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Шановний Михайле Павловичу Музико із с. Вовче.
Вітаєм з роками, що завітали
17 лютого у Ваше життя!
Їх всього 90 ми нарахували,
А зичим – живіть більше 100!
Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше ща-

стя!
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа!
Хай сонечко сяє, і серце співає.
Хай смуток дороги до хати не знає,
Хай благодатним буде Ваш вік!
А ми Вам від щирого серця бажаєм
Щастя, здоров’я і многая літ!

Родина Нагірничів.

Коханого чоловіка, люблячого і турботливого батька і дідуся –
Василя Павлечка із села Ільник, який 21
лютого відзначатиме 50 років, вітають з
ювілеєм дружина Наталя, син Микола,
дочка Марія, зять Микола, онучка Яночка,
син Юрій і бажають дорогому ювілярові
міцного здоров’я, радості, миру, благопо-
луччя, Божої опіки на многії і благії літа!

Вам сьогодні, рідний, 50!
Із вдячністю ми хочемо вітати
За мудрість щирих батьківських по-

рад,
За вміння всім завжди допомагати.
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі

святі.

Милу і любу, чуйну і щиру, добру і турботливу дочку, дружину, маму
і бабусю – Оксану Іванівну Доротич з м.
Турка сердечно вітаємо із піввіковим
ювілеєм!

Щиро просимо у Господа, аби дарував
Вам, рідненька, міцне здоров’я, радісні
і світлі дні у житті, любов, добро і доста-
ток на многії і благії літа!

Хай Бог Вам пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Нехай над Вами небо завжди буде чи-

стим,
На серці – радісно і повно на столі.
Отож вітаємо Вас з святом урочи-

стим
І Богу дякуєм, що Ви є на землі!

З любов’ю і повагою – тато Іван, чоловік Роман, син Ігор, дочка
Олександра, невістка Олена, зять Михайло, онучка Юлія.

Соціальна програма «Народний адвокат», в рамках якої на-
дається безкоштовна юридична консультація, діє у приймальні
народного депутата України Андрія Лопушанського.

Адреса: м. Самбір, вул. Руська, 4, а також у всіх приймальнях
виборчого округу: м. Турка, вул.С.Стрільців, 62; м. Сколе, м. Ста-
рий Самбір.

ÄÎÏÎÌÎÆÅÌÎ ÕÐÈÑÒÈÍÖ²
Шестирічна Христинка Коцур  із

Розлуча захворіла на важку недугу
– гостру мієлоїдну лейкемію.  Ліку-
вання надзвичайно  дороге, а таких
великих коштів   у родини немає.
Щоби врятувати життя дитині,
батьки змушені звернутися за до-
помогою до усіх небайдужих людей.

Христинка тільки-но почала то-
рувати свій шлях і зразу ж спіткну-
лась об перешкоду, тож допоможі-
мо цій  милій дитині  подолати
підступну хворобу,  щоби й вона
змогла  відчути радість життя,
радість спілкування з  родиною і
друзями.

 Для тих, хто захоче перераху-
вати кошти на лікування Христин-
ки Коцур, подаємо банківські
реквізити:  ТВБВ №10013/021 філії
- «Львівського обласного управ-
ління АТ «Ощадбанк», МФО
325796, ідентифікаційний код
2669522461, номер рахунку –
26250510123498, призначення
платежу – Коцур Віра Федорів-
на.

ÍÅ ÇÀÁÓÂÀÉÌÎ «ÁÀÐÍ²»
Він загинув, щоб у нас було мирне майбутнє

Минуло 40 днів з часу геройської
смерті нашого славного земляка, бійця
батальйону «Миротворець» Олега Га-
лаца, з позивним «Барні». У середу, 17
лютого, в храмі Петра і Павла  м. Турка,
було відслужено заупокійну Літургію, а
на могилі Героя – панахиду (на фото).
Йдучи до храму, я сподівався побачити
там, якщо не сотні, то десятки наших
земляків, особливо представників пат-
ріотичних громадських організацій, ко-
лишніх воїнів АТО. На превеликий жаль,
а може на наш сором, з міста, окрім
рідних, прийшло декілька осіб. Наба-
гато більше приїхало його бойових по-
братимів з Києва та інших регіонів. Вони
знайшли час віддати шану Герою, а ми,
земляки «Барні», так швидко забули
про великого воїна, хороброго захис-
ника української землі. Соромно було

глянути в очі бойовим друзям Олега, які напевне згадували багатотисячний похорон й дивувалися, що
ж сталося за 40 днів. Чому така коротка пам’ять турківчан?  Героїв треба шанувати не лише в час
загибелі чи проводжаючи в останню земну дорогу, а й усе життя.

Очевидно, якби в район приїхав якийсь партійний бос, зібралося б набагато більше «патріотів», там
можна заробити дивіденди, а тут яка вигода?

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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15 лютого відзначив свій золотий ювілей дорогий і турботливий
чоловік, батько, швагро, зять, житель смт. Бориня – Павло Омеля-
нович Оначишич. З цим прекрасним життєвим святом його щиро-
сердечно вітають дружина Оксана, доньки Ма-
рія, Віталія, син Андрійко, теща Євгенія, швагро
Микола і швагрова Світлана і бажають ювіляру
міцного здоров’я, радості, благополуччя, мир-
ного неба над головою, Божого благословення
на многії і благії літа!

Наш любий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло,
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом,
З Вами у домі надійно та щиро,
Живіть нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з днем на-
родження, яке відсвяткувала 15 лютого, вчителя математики – Ольгу
Василівну Сакаль – і бажає шановній іменинниці міцного здоров’я,
успіхів, миру, добра, злагоди, родинного тепла, поваги від людей,
Божого благословення на довгій життєвій сте-
жині.

Нехай волошками цвітуть літа пре-
красні,

Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі Своїм Синочком
Приносить Вам щастя земне.

Тато Микола, мама Надія, брат Микола і тітка Стефанія від щиро-
го серця вітають з днем народження дорогого сина,
брата і племінника, жителя Турки – Володи-
мира Миколайовича Библика і бажають іме-
ниннику міцного здоров’я – з роси і води, спов-
нення усіх задумів і мрій, вірних друзів, лю-
бові, добра, Божого благословення на многії
літа!

Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним і світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

Адміністрація і профспілкова організація Туркі-
вської КЦРЛ щиро вітають з днем народження ліка-
ря – Володимира Миколайовича Библика – і ба-
жають йому міцного здоров’я, великого людсько-
го щастя, світлої радості в житті, Божої ласки на
многії літа!

Нехай життя свій шлях торує
Між гір й долин у дивосвіт.
Нехай Вам доля подарує
Ще безліч світлих гарних літ!

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

спеціаліста з формування та ведення реєстру територі-
альної громади

Вимоги до конкурсантів: повна вища освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в орга-
нах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1
року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не мен-
ше 3-х років, навички роботи на комп’ютері.

Перелік документів, що подаються на конкурс:
– заява про участь у конкурсі;
– заповнена картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки, розміром 4x6 см;
– копії належним чином засвідчених документів про освіту;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-

сового характеру за 2015 рік;
– копія документа, що посвідчує особу;
– копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

возобов’язаних).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня

публікації оголошення в газеті, за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26.
Телефон для довідок: (03269) 3-11-90.

Як і годиться, священнослужи-
телі о. Тарас та о. Микола відпра-
вили панахиду за убієнними,
після чого голова райдержадмі-
ністрації Олександр Лабецький,
голова районної ради Володи-
мир Лозюк, Турківський міський
голова Геннадій Когут, військо-
вий комісар Руслан Косман
звернулися до присутніх. В своїх
виступах вони згадували аф-
ганську війну, де наші хлопці во-
ювали за імперські інтереси,
проводили аналогію з війною на
Донбасі, де українські герої за-
хищають свою рідну землю від
московських окупантів. Також
дякували воїнам-афганцям за

активну життєву позицію, їхню
роботу в плані патріотичного ви-
ховання підростаючого поколін-
ня.

Після цього всі зібралися в
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Минулого понеділка, на свято Стрітення Господнього, за
традицією, воїни-афганці, що живуть на Турківщині, зібралися
біля пам’ятника, встановленого на честь загиблих  побра-
тимів, з нагоди 27-річниці виведення військ, щоб помолитися і
вклонитися їх світлій пам’яті. Запаливши лампадки та по-
клавши квіти, уже не молоді ветерани згадали тих, хто не
повернувся з далекої мусульманської країни, як і тих, хто по-
мер від отриманих ран в себе на Батьківщині.

