-
чинності та допомогти у лікуванні
Христини Коцур, звернувшись за теле-
фоном: 0967512961 – мама Коцур  Віра.

Наш кор.

Філія «Турківська ДЕД» ДП
«Львівський облавтодор» (виробнича
база) має намір отримати Дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря.

Адреса: 82500, Львівська обл., м. Тур-
ка, вул. Ів.Франка, 85.

ПІБ керівника: Яворський Микола Йо-
сипович.

На даному проммайданчику підприє-
мство займається ремонтом та обслуго-
вуванням автомобілів. З метою обігріву
приміщень, у холодний період року пра-
цюють газові конвектори (11 шт.) і котел
на дрова, за рік використовується до
5 тис.м3 природного газу і 25 м3 дров. У
ремонтній майстерні проводяться зва-
рювальні роботи для виготовлення де-
талей  (до 1000 шт./рік). На території роз-
міщений насип щебеню і піску, призна-
чені для ремонту доріг, використовуєть-
ся до 2000 т/рік.

Валові викиди забруднюючих речо-
вин становлять: азоту двооксид – 0,055т/
р, оксид вуглецю – 0,054 т/р тонни, тверді
суспендовані речовини – 0,030 т/р, залі-
зо – 0,001 т/р.

Подача зауважень та пропозицій – 30
днів з моменту опублікування в пресі за
адресою:

Турківська міська рада:
82500, Львівська обл., Турківський р-н,

м. Турка, площа Ринок, буд. 26
Турківська районна державна адміні-

страція:
82500, Львівська область, м.Турка,

вул. Січових Стрільців, 62. Тел.  03269-
31190, 03269-41372;

Тел.: (+38) 03 269 31481, факс (+38) 03
269 31186, e-mail: turka_rda@ukr.net

Департамент екології та природних
ресурсів Львівської облдержадмініст-
рації:

79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98.
тел./факс:  (032) 238-73-83; e-mail:

envir@mail.lviv.ua.



14 æîâòíÿ 2016 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                               7 стор.

Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 17

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.25 Чоловiчий клуб. Спорт
11.55 Перша студiя
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Фольк-music
16.00 Твiй дiм
16.30 Орегонський путiвник
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Мовами свiту.
Мистецький пульс Америки
18.00 Книга.ua
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Класики свiтової
лiтератури

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.45
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
14.10 «Слiпа»
14.45, 04.20 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя-2»
20.30, 00.00 «ЧИСТОNEWS
2016»
21.00 Т/с «Найкращий тиждень
мого життя»
22.00 «Грошi»
00.25 Драма «Iмперiя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.45, 14.20 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/ф «Лабiринти
долi»
15.00 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.05
«Подробицi»
21.00 Т/с «25-а година»
00.10 Х/ф «Знахарка»

ВIВТОРОК, 18

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.30, 07.05, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.10 Т/с «Травма»
09.50, 03.55 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Спорт. Тиждень
11.25 Вiйна i мир
12.05 Вiкно в Америку
12.30 Вересень
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Школа Мерi Поппiнс
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Подорожнi
15.50 Борхес. Розмови про

розумне з Кирилом Галушком
16.30 Д/с «Смачнi подорожi»
17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Нашi грошi
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Класики свiтової
лiтератури

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.45
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля - 2
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
14.10 «Слiпа»
14.45, 04.20 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя-2»
20.30, 00.00 «ЧИСТОNEWS
2016»
21.00 Т/с «Найкращий тиждень
мого життя»
22.00 «Життя без обману
2016»
00.25 Драма «Iмперiя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.10, 14.20 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «25-а
година»
15.40 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.05
«Подробицi»
00.10 Х/ф «Знахарка»

СЕРЕДА, 19

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.15 Т/с «Травма»
09.55 Нашi грошi
10.25, 19.30 Про головне
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50, 03.30 Свiтло
15.40 Гра долi
16.10 Мистецькi iсторiї
16.30 Д/с «Смачнi подорожi»
17.30 Д/с «Бог в Америцi»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 Абiлiтацiя
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.45
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
14.10 «Слiпа»
14.45, 04.20 «Мольфар»

15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя-2»
20.30, 00.00 «ЧИСТОNEWS
2016»
21.00 Т/с «Найкращий тиждень
мого життя»
22.00 «Повернiть менi красу 2
00.25 Драма «Iмперiя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.10, 14.20 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «25-а
година»
15.40 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.05
«Подробицi»
00.10 Х/ф «Дуель»