актовому залі Турківської район-
ної ради. Першим слово взяв
льотчик, підполковник запасу,

кавалер багатьох орденів та
медалей Іван Панцер. Він  при-
вітав бойових побратимів і про-
декламував два власні вірші про
події афганської війни. А
міський голова Геннадій Когут
вручив подяки та невеличкі по-
дарунки воїнам-афганцям, що
живуть в нашому місті, зокрема,
Михайлові Шийці, Сергію  Тома-
шу, Миколі Томінцю, Михайлові
Цуняку, Мирону Волчанському,
Івану Панцеру, Михайлові Крич-
ківському, Ігорю Цекоту. Після
цього учасники художньої само-
діяльності зорганізували цікавий
концерт, декілька так званих аф-
ганських пісень, написаних са-
мими ж воїнами, виконав Мико-

ла Боберський. Власний патрі-
отичний вірш «Білий голуб» про-
читала  Марія Яворська, а дівча-
та – Анна Юричко та Христина
Косолович – задушевно про-
співали цілий ряд пісень. Воїн-
афганець та учасник АТО, підпол-
ковник міліції Михайло Кричкі-
вський під супровід гітари вико-
нав дві власні пісні. Дуже дореч-
ними і змістовними були комен-
тарі поміж виступів ведучої Іван-

ни Ільків.
На завершення слово взяв

Мирон Волчанський. Він згаду-
вав роки афганської війни, тих,
хто повернувся на Батьківщину
в чорному тюльпані,  вітав по-
братимів, дякував тим, хто
підтримує районну організацію
«Ветеранів Афганістану» та ве-
теранів, що потребують допомо-
ги, і разом з головою організації
Михайлом Цуняком вручив гра-
моти колективу Турківської рай-
онної ради, міському голові Ген-
надію Когуту, депутатуам
Львівської обласної ради Михай-
лові Дзюдзю та Михайлові
Ільницькому, а також голові рай-
онної організації ветеранів –
Олегу Канарєєву.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

À ØÈËÎ Ç Ì²ØÊÀ
ÒÀÊÈ ÂÈË²ÇËÎ

Ця давнішня приказка,
здається, ніколи не втра-
чає своєї актуальності.
Пригадується, ще за го-
ловування в місті Юрія Ка-
сюхнича, наша газета
звертала увагу на те, що
по вулиці Б.Хмельницько-
го тротуари облаштова-
но з порушенням будівель-
них норм. Зокрема їх було
встановлено не на бетон-
ний розчин, а просто на
гравій. Розрахунок тоді
був на те, що проїжджу
частину вулиці покриють
асфальтом, мовляв, все
буде як книжка пише. Про
це якось я наголошував на
сесії міської ради. Але тоді
ані міський голова, ані де-
путати на це не звернули уваги. Казали – все буде нормально.

А пройшло зовсім небагато часу, як бордюри почали похилятися. Були навіть випадки, коли вони
зникали кудись (очевидно, в приватні господарства).

Дякувати Богу, що вже за нової міської влади частину вулиці вдалося вимостити бруківкою, яка заф-
іксувала бордюри, але там де це лише в планах – ситуація, на думку жителів вулиці, – курйозно сумна.
Щодень все більше нічим не закріплених бордюрів відвалюється, а за ними – і бруківка з тротуарів.
Тому владі необхідно вжити термінових заходів, щоб за місяць не довелося заново встеляти зруйно-
вані тротуари, затрачаючи на це додаткові кошти, яких в місті й так обмаль. Якщо вони є, то їх треба
використати на потрібну справу, а не на чиєсь головотяпство.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



19 ëþòîãî 2016 ðîêó     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                          3 стор.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиро вітають з днем на-
родження головного
лікаря – Михайла Ми-
хайловича Макарика
і бажають йому
міцного здоров’я,
великого щастя,
сімейного благо-
получчя, світлої ра-
дості, родинних гараздів,
успіхів у роботі, Божої ласки на
довгі роки життя.

Творчого Вам вогнику, віри,
наснаги,

Щедрості серця, людської
поваги.

На довгих стежинах Вашої
ниви

Будьте завжди Ви здорові й
щасливі.

Дорогого, люблячого, дбайли-
вого, турботливого, найкращого
у світі чоловіка, батька, дідуся і
п р а д ід у с я ,
жителя с. Ко-
марники –
Івана Воло-
димировича
Комарниць-
кого – від щи-
рого серця
вітаємо з 75-
річчям від дня на-
родження.

Цілуємо, любимо і обнімаємо
за ласку, щедрість і доброту. Не-
хай Ваше життя завжди буде
осяяне радістю та увагою, любо-
в’ю та повагою рідних і дорогих
Вам людей. Просимо у Господа,
аби дарував Вам міцне здоро-
в’я, щастя, добробут і своє бла-
гословення на многії і благії літа!

Добра Вам і щастя бажаєм
багато,

Хай дім Ваш минає біда
І будуть веселими будні і

свята,
Як чиста джерельна вода.
Господь хай дарує здоров’я і

сили, –
Ви великого щастя в житті

заслужили.
Хай серце у грудях ще дов-

го палає,
А руки, мов крила, нас при-

гортають.
З любов’ю та повагою – дру-

жина Стефанія, сини Володи-
мир і Василь, дочки Орися,
Світлана, Ольга, Іванна, не-
вістка Людмила, зяті Микола,
Іван, Ігор, онуки та правнуки.

Дорогу хресну маму, жительку
с. Ільник –Людмилу Василівну
Ярошович  – яка 14 лютого
відзначила свій золотий ювілей,
сердечно вітає похресниця Оля
Янінович і бажає
шановній юві-
лярці неба без-
хмарного, настрою
гарного, здоров’я –
без ліку і довгого-
довгого мирного віку.

Нехай Вам у світі
щасливо живеться,

Нехай лиш добро і доста-
ток ведеться.

Хай щастя і радість прихо-
дять до хати,

Хай доля дарує Вам років ба-
гато.

Щоб тільки все гарне в
житті повелося.

Хай збудеться все, що іще
не збулося.

Господь хай дарує надію й
тепло

На многії літа, на щастя й
добро!

ÏÎÌÈÉÍÈÉ ÄÓØ
 Ми уже якось звикли до

того, що у дощову погоду зух-
валий  і безсовісний водій на
шаленій швидкості, не
об’їжджаючи калюжі, може  об-
ляпати  пішохода, як мовить-
ся, з ніг до голови болотом.
Не встигнеш і зогледітися,
як за  машиною  слід застиг.
Ні  тобі вибачення, ні йому по-
карання за такі дії. Хоча все,
як мовиться, до пори до часу.

А нещодавно я  випадково ста-
ла свідком  майже подібної
історії.  Жителька  Турки, яка собі
спокійно прямувала по тротуа-
ру, неподалік читального залу
ЦРБ,  неждано-негадано  потра-
пила  під помийний душ.  Поми-
ями повністю  були  заляпані об-
личчя,  одяг, взуття. Сталося це
поруч з магазином «Наш край».
Працівниця цеху,  який, очевид-
но, обслуговує цей магазин,
відчинила двері і  не дивлячись
ні  наліво,  ні направо, взагалі
ніде, вилила з миски брудну воду
просто  на  перехожу. Звичайно,
навмисно вона цього не хотіла
зробити, зразу ж вибачилася за
непристойний вчинок,  дала руш-
ник повитиратися.  Але факт за-
лишається фактом. Такого вза-
галі не повинно бути.  Таке не
дозволиш собі на власному
обійсті  (бо  для цього є  відпові-
дне місце). А тут центр Турки –
будинок міської ради.

До речі, люди, які  проходили
поруч і бачили цей випадок,
відразу ж знайшли відповідь на
запитання: «Чому на цьому місці
у суху  погоду завжди  мокро? Бо
ллють сюди помиї».

Ольга ТАРАСЕНКО.

 Так  каже  підприємець, активна жителька Турки, член викон-
кому міської ради Стефанія Хацьор. Днями вона ініціювала  ко-
рисну справу  –  почистити захаращений сміттям берег річки на
площі Ринок,  там, де  стоять нові  лотки, в тому числі ї її кіоск.
«Мені просто соромно, що тут  «розрісся» такий смітник, – каже
Стефанія Каролівна. – І я  твердо пообіцяла собі: нехай я витрачу
на це  тисячу гривень, час, але   наведу  чистоту на цьому відрізку
берега, починаючи від мосту. Надіюся, що й мої сусіди  по кіосках
підтримають  мене. І  це буде наша спільна добра справа».

 Про це  п. Стефа  відразу ж повідомила заступника міського
голови  Ростислава Набокова і попросила міську владу хоч чимось
допомогти. Ростислав  Володимирович підтримав почин Стефи Ка-
ролівни, пообіцяв, що  житлово-комунальне управління надасть
транспорт для вивезення  сміття,  знайдуть кількох людей для  при-
бирання. Підприємець Сергій Сіданич виділив  кульки  для сміття і
рукавиці.

Добра справа  завжди  повинна мати продовження.  Можливо,  й
інші підприємці,  біля магазинів яких твориться щось подібне,
візьмуть приклад з п. Стефи. Адже ніхто за нас в місто порядок
робити не прийде.

Ольга ТАРАСЕНКО.

«ÙÎÁÈ ÇÐÎÁÈÒÈ, ÒÐÅÁÀ ÕÎÒ²ÒÈ»

Конкурси проводили в кількох
номінаціях, до яких активно
включалась обдарована молодь
ЗНЗ району та гуртківці Турківсь-
кого Будинку дитячої  та юнаць-
кої творчості.

Про те, що наша молодь об-
дарована, свідчать результати
обласного конкурсу:

І місце: Володимир Дяків,
учень 11 класу Боринського НВК;
Петро Цюпа, учень 11 класу
Лімнянського НВК; Ліза Роз-

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÎ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â ÊÎÍÊÓÐÑ²Â
Відповідно до річного плану роботи Львівського обласного

центру еколого – натуралістичної творчості учнівської  мо-
лоді та річного плану роботи відділу освіти Турківської РДА, з
метою стимулювання розвитку творчого пошуку, художньо-
го смаку при виконанні креативних робіт та пропаганди се-
ред молоді бережливого ставлення до природи, проводяться
різноманітні природничі конкурси. Найактивніше учнівська мо-
лодь включилась в конкурси «Новорічна композиція» та «Ук-
раїнський сувенір».

дольська. учениця  5 класу За-
вадівського НВК; Андріана Спур-
за, вихованка гуртка «Технічне
моделювання» Турківського Бу-
динку дитячої та юнацької твор-
чості.

ІІ місце:  Микола Комарниць-
кий, учень 8 класу Комарниць-
кого НВК.

ІІІ місце: Микола Лепкий, учень
3 класу Завадівського НВК; ко-
лектив учнів 11 класу Верхньо-
висоцького НВК.

За організацію та належну
підготовку школярів до участі в
обласному етапі Всеукраїнської
виставки-конкурсу «Новорічна
композиція» та «Український
сувенір», Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді ого-
лосив подяки таким вчителям:
Галині Пецкович – керівнику гур-
тка «Технічне моделювання»
БДЮТ; Іванні Гайгель – вчителю
Завадівського НВК; Івану Комар-
ницькому – вчителю Верхньови-
соцького НВК; Марії Ковташ –
вчителю Карпатського НВК; Ок-
сані Ільницькій – вчителю Лоси-
нецької ЗОШ І-ІІ ступенів; Юрію
Чопику – вчителю Бітлянського
НВК; Роману Сипливому – вчи-
телю Боринського НВК; Володи-
миру Герману – вчителю
Лімнянського НВК; Ганні Ілинич
– учителю Завадівського НВК.

Л.І. САКАЛЬ,
методист РМК.

ÃÀÐÍÈÉ ÍÀÑÒÐ²É ÒÀ ÏÐÈªÌÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ
подарували закіпчанам артисти з Турки

У  день Стрітення Господнього  жи-
телі с. Закіпці мали добру нагоду
посвяткувати разом з творчим ко-
лективом Турківського районного
Народного дому.  В концертній про-
грамі взяли участь Народний фоль-
клорний колектив пісні і музики
«Бойківські переспіви» (керівник
Надія Донець) та Народний драма-
тичний театр, кер. Анастасія До-
манська.

Незважаючи на дощову погоду , всі
бажаючі, що прийшли на концерт, із ве-
ликим задоволенням слухали милоз-
вучні українські народні пісні та залюб-
ки співали разом з учасниками концер-
тної програми. Створив святковий
настрій бойківським гумором Микола
Комарницький , а поринути в атмосфе-
ру  Шевченківських творів всім допомог-
ли учасники  народного театру ,  пока-
завши  другу дію з вистави «Назар Сто-
доля».

Учасники  концерту щиро вдячні за запрошення завідувачу Народного дому с. Закіпці Ірині  Ілинич та
всім глядачам в залі за щирі оплески та хороший настрій.

Наш кор.

Ó Ë²ÌÍ² ÇÃÎÐ²Â
ÆÈÒËÎÂÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ

У вівторок, 16 лютого, о
18:35 год., до рятувальників
надійшло повідомлення про
пожежу в с. Лімна. Там спалах-
нув дерев’яний житловий бу-
динок. На місце події відразу ж
вирушив пожежно-рятуваль-
ний підрозділ м. Турка.

На момент прибуття вогне-
борців, будівля була повністю
охоплена вогнем. О 20:27 ряту-
вальникам вдалось локалізува-
ти пожежу, а о 21:57 – повністю
ліквідувати.

Внаслідок пожежі  знищено
житловий будинок. Рятувальни-
кам вдалось запобігти переки-
данню вогню на дві поруч розта-
шовані будівлі.

Жертв та постраждалих –
немає.

Прес-служба ГУ ДСНС у
Львівській області.

ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊ ÍÀÏÀÂ ÍÀ ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍÞ
До правоохоронних органів з письмовою заявою звернувся житель одного з сіл нашого райо-

ну про те, що на його неповнолітню дочку вчинив напад інспектор прикордонної служби Мос-
тиського прикордонного загону. Вискочивши із засідки та застосувавши фізичну силу, він
намагався затягнути дівчину в безлюдне місце. І лише завдяки місцевому жителю, який почув
крик про допомогу, дівчину було врятовано, а прикордонник – втік. Проте, за деякий час, сам
батько потерпілої затримав нападника.

За цим фактом Самбірською місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження. Прикор-
доннику інкримінують замах на зґвалтування. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного
заходу для нього.

Допоки триває слідство, робити якісь остаточні висновки – зарано. Хоча керівництву Мостиського
прикордонного загону хочеться вказати на те, що це вже не перший випадок, коли прикордонники
вчиняють протиправні дії. Нещодавно в одному із сіл офіцер-прикордонник зірвав із будівлі прапор
Євросоюзу. Про це нам повідомили в Турківській райдержадміністрації. Але чи поніс покарання охоро-
нець кордону – невідомо.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Так, за словами  заступника
міського голови Ростислава На-
бокова,  багатьох жителів Турки
турбує вуличне освітлення. На-
разі  є два варіанти покращення
його стану, про які він проінфор-
мував депутатів міської ради на
недавній сесії.

– Ще з 2012 р.  міською  ра-
дою розроблений проект  будів-
ництва вуличного освітлення по
вул. Самбірська. Є кошти на за-
купівлю матеріалу, в сумі 34 тис.
грн.,  та  72 тис.грн. – на вико-
нання робіт, –  сказав Ростислав
Володимирович. –  Турківський
район електричних мереж
згідний за  цю  суму виконати усі
потрібні ремонтні роботи, а
міська рада  придбає усі не-
обхідні матеріали. Так що немає
потреби повністю переробляти
даний  кошторис. Своїми сила-
ми  і за   власні кошти міська
рада може зробити кілька
мікропроектів з освітлення  де-
яких бічних міських вулиць  –  у
вигляді невеликих відгалужень.
Приміром,  плануємо   це зро-
бити на вул. Горішня,  поставити
ліхтар по вул. Шевченка (біля
пішохідного містка через річку
Літми, позаду приміщення
відділу освіти),  два ліхтарі – в

Середній Турці, чотири – на
підйомі по вул. Джерельна. Ро-
боти розпочнуть найближчим
часом.  Але суть  – в іншому.  У
тому,  що  нещодавно нам з Киє-
ва депутат Верховної Ради Ірина
Суслова привезла цікаву  про-
позицію від  одного   з  науково-
дослідних   інститутів м. Жито-
мир, науковці й конструктори
якого   розробили  власний еко-
номний світильник, який уже ус-
пішно використовують в Україні.
Житомиряни не хочуть, аби ми
купляли в них ці світильники
(вартість одного –  1200 гривень)
вже зараз.  Схема така:  вони
самі встановлюють  їх по  всьо-
му місту взамін тих, що є. Вира-
хують річні затрати, які йшли на
освітлення від старих світиль-
ників,  та визначать,  скільки спа-
лять електроенергії   за  рік їхні
світильники, а різницю міськра-
да сплатить  як  відшкодування
за  встановлення світильників.
На мою думку, це  непогана про-
позиція, бо, не залучаючи додат-
кових коштів, можна поміняти в
Турці  старе освітлення.  Днями
планую зустрітися з представни-
ками  даної фірми. Якщо дійде-
мо до якоїсь спільної думки, ви-
несемо це питання на сесію,

приймемо відповідне рішення і
укладемо договір.

Щодо уже згадуваного у нашій
газеті потенційного  інвестора із
Дніпропетровська, то, за слова-
ми міського голови Геннадія
Когута, він уже  побував у Турці і
ознайомився із земельною
ділянкою,  на яку приймала
рішення сесія  відносно  виготов-
лення документації  під будів-
ництво м’ясопереробного цеху.
Дана територія його повністю
влаштовує. Тут інвестор планує
побудувати  у комплексі забій-
ний  та   м’ясопереробний  цехи,
а також  в межах району – відго-
дівельні пункти. Уся продукція
буде сертифікована за  єврос-
тандартами з можливістю  реа-
лізовувати  її на теренах Євро-
союзу.   Відповідно,   міською
радою  на цю земельну  ділянку
буде оголошено конкурс. Інвес-
тор дав згоду брати в ньому
участь. Крім цього, він  подивив-
ся земельні ділянки, які запро-
поновані  під будівництво критих
зупинок громадського транс-
порту у комплексі з кіосками.
Попередньо заплановано чоти-
ри ділянки під такі зупинки –   при
в’їзді в  Турку, на вул. Молодіжна,
біля  колишнього приміщення
терапії в Середній  Турці та біля
ковбасного цеху приватного
підприємця   Гусак К. М., у
Горішній Турці.  Ще одну зупинку
заплановано зробити   навпро-
ти військкомату, але про це вже
буде домовленість із Турківсь-
ким професійним ліцеєм. Зе-
мельні ділянки під кіоски  вис-
тавлятимуть  на конкурс у комп-
лексі –  як один лот.

– Для міста немає додаткових
джерел фінансування,  тому
вважаю, що такий підхід до вир-
ішення питання із зупинками
буде нормальним, –  каже Ген-
надій Йосипович.