ЧЕТВЕР, 20

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.30, 07.05, 08.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Чоловiчий клуб
11.30 Розсекречена iсторiя
12.30 Слiдство. Iнфо
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Надвечiр’я. Долi
15.50 Спогади
16.30 Д/с «Смачнi подорожi»
17.30 Д/с «Бог в Америцi»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 Prime time з Мирославою
Гонгадзе
20.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честi»
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
14.10 «Слiпа»
14.45, 04.35 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя-2»
20.30, 00.45 «ЧИСТОNEWS
2016»
21.00 Т/с «Найкращий тиждень
мого життя»
22.00 «Свiт навиворiт - 7»
23.00 «Право на владу 2016»
01.20 Драма «Iмперiя»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.10, 14.20 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «25-а
година»
15.40 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного. IНТЕР 20 рокiв»
20.00, 02.05, 05.05
«Подробицi»
00.10 Х/ф «Торкнутися неба»

П’ЯТНИЦЯ, 21

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.25, 07.05, 08.25 Смакота
06.35 Ера будiвництва
07.15 Ранок
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.50 Вiчне
09.10 Т/с «Травма»
09.50 РЕ:ФОРМА
10.25, 19.30, 03.45 Про головне
10.55 Д/ф «Крiзь час i слово.
Iван Драч»
12.00 Prime time з Мирославою
Гонгадзе
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Вiра. Надiя. Любов
15.50 Театральнi сезони
16.30 Д/с «Смачнi подорожi»
17.30 Д/с «Бог в Америцi»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25 З перших вуст
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.30 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Пiдсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 2»
14.10 «Слiпа»
14.45 «Мольфар»
15.45 «Сiмейнi мелодрами -
6»
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»
20.15 «Вечiрнiй Київ 2016»
22.00 «Свiтське життя»
23.00 «Лiга смiху»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.10, 14.20 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 17.40 Новини
07.15, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «25-а година»
15.40 «Сiмейний суд»
16.40 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.05 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Принцеса на
бобах»
01.10 Х/ф «Королева
бензоколонки 2»

СУБОТА, 22

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.15 У просторi буття
06.50, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Свiт on line
09.00 М/с «Мандрiвники в часi»
10.05 Як це?
10.30 Хто в домi хазяїн?
10.50 Хочу бути
11.15 Школа Мерi Поппiнс
11.30 Суспiльний унiверситет
12.45 Д/с «Бог в Америцi»
14.50 Д/с «Смачнi подорожi»
16.00 Чоловiчий клуб. Спорт.
Бокс
17.35 Чоловiчий клуб
18.10 Д/ф «Богдан Гаврилишин.
Мiсiя - свобода»

19.10 Х/ф «Нортенгерське
абатство»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Розсекречена iсторiя
22.45 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп
23.40 Добрi справи

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Свiтське життя»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Повернiть менi красу 2»
11.20, 04.45 Комедiя
«Службовий роман»
14.25 «Голос. Дiти 3»
16.35 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2016»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху 2016»
23.10 «Вечiрнiй Київ 2016»
00.55 Х/ф «Будинок iз
сюрпризом»

ІНТЕР
06.00 Х/ф «Златовласка»
08.00 Х/ф «Принцеса на
бобах»
10.10 Х/ф «Покровськi ворота»
13.00 Х/ф «Торкнутися неба»
14.50 Т/с «Сережка Казанови»
18.40, 20.30 Концерт «Мрiя про
Україну»
20.00, 02.30 «Подробицi»
22.30 «Добрий вечiр на Iнтерi»
23.15 «Навколо М»
00.15 Х/ф «Наречена-втiкачка»

НЕДIЛЯ, 23

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 На слуху
06.55, 00.20 Телемагазин
07.15, 07.50 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Свiт on line
09.00 Х/ф «Нортенгерське
абатство»
11.05 М/с «Мандрiвники в часi»
12.00 Театральнi сезони
12.30 Мистецькi iсторiї
12.55 Спогади
13.30 Гра долi
14.20 Фольк-music
15.30 Твiй дiм-2
15.45 Борхес. Розмови про
розумне з Кирилом Галушком
16.30 Т/с «Епоха честi»
20.10 Подорожнi
21.00, 05.35 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Книга ua
22.30 Класики свiтової
лiтератури

КАНАЛ 1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00 «Свiт навиворiт - 7»
12.00 «Грошi»
13.25 «Українськi сенсацiї»
14.30 «Життя без обману
2016»
15.50 Т/с «Найкращий тиждень
мого життя»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Дiти 3»
23.15 Комедiя «Божевiльне
весiлля»
00.55 «Аргумент кiно»

ІНТЕР
05.45 Х/ф «Русалонька»
07.40 «Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 «Навколо М»
13.00 «Добрий вечiр на Iнтерi»
14.00 Х/ф «Наречена-втiкачка»
16.15 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
18.10 Т/с «Все повернеться»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 Т/с «Все повернеться»
Заключна
23.30 Х/ф «Покровськi ворота
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Продаються кролики м’ясно-
го напрямку різних порід для
розведення. Тел.: 0973326338.

Робота, візи
Безкоштовні вакансії в Польщі, допомога у відкритті польських

робочих віз, термінова реєстрація на подачу документів.
Тел.: 0990007640, 0683344544.

ТУРКІВСЬКІ ШАШКІСТИ
– ЗНОВУ НАЙКРАЩІ В

ОБЛАСТІ
Минулих вихідних, 8-9 жовтня, у місті Новий Розділ відбули-

ся змагання з шашок за програмою ХХV обласних комплексних
спортивних ігор Львівщини. Позмагатись за шашківницею при-
були серед дорослих 13 команд міст та районів області, серед
ветеранів - 10 команд та чотири команди центрів «Інваспорт».

Тріумфом завершились шашкові баталії для турківчан, які у ко-
мандному заліку посіли два перші місця, завоювавши 2 кубки та 5
медалей з 6 можливих.

ДОРОСЛІ:
1. Турківський район (Іван Ільницький, Іван Славич, Ольга Лем-

бак) - 31 очко;
2.Сокальський район (Володимир Юхновський, Петро Варани-

ця, Олена Біленька) – 29 очок;
3. Стрийський район (Ігор Ганяк, Володимир Данило, Олександ-

ра Греб) - 26 очок.
ВЕТЕРАНИ:
1. Турківський район (Богдан Москаль, Василь Музика, Ганна

Мамчук) - 28 очок;
2. М. Новий Розділ (Зоряна Анісімова, Валерій Зінін, Людмила

Тесля) - 26 очок;
3. Стрийський район (Василь Воротняк, Василь Борсукевич, Сте-

фанія Фігура) - 22 очка.
Особистий залік :
ДОРОСЛІ - ЧОЛОВІКИ:
1. Володимир Юхновський (Сокальський район) - 10 очок, К-47;
2. Юрій Кунець (Яворівський район, учасник АТО) - 10 очок, К-44;
3. Іван Славич (Турківський район) - 10 очок, К-43.
ДОРОСЛІ  - ЖІНКИ:
1. Ольга Лембак (Турківський район) - 13 очок;
2. Олена Біленька (Сокальський район) - 11 очок;
3. Ольга Малоголовець (Яворівський район) - 8 очок.
ВЕТЕРАНИ -ЧОЛОВІКИ:
1. Зоряна Анісімова (м. Новий Розділ) - 11 очок,;
2. Василь Музика (Турківський район) - 9 очок, К-44
3. Богдан Москаль (Турківський район) - 9 очок, К-42
ВЕТЕРАНИ - ЖІНКИ:
1. Ганна Мамчук (Турківський район) - 10 очок;
2. Людмила Тесля (м. Новий Розділ) - 8 очок;
3. Стефанія Фігура (Стрийський район) - 7 очок.

Наш кор.

У яблунському дербі основний
час закінчився нічиєю – 0:0, а в
серії післяматчевих пенальті
фартовішими виявилися юні фут-
болісти із Н.Яблуньки.

У другому матчі команда з
Прислопа не залишила жодних
шансів нижньовисочанам, без
проблем здолавши їх з рахунком
4:1.

Після юнацьких футбольних
поєдинків пройшли також і
півфінали основних команд.
Надзвичайно цікавим та інтригу-
ючим був перший поєдинок між
командами сіл Явора та В.Яб-
лунька. Рахунок у матчі чудовим
ударом відкрив гравець коман-
ди В.Яблунька Олег Лутчак, про-
те через кілька хвилин явірці, не
менш ефектно, його зрівняли.
Рахунок 1:1, встановлений ще у
першому таймі, протримався до
кінця гри. А тому арбітр матчу
призначив післяматчеві пе-
нальті, які, з рахунком 3:1, вигра-
ли футболісти з Явори.