За словами голови, міська
рада  вже розглянула варіант
побудови на майдані Шевченка
(в бік залізничного полотна), де
є вільна земельна ділянка, тор-
гового ряду  разом  із  приміщен-
ням,   зробленим у бойківсько-
му стилі,  –  спеціально для му-
зею  «Бойківщина». Якщо  інве-
стор, який зацікавлений у цьо-
му проекті, стане переможцем
конкурсних торгів, то за власні
кошти обіцяє спорудити в Турці
музей «Бойківщина», площею
200 м кв.

Також є  попередня домо-
вленість із одним із підприємців
з Івано-Франківська про відкрит-
тя в Турці філії цеху з приймання
і переробки лікарських трав і
ягід. Зголосилася людина, яка
готова цим займатися, є  для
цього відповідне приміщення.
До речі, значну допомогу у  вирі-
шенні  даної справи надає
міській раді  активна жителька
міста Оксана Павлик.

На останній сесії міської ради
також йшлося  й про виділення
земельної ділянки під облашту-
вання дитячого майданчика по
вул. І. Франка, поруч із колишнім
світлотехнічним заводом.  На-
разі питання відклали для де-
тальнішого вивчення і прийнят-
тя рішення.

Як бачимо,  планів та цікавих
ідей  в міської влади вже є чи-
мало.  Але  слова без практич-
них справ нічого не варті.  З при-
ходом весни жителі  Турки з не-
терпінням  чекають  на оновлен-
ня,  покращення та позитивні
зрушення у міській  господарці,
а влада, у свою чергу, – на допо-
могу, підтримку і взаєморозумі-
ння громади. Можливо, щось і
вдасться зробити. Побачимо.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Ó ÏÎØÓÊÓ ØËßÕ²Â  ÐÎÇÂÈÒÊÓ
²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÈ Ì²ÑÒÀ

Інфраструктура міста – це сукупність установ і
підприємств, що відповідають  за своєчасне і нормальне  на-
дання населенню, яке проживає в ньому, послуг  у сфері кому-
нальних служб (каналізація, водопостачання, електропоста-
чання, дороги, транспорт і т.д.),  також у туристичному, роз-
важальному і торговельному секторах. Тобто, це ство-
рення усіх  належних умов для розвитку життя міста. Саме
над цим  з  перших днів  своєї роботи почала працювати міська
влада. Відбуваються зустрічі з інвесторами,  йде обговорен-
ня їхніх пропозицій, і  лише   після цього на сесіях міської ради
приймають відповідні рішення.

Лідери об’єднання наголоси-
ли, що зруйнувати кланово-пол-
ітичну систему, яка є основною
причиною руйнації української
держави, суверенності, здачі її
політичних і економічних інте-
ресів,  неможливо без карди-
нальних кроків.

Водночас лідери об’єднання
наголосили, що країна має дія-
ти виключно у відповідності до
чіткого плану, без необдуманих

ÍÀØÀ ÌÅÒÀ – ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ
ÅÔÅÊÒÈÂÍÈÉ ØËßÕ ÐÎÇÂÈÒÊÓ, – ÞË²ß ÒÈÌÎØÅÍÊÎ

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова гро-
мадської організації Антикорупційний рух Валентин Наливай-
ченко 12 лютого представили громадськості план порятун-
ку держави - «Заклик до нації» та оголосили про об’єднання
зусиль команд з метою повернення України на ефективний
шлях розвитку. Політики закликали усіх членів громадянсь-
кого суспільства долучатися до об’єднаної команди та пра-
цювати над повним перезавантаженням країни.

радикальних дій: «Сучасна си-
туація значно трагічніша, ніж
була перед Революцією Гідності.
Її треба негайно виправляти. Але
сьогодні нова революція може
швидко перетвориться на не-
контрольований бунт, який га-
рантовано стане засобом втор-
гнення російського окупанта.
Немає сумнівів, що для такого
вторгнення вже підготовлено
все».

Юлія Тимошенко переконана,
що одним з перших етапів поря-
тунку країни є створення нового
уряду, який буде непідвладний
олігархічним кланам, а, у разі,
якщо цього не вдасться зроби-
ти -  проведення дострокових
парламентських виборів одно-
часно з референдумом про не-
обхідність ухвалення нової Кон-
ституції України. Основний закон
країни, на думку лідера ВО
«Батьківщина», має затвердити
суспільство. «Закликаємо всіх
професійних правознавців, пол-
ітиків, які не втратили честь, мо-
ральних авторитетів нації,
відкласти в сторону всі попе-
редні розбіжності, пробачити

один одного та об’єднатися в
Громадську Національну Асам-
блею для розробки, незалежно
від всіх гілок прогнилої влади,
Нової Конституції України. Нової
Конституції, яка встановить в Ук-
раїні гармонію та закладе осно-
ву нашого стрімкого національ-
ного розвитку», - зазначила вона.

На переконання політичних
лідерів, тільки Нова Конституція
зможе відділити судову гілку вла-
ди від політичних корумпованих
впливів, забезпечити неза-
лежність силових структур від
політичних інтересів, запровади-
ти широку фінансову са-
мостійність регіонів та не допус-
тить жодних особливих регіонів
з особливим статусом.

«Об’єднання команд Юлії Ти-
мошенко та Валентина Нали-
вайченка сталося дуже вчасно.
Це – ознака довіри до Юлії Во-
лодимирівни та усієї партії
«Батьківщина». Окрім цього – це
добрий знак та приклад для усіх
демократичних сил нашої дер-
жави – як потрібно об’єднувати-
ся навколо проблем, які існують
в Україні. Корупція – це те зло, з
яким потрібно боротися усім», -
заявив під час заходу керівник
Львівської обласної організації
партії ВО «Батьківщина» Михай-
ло Цимбалюк.

Микола КАРПАТСЬКИЙ.

СВЯЩЕНИК
ТУРБУЄТЬСЯ
ПРО ХВОРИХ
Священик  Микола Калит-

чак, що має парафію у Хащові,
є частим гостем у хірургіч-
ному відділенні Турківської
КЦРЛ. Інколи він  приходить
сюди, аби пройти курс ліку-
вання,  а  деколи  з благодійним
візитом –  щоб принести для
хворих  харчі.

Так було й нещодавно.  Душ-
пастир  Микола особисто від
себе  приніс для   пацієнтів хірур-
гічного відділення лікарні  15 кг
цукру (до речі,  цукор він прино-
сить вже вчетверте), печеню,
чай, лимони. Смакуючи  духмя-
ним солодким чаєм з лимоном,
хворі щиро дякують о.Миколі за
його добрі поступки, милосерд-
не серце,  за те, що допомагає
людям, які опинилися у важко-
му стані. На перший погляд
здається, що не таку вже й вели-
ку справу зроблено, зате  як ба-
гато вона  важить в очах  Гос-
подніх.

Наш кор.

Оголошується набір слухачів
на підготовчі курси для здачі
тестів для навчання в Євро-
пейському університеті.

Запис проводиться до 1 бе-
резня 2016 року.

Звертатися за адресою: м. Тур-
ка, вул. Данила Галицького, 2
(приміщення автошколи, 4 по-
верх).

Телефони: 0685049977,
0663517385.

КОНКУРС
МІКРОПРОЕКТІВ

На Львівщині стартував кон-
курс мікропроектів місцевого
розвитку на 2016 рік.

Прийом конкурсних заявок
розпочався з 8 лютого і тривати-
ме до 4 березня 2016 року

Конкурс мікропроектів місце-
вого розвитку проводитиметься
за такими пріоритетами:

1. «Народні доми» – (рекон-
струкція, капітальний ремонт та
енергозбереження);

2. «ФАПи, амбулаторії сімей-
ної медицини, центри первинної
медико-санітарної допомоги» –
(реконструкція та капітальний
ремонт);

3. «Освітня галузь» – (рекон-
струкція, капітальний ремонт
шкіл, енергозбереження);

4. «ДНЗ» – (реконструкція, ка-
пітальний ремонт, енергозбере-
ження, придбання обладнання
та інвентаря);

5. «Вуличне освітлення» – (бу-
дівництво, реконструкція та ка-
пітальний ремонт);

6. «Інші пріоритети» – (проек-
ти, що не дублюються діючими
обласними програмами у 2016
році);

Гранична субвенція з облас-
ного бюджету  становитиме:

- для звичайного мікропроек-
ту – до 100 тисяч гривень;

Відтак сама громада визнача-
тиме, на які потреби витрачати-
ме залучені кошти.

Додаткову інформацію мож-
на отримати за тел. 3-13-00 (Ми-
кола  ЛИЛО).

Посвідчення дитини з багато-
дітної сім’ї – ВС 067232 від
04.06.2014 р., видане управлін-
ням соціального захисту насе-
лення Турківської РДА на ім’я
Івана Мар’яновича Куцака, вва-
жати недійсним.

П р о ф -
спілковий
комітет і
педагогіч-
ний колек-
тив Бо-
ринського
професій-
ного ліцею
нар од ни х
промислів
і ремесел щиросердечно віта-
ють із ювілеєм викладача ліцею
– Павла Омеляновича Оначи-
шича – і бажають шановному
ювіляру міцного здоров’я, невси-
пущої життєвої енергії, успіхів у
роботі, благополуччя, миру, ра-
дості, добра – на многії і благії
літа.

Хай квітне доля у роках пре-
красних,

Господь дарує радість і здо-
ров’я,

Хай кожен ранок з неба сон-
цем ясним

Вас осяває світлом і любо-
в’ю.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш
летить

І береже Вас від біди повсю-
ди.