Не менш цікавим був поєдинок
між футболістами з Борині та

×ÅÌÏ²ÎÍÀÒÈ ÐÀÉÎÍÓ Ç
ÔÓÒÁÎËÓ: Ô²Í²ØÍÀ ÏÐßÌÀ
Минулої неділі на турківському міському стадіоні “Карпа-

ти” пройшли півфінальні поєдинки у юнацькому та дорослому
чемпіонатах району. Путівки до фіналу першими вийшли здо-
бувати юнацькі склади, а саме: команди з сіл В.Яблунька, Н.Яб-
лунька, Присліп та Н.Висоцьке.

Прислопа. Гра проходила досить
динамічно, з великою кількістю
гострих моментів. Відкрили раху-
нок у матчі спортсмени з Борині і
через кілька хвилин подвоїли
свою перевагу. Дещо приголом-
шені таким провальним стартом
своєї команди футболісти з При-
слопа, зуміли зібратись та дещо
вирівняти гру. У одній із атак їм
вдалося скоротити відставання,
забивши гол у ворота команди з
Борині. Проте більшого у цьому
поєдинку досягти присліпцям не
вдалося. Результат матчу – 2:1 на
користь команди смт.Бориня.
Радість перемоги боринцям
дещо затьмарив неприємний
інцидент, що трапився з їхнім
гравцем. В одному з ігрових мо-
ментів Василь Новосельський,
після стрибка, невдало призем-
лився, і як результат – болючий
вивих руки. Вболівальників та
гравців дуже обурив той факт, що
на стадіоні, під час проведення
такого масового заходу, не чергу-
вали медики. На щастя, у бо-
ринської команди була власна

аптечка, де знайшовся знеболю-
ючий засіб, завдяки якому вдало-
ся дещо зменшити біль травмо-
ваному футболісту. За лічені хви-
лини на стадіон прибула карета
швидкої, яка, під оплески вболі-
вальників, а також гравців обох
команд, забрала бідолаху до
лікарні. Як пізніше повідомив ре-
дакцію гравець боринської ко-
манди Сергій Рик, з їхнім коле-
гою все гаразд: вивих вправили під
загальним наркозом, провели
обезболюючу терапію, після чого
сам Сергій завіз його додому.

Що ж до самого інциденту, то
це гострий сигнал для організа-
торів чемпіонату. Футбол – це до-
волі травматичний вид спорту, й
імовірність отримати у ньому уш-
кодження – є досить високою. А
тому  невідкладна медична до-
помога може знадобитися грав-
цям у будь-який момент.

Отже після проведених
півфінальних поєдинків, чемпіо-
нат району вийшов на фінішну
пряму.

Тож сьогодні, 14 жовтня, о
13.00 год., на стадіоні м.Турка,
розпочнеться поєдинок за третє
місце між юнацькими команда-
ми В.Яблуньки та Н.Висоцького,
а о 14.00 год. на поле вийдуть
фіналісти – команди з Н.Яблунь-
ки та Прислопа, матч між якими
і визначить, хто стане перемож-
цем першого чемпіонату Турків-
щини з футболу серед юнаків.

А в неділю, 16 жовтня,  о
15.00 год. відбудеться фіналь-
ний поєдинок чемпіонату Тур-
ківського району з футболу
між командами с. Явора та
смт. Бориня. Доля матчу за
третє місце буде вирішена на
сьогоднішньому засіданні ви-
конкому Федерації футболу
Турківщини.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Сільські голови Турківського району висловлю-
ють щире співчуття сільському голові с. Ясениця
Оксані Василівні Кузьмич з приводу тяжкої втрати
– смерті чоловіка – Ореста Петровича.

Педагогічний колектив Нижньояблунського НВК
– ЗНЗ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчителю Те-
тяні Вікторівні Кузьмич з приводу тяжкої втрати –
смерті свекра.