Нехай несе Вам радість
кожна мить

І благодать Господня з Вами
буде.
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Колектив анестезіологічного
відділення Турківської КЦРЛ
щиро вітає з 35-річчям стар-
шу медсестру
відділення –
Світлану Ярос-
лавівну Цапо-
вич – і бажає
шановній юві-
лярці міцного здо-
ров’я – з роси і
води, світлої радості в
житті, родинного тепла, Божого
благословення.

Хай квітне доля у роках пре-
красних,

Господь дарує радість і здо-
ров’я.

Хай кожен ранок з неба сон-
цем ясним

Вас осяває світлом і любо-
в’ю.

Із ювілейним днем народжен-
ня дорогу, люблячу, добру, чуйну
і турботливу дружину, маму і ба-
бусю – Галину
Іванівну Ко-
марницьку
– з м. Турка
від щирого
серця і з ве-
ликою любо-
в’ю вітають чо-
ловік Микола,
сини Сергій, Анатолій, невістки
Віта, Богданка, онуки Аліна, Іван-
ко, Іринка, Діма та уся родина і
бажають їй міцного здоров’я – з
роси і води, світлої радості в
житті, благополуччя, миру, доб-
ра, Божого благословення на
многії і благії літа!

Мила бабусю, рідненька Ви
ненько,

Вас з ювілеєм вітаєм, сер-
денько.

Хай у цей день, світлий і ба-
гатий,

Щастя й добро завітають
до хати!

Щоб у достатку, здоров’ї
довіку,

Многії літа прожили без
ліку.

І у вінок привітань, як зерно
до зернини,

Низький Вам уклін від всієї
родини.

Дорогу, люблячу, турботливу,
найкращу у світі матусю і бабусю
– Тамару Василівну Батько – із
с. В.Висоцьке сер-
дечно вітають із
80-річним юві-
леєм дочка Ла-
риса з сім’єю,
сини Олек-
сандр та
Віктор зі свої-
ми сім’ями і бажають дорогій
людині доброго здоров’я, неви-
черпної життєвої енергії, мирно-
го неба над головою, родинного
тепла, любові від рідних, поваги
від близьких і знайомих, Божої
ласки на многії 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!

А допоки маємо те, що має-
мо, й з висоти своєї освіченості,
життєвого досвіду, моральних
принципів, ми по-різному диви-
мося на широкий спектр про-
блем, що турбують лісівників. По-
своєму бачать їх вирішення
фахівці-професіонали, по-іншо-
му – звичні обивателі. Особливе
« розуміння» в тих, хто роками у
злочинний спосіб наживається
на лісі й продовжує це робити
зараз, та  тих, хто цьому промис-
лу сприяє. В цьому контексті,
чого вартують нелегальні пило-
рами. Очевидно, саме тому є ба-
гато нарікань на роботу
лісівників, як стверджують вони
самі – часто об’єктивних, а не-
рідко й необгрунтованих, таких,
які ми бачимо з висоти своєї об-
ізнаності, життєвої мудрості чи
власного інтересу.

 Упродовж останніх років гро-
мадські організації, політичні
партії намагаються здійснювати
такий собі контроль над лісовою
галуззю  (нерідко з елементами
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але й нам усім треба жити так, щоб не було чого приховувати
Тема, що стосується ведення лісового господарства, над-

звичайно складна і багатогранна. Тим більше, коли йдеться
про Турківщину. У нас лісова галузь є визначальною у плані
наповнення бюджету, зайнятості населення, та й загалом за-
безпечення життєдіяльності району, екологічного та еконо-
мічного благополуччя. Якщо коротко проаналізувати мину-
лий рік, то два державні підприємства  – Турківський та Бо-
ринський держлісгоспи –  сплатили до бюджетів  різних рівнів
більше 8 млн. грн.. Звичайно, що не всі ці кошти пішли на роз-
виток району, але левова частка залишилася. В цьому  сенсі,
якщо б заборонити вирубку лісу, як дехто цього домагаєть-
ся, то районний бюджет втратить чимало доходів. У 2016
році на 100 %  зростає рентна плата , а це означає, якщо
підприємство платило мільйон гривень, то ця сума зараз ста-
новитиме  два мільйони гривень. Лісівники кажуть, що зараз
рентна плата  становить близько 25 відсотків собі вартості
деревини. А тому, щоб робота була рентабельною, необхідно
або збільшувати  обсяги  рубок, або ціну продукції. Хоча обидва
варіанти не є надто сприятливими. Хотілося б, щоб держава
більш виважено підходила до  лісової галузі.

піару), не завжди до кінця розу-
міючи сутність проблеми та шля-
хи її вирішення. Розуміючи, що
робота лісівників  (зрештою, як і
кожного державного підприєм-
ства) має бути прозорою та
відкритою, керівники турківських
держлісгоспів хочуть гласності та
відкритості у своїй діяльності.
Небезуспішно вони намагають-
ся налагодити співпрацю з гро-
мадськістю, зокрема з тією час-
тиною, яка не на словах, а на ділі
може допомогти лісівникам, не
очікуючи за це вигоди чи диві-
дендів. Так  би мовити,  – для
загального блага.

Добрій співпраці лісівників і
громадськості сприяють зокре-
ма сайти держлісгоспів, на яких
публікують всю інформацію про
лісогосподарську діяльність. І
будь-хто з бажаючих може зай-
ти на веб-сторінку http://turka-
forestry.org/ (ДП «Турківське ЛГ»),
http://borlis.com.ua/ (ДП «Бо-
ринське ЛГ») й ознайомитися з
інформацією чи навіть задати

запитання, відповідь на яке обо-
в’язково буде. Функціонує спец-
іальна рубрика «Механізм гро-
мадського контролю», з деталь-
ною інформацією не лише про
те, що планують робити лісівни-
ки, скажімо, в поточному році, а
й    звіти за минулий рік. У прин-
ципі, тут можна відстежити
навіть рух коштів. Для прикладу,
глянемо на таблицю, де вказа-

но орієнтовний план проведен-
ня рубок головного користуван-
ня  та рубок формування й оздо-
ровлення лісів на 2016 рік. З неї
можна дізнатися, в якому
лісництві проходитиме рубка, на
території якої сільської ради,
дізнатися про вид і спосіб руб-
ки, скажімо, чи вона буде суціль-
на санітарна,  чи вузьколісосіч-
на. Яку породу дерев відведено
під рубку, номер кварталу, номер
виділу, площа рубки, запас   де-

ревини в метрах кубічних, в тому
числі – загальний та ліквідний.
Зразу ж можна побачити й таб-
лицю-доповнення до орієнтова-
ного плану проведення рубок. Є
тут розміщено й план проведен-
ня санітарно-оздоровчих заходів
у лісах  ДП «Боринське лісове
господарство» чи  ДП «Турківсь-
ке лісове господарство» на 2016
рік. І, як в попередній таблиці,
тут все розписано до найменших
дрібниць. Цікавою є й інформа-
ція, що стосується лісовіднов-
лення. В ній також вказано на-
селений пункт, площа заліснен-
ня, дата  виконання робіт.

Але, якщо декому й цієї інфор-
мації може бути замало, лісівни-
ки готові відповісти на будь-яке
запитання з тим, щоб в деталях

роз’яснити  все, що цікавить лю-
дей у веденні лісового господар-
ства. Для цього й наша газета
запроваджує щомісячну лісівни-
чу сторінку, де  всі бажаючі мо-
жуть висловлювати свої пропо-
зиції, зауваження чи побажан-
ня. Важливо, щоб вони були
максимально конструктивними
й не спрямовані на роздування
конфлікту, а, в першу чергу, на ви-
рішення тієї чи іншої проблеми.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÐÎÁÎÒÈ
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З початку  року, станом на 17 лютого,
працівники лісової охорони ДП «Турківсь-
ке лісове господарство» провели 10
рейдів з виявлення лісопорушників, на
яких складено 6 протоколів, на загальну
кубомасу 19,41 м куб. Сума завданих
збитків  становить більше 128 тис. грн.. Чо-
тири лісопорушники відшкодували збитки
в сумі 10 442 грн. добровільно, на двох
інших підготовані позови до Турківського
районного суду. А це сума – більше 117 тис.
грн.. Лісопорушниками виявилися жителі
с. В. Яблунька Ковба  Микола Федорович,
Макаричак Іван Федорович, Макаричак
Федір Федорович, Боклах Василь Василь-
ович. Вони вчинили самовільну рубку в
кварталі 20 Вовченського лісництва.   Кош-

. Результат «роботи» лісопорушників

ти надійшли на рахунок Верхньояблунської сільської ради. Яка доля чекає на їхніх односельців – Кріля
Руслана Івановича та Семківа Василя Семеновича, уже невдовзі визначить суд.

Михайло РЯБІНЕЦЬ,
провідний інженер охорони та захисту лісу ДП «Турківський лісгосп».

Àëáàí³ÿ íà 10
ðîê³â çàáîðîíèëà
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Порушників закону може
бути засуджено до ув’язнен-
ня на термін до 10 років і ош-
трафовано на суму до 36 тис.
євро.