Виконавчий комітет, депутатський корпус та пра-
цівники Ясеницької сільської ради висловлюють
щире співчуття сільському голові Оксані Василівні
Кузьмич з приводу великого горя – передчасної
смерті чоловіка – Ореста Петровича.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює
щире співчуття голові профспілкового комітету пра-
цівників освіти району Михайлу Миколайовичу Кро-
пивницькому з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Колектив Турківського відділення СК «Княжа»
висловлює щире співчуття Оксані Василівні Кузь-
мич та Степану Орестовичу Кузьмичу з приводу
смерті чоловіка та батька.

Вічна пам’ять.

Колектив Турківського відділення СК «Княжа»
висловлює щире співчуття страховому агенту Лідії
Василівні Бутрій та її родині з приводу передчас-
ної смерті чоловіка – Василя.

Виконком, депутатський корпус і колектив Хащі-
вської сільської ради висловлюють щире співчуття
секретарю сільради Наталії Федорівні Павлюх з
приводу великого горя – смерті матері.

Турківська районна рада висловлює щире співчут-
тя Ясеницькому сільському голові, депутату рай-
онної ради Оксані Василівні Кузьмич з приводу
смерті чоловіка.

Сім’я Марії Степанівни Криванчик висловлює
щире співчуття Оксані Василівні Кузьмич з приводу
великого горя – смерті чоловіка.

Колектив філії «Турківська ДЕД» висловлює щире
співчуття працівнику Володимиру Ігоровичу Юрич-
ку та його родині з приводу тяжкої втрати – смерті
батька – колишнього працівника філії – Ігоря Воло-
димировича Юричка.

Колектив Турківського відділення Самбірської
ОДПІ висловлює щире співчуття головному держав-
ному інспектору Оксані Петрівні Німців з приводу
тяжкої втрати – смерті свекра.

Сім’ї – Кольган, Бринь, Шубін, Бігун, Бринь з с.
Явора – висловлюють щире співчуття Оксані Ва-
силівні Кузьмич, Василю Орестовичу і Степану Оре-
стовичу Кузьмичам з приводу великого горя – пе-
редчасної смерті чоловіка і батька. Вічна йому па-
м’ять.

В м. Турка, по вул. Молодіжна
(біля річки, чеський проект), про-
дається 3-кімнатна квартира на
2-му поверсі чотириповерхового
будинку. Загальна площа – 70,4
м кв.,  3 кімнати, кухня, 2 лоджії, 3
кладовки, вода, газ. Потребує ре-
монту. Ціна – 30500 у.о. При пев-
них умовах – суттєва знижка. Тер-
міново.

Тел. 0664554809; 0982740905.

18 æîâòíÿ, â³âòîðîê
Ç 9.00 äî 16.00 ãîä.

ДОРОГО
КУПУЄМО
ВОЛОССЯ

натуральне – від 33 см,
сиве, фарбоване та шиньйони
– від 45 см.

При здачі волосся від 40 см
стрижка оплачується

ГОДИННИКИ  ме-
ханічні радянські, наручні в
жовтих корпусах на запчасти-
ни (вибірково).

Адреса: вул. Січових
Стрільців,50, перукарня
«Чародійка», м. Турка.

Продається автомобіль ВАЗ-
21214 «Нива», 2007 р.в., пробіг
– 100 тис.км. Російська збірка.

Ціна – договірна.
Тел.:0505614259.

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

41-81,  067-541-62-24
Зарплата  від 3000 тис. грн

Сім’ї – Паращич, Дем’ян, Телефанко, Когут – вис-
ловлюють щире співчуття лікарю-педіатру Ванді
Омелянівні Барній з приводу великого горя – траг-
ічної смерті брата – Віктора.

Для зміцнення імунітету по-
трібно помістити в трилітрову
банку 2 склянки подрібненої
бананової шкірки, склянку цукру
й 1 ст. л. якісної сметани, залити
доверху кип’яченою водою
кімнатної температури, закрити
посуд кришкою і залишити на два
тижні в прохолодному місці (не
в холодильнику).

Після цього процідити, розчи-
нити в 2 л настою по 2/3 склянки
цукру та води й пити по 150-200
мл двічі-тричі на день протягом
місяця. Бажано проводити такі
місячні курси 3-4 рази на рік.

При гаймориті потрібно лягти
на подушку, закинути голову, за-
капати в кожну ніздрю по 3-4
краплі теплого топленого верш-
кового масла й полежати 7 хви-
лин. Виконувати процедуру 3-4
рази на день протягом – 2-3
тижнів.