Мораторій був схвалений ал-
банським парламентом: за це
рішення проголосував 101 депу-
тат зі 140. Заборона необхідна,
щоб уникнути екологічної катас-
трофи в одній з найбідніших
країн Європи. Уряд країни також
зобов’язався підсилити бороть-
бу з незаконною вирубкою де-
рев, яка стала причиною зник-
нення лісів у Албанії. У винятко-
вих випадках влада зможе доз-
волити вирубку для опалювання
будинків.
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Як розповів директор школи
Іван Нанівський, до цього часу
їдальні у Завадівській школі не
було. А започаткував будівницт-
во Василь Чернянський, звівши
корпус їдальні. Будівництво три-
вало багато років. Кошти скеро-

ÑÂßÒÎ Â ÇÀÂÀÄ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÂÊ
Вдалим видався початок 2016 року для Завадівського НВК. У

четвер, 11 лютого нарешті вдалося втілити у життя задум
освітян та вихованців нашої  школи. В святковій атмосфері
урочисто було відкрито учнівську їдальню. З цієї нагоди до
навчального закладу завітали гості – голова райдержадміні-
страції Олександр Лабецький, голова районної ради Володи-
мир Лозюк, начальник відділу освіти РДА Наталія Гошівська,
інспектор відділу освіти Михайло Юсипович, голова селищної
ради Мар’ян Сакаль, голова батьківського комітету школи
Микола Кольганович.

вували з обласного та районно-
го бюджетів. На завершення
свого виступу директор подяку-
вав голові райдержадміністрації
Олександру Лабецькому за до-
помогу у завершенні будівницт-
ва  їдальні. Також він відзначив
неодноразову допомогу голови

батьківського комітету Миколи
Кольгановича.

А голова райдержадмініст-
рації наголосив, що з відкриттям
нової їдальні у школі створено
всі належні умови для якісного
харчування дітей. Це вагомий по-
дарунок для громади села, її
найменших мешканців.

Виступаючи, Наталія Го-
шівська побажала керів-
ництву школи, педагогічно-
му колективу та школярам
успіхів у щоденній праці та
навчанні й відзначила, що
виховання дітей – це  не
тільки обов’язок батьків,
але й суспільства: «Ми по-
винні піклуватися про
підростаюче покоління, і
відкриття шкільної їдальні
є частиною нашої турботи
про здорову та сильну на-
цію».

Для учасників свята ди-
ректор НВК провів оглядо-
ву екскурсію новим акто-
вим залом та ігровою
кімнатою для найменших
учнів - п’ятиліток (на фото).

Приємною несподіванкою
для присутніх став подарунок
районного відділу освіти та Ва-
силя Чернянського – дві чудові
ікони «Тайної вечері».

Оксана ГАВ’ЯК,
заступник директора школи з

навчально-виховної роботи.

На  цьому  відкритому  уроці
молодші школярі  визначали
місце  і роль людини в природі,
давали відповіді на запитання:
чому  треба берегти природу, що
людина отримує від природи  –
красу, чисте повітря, їжу, ліки,
будівельні матеріали, життя.
Третьокласники під керівницт-
вом  Оксани Теодорівни  прове-
ли гру «Як можна допомогти
природі?», адже від заподіяних
їй ран  природа може загинути.
Та й вилікувати ці рани дуже важ-

ßÐÌÀÐÎÊ
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Милосердя, доброта ще з
давніх часів були притаманні
нашому українському народу.
Цілком природним і законо-
мірним вважалось допомогти
знедоленому, поділитися
шматком хліба, захистити
старість, порятувати хво-
рого, заступитися за скрив-
дженого.

Доброта  і чуйність, співпере-
живання і щиросердечність, ум-
іння розділити чужий біль,
підтримати у важку хвилину, роз-
радити в горі й біді – це в харак-
тері нашого народу. Доброта і
милосердя  –  два крила, на  яких
тримається людство. Ми не по-
винні забувати про тих людей,
які потребують допомоги. З
різними важкими хворобами
народжуються діти, але є випад-
ки, коли діти народжуються здо-
ровими, ходять до школи, навча-
ються на відмінно, роблять доб-
ро, допомагають  ближньому і
раптом, як  грім  з   ясного   неба,
– дізнаються, що важко захворі-
ли.    Страшна біда прийшла і в
Завадівський НВК. Майже рік
тому важко захворіла Ліза Роз-
дольська – розумна, добра, та-
лановита  дівчинка. Жодне
шкільне свято не обходилось
без неї, улюблениці всіх дітей,
школи та вчителів.

Саме педагогічний колектив
школи прагне відродити у моло-
дого покоління бажання жити за
заповіддю: роби добро, допома-
гай ближньому. Тільки так ми
виховаємо справжню людину з
чистою душею і добрим серцем.

З цією метою 15 лютого 2016
року, у велике релігійне свято
Стрітення Господнє, у школі
відбувся благодійний ярмарок у
підтримку Лізи, яку зараз готу-
ють до операції у Білорусії.

Ярмаркувала вся школа: від
дітей – п’ятиліток і до найстар-
ших – учнів 9 класу. Дитячу пра-
цю оцінили і самі учні, і вчителі, і
батьки та гості свята. Чого тільки
не було на столах! На продаж
виставили випічку різних видів:
пиріжки, тістечка, печиво, ка-
лачі. Все приготовлено руками
дітей  або з допомогою батьків.
Як  на справжньому ярмарку:
охочих було стільки, що актовою
залою не можна було вільно
пройти. Скрізь  лунав гамір, жар-
ти, учні запрошували до свого
столу, рекламували товар, у який
вклали часточку душі. Усі учасни-
ки отримали неабияке задово-
лення. А найприємніше   те,    що
захід   став   місією   доброчин-
ності. Було зібрано 4510 гривень
на лікування Лізи.

Зі словами вдячності до всіх
учнів школи, батьків, вчителів
звернувся директор НВК Іван
Нанівський і наголосив, щоб
ніколи не міліла ріка доброти, а
зерна любові та добра, посіяні у
душі дітей, проросли рясним
врожаєм. І така колективна спра-
ва учнів, батьків та вчителів
підтверджує, що добро творити
легко.

І від всього колективу він по-
просив у Бога здоров’я для Лізи
і щоб вона якнайшвидше  виздо-
ровіла, бо всі з нетерпінням че-
кають на неї в школі.

Ольга ЖУРАВЧИК,
педагог-організатор Заваді-

вського НВК.
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Екологічні проблеми зараз є глобальними і великою загро-
зою для суспільства. Тому на сучасному етапі  дуже важли-
вим  стає виховання у наших дітей бережливого ставлення до
природи. Привертати увагу  їм до цього питання слід  ще  у
молодшому віці: вдома,  в дитячому садочку, у  школі, починаю-
чи з початкових класів – на уроках природознавства.  Цій темі
й присвятили свій екологічний форум учні 3-А класу Турківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. №1, який вони цікаво й змістовно  провели  ми-
нулого вівторка разом із своїм класоводом  Оксаною Кропив-
ницькою.  Не лишень для учнів, а й для  запрошених  (вчителів
молодших класів, представників відділу освіти), цей повчаль-
ний захід, насичений різноманітними вправами, іграми,  дискус-
ійними діалогами, спостереженнями, повчальними настанова-
ми,  пролетів як одна мить. Називався він  «Я не ображу рідної
землі».   Очевидно,  він досягнув своєї мети, бо в підсумку кож-
на дитина, з ніжністю і трепетом притуляючи до свого сер-
денька  кетяг червоної  калини, обвитий  зеленим барвінком,
твердо   і впевнено клялася: «Я не ображу рідної землі». Це
було дуже зворушливо.

ко.   Кожен   школяр, плескаючи
в долоні, що служило підтверд-
женням його намірів,   впевне-
но стверджував « Я це можу!» –
можу посадити деревце, підго-
дувати птахів, не смітити в лісі,
любити цей світ. А потім, заплю-
щивши очі, прослухали чарівний
спів пташок, насолодившись ве-
личавою симфонією.

 Вчитель продемонструвала
учням  Червону книгу  Українсь-
ких Карпат, «Книгу скарг лісових
мешканців», ознайомила з не-

величкою фотовиставкою на
природничу тему, провела з
ними  своєрідний екологічний
тренінг- фізкультхвилинку, інте-
рактивну гру про взаємозв’язок
у природі. Діти  попрацювали у
творчо-пошукових групах, пере-
глянули  цікаве відео про сову і
їжачка. І не лишень  ознайоми-
лися за допомогою мультимед-
ійної  дошки з цими лісовими
тваринками, а й  подивилися
зблизька їхні чучела.

 У підсумку всі маленькі учас-
ники екологічного форуму (а це
– Вікторія Дульнявка, Максим
Черчович,  Марина Рубель,  Іван
Костишак,  Леся Миклюсевич,
Євген Федчишин, Микола Роз-
дольський, Іван Курус, Яна Джу-
ра,  Валентин Писанчин, Михай-
ло Сьомбак, Олександра Годо-
ванець, Вікторія Кнівець, Назар
Синичич)  запевнили Оксану Те-
одорівну,  і це почули усі  при-
сутні на заході,  що берегтимуть
природу та  любитимуть її велич
і красу, шануватимуть нашу ба-
гату і прекрасну українську зем-
лю.  Бо, як співається у добре
відомій нам усім пісні:

Лише у нас на Україні
Росте калина при долині.
Вода джерельна з небом

синім
Лише у нас на  Україні».

Ольга ТАРАСЕНКО.

Син Богдан, невістка Надя,
дочка Марія, зять Іван, дочка
Анна, зять
Іван, 9
онуків, 12
правнуків
вітають з
90-річчям
від дня на-
родження ,
дорогого і
лю бл ячого
батька, діду-
ся і прадідуся, жителя с. Вовче –
Михайла Павловича Музику.

Нехай Вам, рідненький, Гос-
подь Бог шле добро і щастя, доб-
ре здоров’я, нехай тепло і зати-
шок родинної оселі надійно за-
хищають Вас від негараздів, а в
майбутньому на Вас чекає ще
багато-багато, наповнених ко-
рисними справами і земними
радощами, років життя, Божої
благодаті Вам на многая і бла-
гая літ!

В цей день вітаємо зі свя-
том,

Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Мати Пречиста обері-

гає,
Ангел Господній на крилах

тримає,
А Бог хай дарує надію й теп-

ло
На многії літа, на щастя й

добро.

Колектив працівників анесте-
зіологічного відділення Тур-
ківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітає
колегу по ро-
боті Іванну
Олександрі-
вну Гайгель
з 55-річчям і
бажає ша-
новній юві-
лярці неба
безхмарного,
настрою гар-
ного, щастя без ліку і довгого віку.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
На довгій стежині Вашої

ниви
Будьте завжди Ви здорові й

щасливі.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківсь-
кої КЦРЛ
щ и р о с е р -
дечно віта-
ють з 55-
річчям від
дня народ-
ження  мо-
лодшу мед-
сестру реані-
м а ц і й н о г о
відділення Іванну Олександрі-
вну Гайгель і бажають їй добро-
го здоров’я, невичерпної життє-
вої енергії, сімейного благопо-
луччя, довголіття.

В цей ювілейний день хай
Вам квітує літо,

Життя біжить немовкну-
чим струмком,

Хай стелиться, немов руш-
ник розшитий,

Здоров’ям, щастям, раді-
стю, добром.
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ПОНЕДIЛОК, 22
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Мiграцiйний вектор
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.10 Уряд на зв»язку з
громадянами
09.50 Нацiональний вiдбiр до
ПКЄ 2016. Фiнал
13.10 Вiкно в Америку
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.10 Фiльм-концерт «Тель-
нюк: Наш Шевченко»
15.20 Х/ф «Залiзна сотня»
17.00 Книга ua
17.35 Суспiльний унiверситет
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф «Гостини у Вакер-
барта»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових
Юнацьких Олiмпiйських iгор

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 01.40 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 9»
12.20 «10 хвилин з прем’єр-
мiнiстром»
12.30 «Мiняю жiнку»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелод-
рами - 5»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы
- 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00 «Грошi»
23.30 «Мiнкульт»
00.00, 02.05 Комедiя «Жан-
дарм та iнопланетяни»

ІНТЕР
06.10 Д/с «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
12.45, 14.20 «Страх у твоєму
домi»
15.00, 16.15 «Жди меня»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Запитайте в осенi»
22.50, 03.10 Т/с «Мiсто мрiї 2»

ВIВТОРОК, 23
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
07.25, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/ф «Гостини у Вакер-
барта»
10.25 XX Мiжнародний турнiр з
боротьби
12.30 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Мультфiльми
15.05 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина

16.35 Подорожнi
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 01.50
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю
жiнку»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелод-
рами - 5»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы
- 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00 «Чотири весiлля 5»
00.00, 02.15 Комедiя «Жан-
дарм i жандарметки»

ІНТЕР
05.20, 20.00, 02.35
«Подробицi»
06.05, 11.15, 12.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в
осенi»
13.35, 14.20 «Страх у твоєму
домi»
14.55 «Судовi справи»
15.50, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
22.55, 03.20 Т/с «Мiсто мрiї 2»
00.55 Х/ф «А життя продов-
жується»

СЕРЕДА, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.25 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Мультфiльми
15.05 На гостину до Iвана
Поповича
15.45 Гра долi
16.20 Д/ф «Зiрка у формi
квадрата»
16.55, 04.30 Д/ф «Вiзит до
Кореї»
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 Т/с «Мафiоза»
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових
Юнацьких Олiмпiйських iгор
23.50 Тепло. Ua

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 01.55
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелод-
рами - 5»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.

Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы
- 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00 «Одруження наослiп 2»
00.00, 02.20 Комедiя
«Прибульцi»

ІНТЕР
05.20, 20.00, 02.35
«Подробицi»
06.05, 11.15, 12.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в
осенi»
13.35, 14.20 «Страх у твоєму
домi»
14.55 «Судовi справи»
15.50, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
22.55, 03.25 Т/с «Мiсто мрiї 2»

ЧЕТВЕР, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45, 04.15 Д/с «Мости мiж
свiтами»
10.25 Вiкно в Америку
10.50 Дорога до Рiо-2016
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.10 Мультфiльми
14.30 Спогади
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.10 Свiтло
16.50 Д/ф «Вiтрильник iз
запахом свiтла. Михайло
Драгоманов, Леся Українка»
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.25 Т/с «Мафiоза»
20.25 Д/ф «Курс на Баварiю.
Майбутнє для молодих
iспанцiв»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.05
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелод-
рами - 5»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы
- 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00, 23.30 «Право на владу
2016»

ІНТЕР
05.20, 20.00, 02.35
«Подробицi»
06.05, 11.15, 12.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в
осенi»
13.35, 14.20 «Страх у твоєму
домi»

14.55 «Судовi справи»
15.50, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
22.55, 03.20 Т/с «Мiсто мрiї 2»

П’ЯТНИЦЯ, 26

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.25
Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.20 Про головне
09.45, 04.00 Д/с «Мости мiж
свiтами»
11.35 Чоловiчий клуб
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.30 Театральнi сезони
15.20 Вiра. Надiя. Любов
16.10 Д/ф «Олександр Богомо-
лець. В опозицiї до смертi»
16.40 Д/ф «Канадськi
лiсоруби»
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 21.25 Спецпроект
«Кримське питання»
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових
Юнацьких Олiмпiйських iгор

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, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелод-
рами - 5»
15.50 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.20 «Вечiрнiй Київ2015»
22.45 «Свiтське життя»
23.45 Х/ф «Омен»

ІНТЕР
05.20, 20.00, 05.00
«Подробицi»
06.10, 11.15, 12.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Т/с «Запитайте в осенi»
13.35, 14.20 «Страх у твоєму
домi»
14.55 «Судовi справи»
15.50, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Iнтуїцiя»

СУБОТА, 27

UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.25 У просторi буття
07.05 Вертикаль влади
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.20 Свiт on line
08.40 Золотий гусак
09.15 Школа Мерi Поппiнс
09.30 Хочу бути
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.20 М/с «Казки Андерсена.
Сучасне прочитання»
12.00 5 баксiв.net
13.15 Х/ф «П’ять днiв у Римi»
15.25 Д/ф «Фiлiп Петен»
16.25 Чоловiчий клуб
16.55, 02.20 Баскетбол. Кубок
України. Фiнал
19.00, 21.25 Всесвiтня серiя
боксу. Україна - Куба
21.00, 05.35 Новини

22.00 Д/ф «Поверни менi iм’я»
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола

КАНАЛ 1+1
06.00 «ГРОШI»
06.50, 19.30 ТСН
07.50 «Свiтське життя»
08.50 Т/с «Хазяйка «
13.00 «Вечiрнiй Київ»
15.40, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
17.35 «Розсмiши комiка»
18.30 «Розсмiши комiка 7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.15, 04.15 Х/ф «Хоробре
серце»

ІНТЕР
05.45 «Жди меня»
08.00, 02.10 Х/ф «Добрi
намiри»
09.30 Т/с «Два капiтани»
18.25, 20.30 Т/с «Повернешся -
поговоримо»
20.00 «Подробицi»
22.50 Х/ф «Гувернантка»

НЕДIЛЯ, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.00 Путiвник прочанина
09.15 Гра долi
09.50 Мистецькi iсторiї
10.25 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.50 Д/с «Смачнi подорожi»
13.55 Фольк-music
15.30 Гандбол. Лiга чемпiонiв.
ГК «Ла Рiоха» (Iспанiя) - ГК
«Мотор Запорiжжя» (Україна)
17.25 Чоловiчий клуб. Спорт
18.30 Дорога до Рiо-2016
18.55 Український корт
19.25 Д/ф «Останнi ковбої
Тоскани»
20.25 Театральнi сезони
21.00, 05.35 Новини
21.25 Прем’єр-мiнiстр України
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.20 Книга ua
23.00 День Янгола

КАНАЛ 1+1
07.00 «Однокласники»
08.00 «Українськi сенсацiї»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00, 12.05 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
13.05 «Одруження наослiп 2»
14.25 «Чотири весiлля 5»
15.45 «Мультибарбара»
17.35 Комедiя «Джунглi»
19.20 «10 хвилин з прем’єр-
мiнiстром»
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.10 Х/ф «Швидкiсть - 2: Круїз
пiд контролем»

ІНТЕР
04.55 Х/ф «Лiтаком, поїздом,
автомобiлем»
06.20 М/с «Фiксiкi»
06.40 «Подробицi»
07.10 Х/ф «Iнтуїцiя»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Т/с «Повернешся -
поговоримо»
15.20, 21.40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем`єр-
мiнiстром»
22.30 Д/ф «Врятувати i зберег-
ти»
23.30 Т/с «Правдива iсторiя
про Червонi вiтрила»



ПАМ’ЯТНИКИ
Виготовлення і встановлення.
Телефони: 0978371439,

0991936444 ( Ігор).
Адреса: м. Турка, вул. І.Фран-

ка, 33 (територія колишнього
світлотехнічного заводу).

 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
НАШІ ТЕЛЕФОНИ:
редактора – 3-12-45,

бухгалтерії – 3-21-27,
видавничого відділу – 3-25-22.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі  ре-
дакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавни-
чий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив редакції газети «Бойківщина» висловлює щире співчут-

тя працівниці редакції – Ірині Романівні Павлик – з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.

Турківська райдержадміністрація та райком профспілки праців-
ників держустанов висловлюють щирі співчуття секретарю керівни-
ка Надії Каролівні Бордун з приводу тяжкої втрати – смерті матері

Працівники Турківської клініко-діагностичної лабораторії вислов-
люють щире співчуття лікарю-бактеріологу Лесі Романівні Сушицькій
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Турківської баклабораторії висловлює щире співчуття
лікарю-бактеріологу Лесі Романівні Сушицькій та її родині з приво-
ду тяжкої втрати – смерті батька – Романа Володимировича Багая.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття лікарю-бактеріологу Лесі Романівні Су-
шицькій з приводу великого горя – смерті батька.

Колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» висловлює щире співчут-
тя майстру лісу Надсянського лісництва Олегу Михайловичу Посо-
ленику з приводу смерті матері.

Педагогічний та учнівський колективи Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
глибоко сумують з приводу смерті колишнього вчителя трудового
навчання Романа Володимировича Багая та висловлюють щире
співчуття дружині – Ганні Іларіонівні Багай та родині покійного.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю англійської мови Сергію Мироновичу Леньові з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері – Надії Іванівни.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телю фізичного виховання Василю Васильовичу Фатичу з приводу
тяжкої втрати – смерті тестя – Михайла Федоровича Рошка.

Колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття май-
стру по обслуговуванню Василю Михайловичу Рошку та вчителю Га-
лині Михайлівні Шемелинець з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття керівнику фізичного виховання Юрію
Тарасовичу Сушицькому з приводу смерті тестя.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю образотворчого мистецтва Ярославі Миколаївні
Леньо з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи – Надії Іванівни.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю англійської мови Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. Сергію
Мироновичу Леньові з приводу передчасної смерті матері.

Стоматологічний колектив поліклініки висловлює щире співчуття
молодшій медичній сестрі Галині Василівні Кузьмак з приводу тяж-
кої втрати – смерті свекрухи.

Державні акти на право влас-
ності на земельні ділянки
№286975 від 25.02.2010р., №
286977 від 25.02.2010р.,
№286976 від 25.02.2010р. на
ім’я Сюзани Ігорівни Кімакович,
видані Управлінням Держком-
зему у Турківському районі
Львівської області, вважати
втраченими.

Продається двокімнатна
квартира в м. Турка по вул.
С.Стрільців.

Тел.: 0990370542.

Продається автомобіль УАЗ -
бортовий. Міні-трактор «Біло-
рус-082».

Тел.: 0509014291,
0964432792.

Турківська міська рада повідомляє про те, що в м. Турка відводяться
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, пло-
щею 0,2757 га, гр. Кричківському Володимиру Михайловичу.

ТЕРМІНОВО!
Продається трактор «Сінтай-

224».  У доброму стані.
Ціна – договірна.
Тел.: 0958194127 (Степан).

Запрошення до участі у Конкурсі
1. Організація громади «Агенція місцевого  розвитку  села Нижній

Турів» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, ор-
ієнтований на громаду») цією об’явою запрошують кваліфікованих
підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропо-
зиції для виконання робіт в межах Мікропроекту «Енергозберігаючі
заходи у школі села Нижній Турів Турківського району Львівської
області» за адресою: Львівська обл., Турківський район, с.Нижній
Турів, вул.Дорошенка,6. Загальнобудівельні роботи: заміна дерев’-
яних вікон на металопластикові, встановлення підвіконників та
зливів, облаштування відкосів.

Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівель-
них робіт на об’єктах подібного або вищого рівня складності.

2. Тендерну документацію безкоштовно можна отримати за ад-
ресою: Львівська обл., Турківський район, с.Нижній Турів, вул,Доро-
шенка,6, Нижньотурівський НВК. Пропозиції повинні залишитись
чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття Конкурс-
них пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді доставлені за
вищенаведеною адресою не пізніше ніж 11.00 год. 10 березня 2016
року, після чого вони будуть розкриті у присутності наявних учас-
ників тендеру. Конкурсні пропозиції, надані пізніше встановленого
терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру нероз-
критими.

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформа-
цію за адресою: Львівська обл., Турківський район, с. Нижній Турів,
вул. Дорошенка, 6, або за телефонами:  0956376615  – Вовчансь-
кий Віталій Семенович.

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

лопрофіль, а також:
цеглу червону, силікатну, вогнетривку, цемент, вапно, шифер, плос-

кий шифер, блоки фундаментні, плити перекриття, блоки з марму-
рової крошки, піно- і газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металоп-
рокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, піноп-
ласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки, навіси,
ворота.

Надаєм послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÐÅªÑÒÐÀÖ²ß ÐÅ×ÎÂÈÕ ÏÐÀÂ
зміни у Законодавстві України

З 13.12.2015 вступили в силу  Закони України  «Про внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законо-
давчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких
інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Цими законами передбачено багато новацій, які полягають у передачі повноважень з державної
реєстрації від територіальних органів Міністерства юстиції України на місця, запровадженні електрон-
них сервісів, а також створенні конкуренції у сфері державної реєстрації.

Починаючи з 1 січня нового року, кожна міська рада, кожна об’єднана громада, районна державна
адміністрація  можуть надавати послуги із реєстрації майна та бізнесу, отримуючи кошти до свого
місцевого бюджету, а наші громадяни отримали якісний, небюрократичний, некорумпований сервіс у
цілій низці нових точок надання адмінпослуг. Крім того, функції з реєстрації передані нотаріусам та
іншим акредитованим суб’єктам.

Функції органів юстиції у зазначених сферах державної реєстрації будуть поступово передаватися на
місця до моменту завершення цього процесу у визначений Законами строк – до 30 квітня 2016 року.

За Міністерством юстиції України та його територіальними органами у сфері державної  реєстрації
залишені повноваження здійснення державної реєстрації громадських формувань, їх символіки,
підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

Також зазначеними законами запроваджено в системі державної реєстрації можливість оскаржен-
ня рішень, дій та бездіяльності органів державної реєстрації в адміністративному порядку. Особа, яка
вважає, що її права порушено, зможе оскаржити відповідні дії чи рішення до територіального органу
Міністерства юстиції. А у разі незгоди з рішенням вказаного органу, за результатом розгляду скарги,
його можна буде оскаржити до Міністерства юстиції або до суду.

Також звертаємо особливу увагу на те, що  у новій редакції Закону України “Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” змінено порядок проведення державної реєстрації
прав, строки державної реєстрації прав, розміри плати за проведення державної реєстрації прав та
надання інформації з Державного реєстру прав, а також не передбачено видачу державними реєстра-
торами свідоцтва про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та витягу з Державно-
го реєстру прав. За результатом розгляду заяв про проведення державної реєстрації права власності
державним реєстратором, взамін свідоцтва про державну реєстрацію права власності на нерухоме
майно та витягу з Державного реєстру прав, формується інформація з Державного реєстру прав, яка
буде свідчити про зареєстроване право власності та містити відомості про майно, власників тощо. Така
інформація може надаватись як в електронній, так (за бажанням заявника) і в паперовій формі, та
має однакову юридичну силу і містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав. Звертаємо
увагу жителів Турківщини, що інформація в паперовій формі друкується на аркушах паперу формату А-
4, без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Новації, які введені цими Законами:
– створення єдиного державного  реєстру;
– запровадження електронної реєстрації;
– скорочення процедури реєстрації у сфері державної реєстрації прав на нерухомість з 14 до 5 днів;
– введення принципу екстериторіальності (тобто громадяни зможуть реєструвати бізнес або права

на землю не лише в реєстраційних службах за місцем знаходження або розташування земельної
ділянки). При цьому запроваджений принцип екстериторіальності в межах області – у сфері держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме майно (окрім нотаріусів) та межах України – у сфері державної
реєстрації бізнесу;

– встановлення диференційованого підходу до сплати адміністративного збору залежно від строків
проведення державної реєстрації тощо.

Михайло ШКІТАК,
заступник начальника Турківського РУЮ з питань державної реєстрації.

Щопонеділка у супермаркеті
«Наш Край», що знаходиться за
адресою пл. Ринок,26, для пен-
сіонерів – соціальний день. При
пред’явленні пенсійного по-
свідчення – знижка на весь то-
вар 5%.

Продаються кролики для розведення різних порід, м’ясного на-
прямку. А також м’ясо молодого кролика, вирощеного на зерні, без
«Преміксів». Тел.: 0973326338 – Юрій.

Продаються мотоцикли марки «ІЖ-5», та «ІЖ-3».  У доброму стані. Ціна – договірна.
Тел.: 0984159577.


