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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:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- 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, 095 9 428 428,  0 800 500 736.

Служба ветеринарної медицини району щиросердечно вітає із
ювілеєм – 60-річчям від дня народження –
ветлікаря-бактеріолога – Миколу Ілліча Блаж-
івського – і бажає шановному ювіляру добро-
го здоров’я, радості від життя, любові від рідних,
поваги від людей, опіки від Всевишнього.

Хай попри всі земні тривоги,
Які не можна обійти,
Вам завжди стелиться дорога
Любові, щастя, доброти.
Нехай душа у Вас ніколи  не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своєю ласкою Господь завжди Вас гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.

Дорогу, люблячу, добру і дбайливу дружину і матусю – Надію Миро-
нівну Яворську із с. Лосинець, яка 1 березня відсвяткувала свій
ювілей, від щирого серця вітають чоловік Ми-
хайло, сини Олег та Сергій і вся велика любля-
ча родина.

Рідні бажають дорогій їм людині міцного здо-
ров’я – з роси і води, добрих і щирих друзів,
сповнення усіх заповітних мрій і сподівань, лю-
бові, світлої радості, Божої ласки і благосло-
вення на довгі і щасливі роки життя.

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

1 березня відзначила свій золотий ювілей – Надія Миронівна
Яворська.

Однопартійці, колеги по фракції ВО «Батьківщина» у Турківській
районній раді приєднуються до усіх привітань, які звучать на адресу
шановної ювілярки.

Дорога Надіє Миронівно!
Нехай у Вашому домі панують спокій і гар-

монія. Нехай все, що було в житті славного,
доброго повторюється знову і знову, принося-
чи радість і щастя. Залишайтеся завжди
світлою, доброю, чуйною людиною. Нехай Ва-
шими постійними супутниками стануть міцне
здоров’я, любов, увага і повага колег і друзів.
Господнього благословення Вам на довгі  роки
життя.

Зібрались діти, рідні і знайомі
І неповторним став звичайний день.
Вітання, квіти і слова любові
Теплом зігріли славний ювілей.
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добром і водограєм ллється
І щастя ділиться на многії і благії літа.

Ó íåä³ëþ, 5 áåðåçíÿ, î 15.00 ãîä. у приміщенні куль-
турно-мистецького центру «Україна» відбудеться
çâ³ò Òóðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

ÃÅÍÍÀÄ²ß ÊÎÃÓÒÀ.
Запрошуємо депутатів міської ради, працівників житло-

во-комунального господарства, громадських активістів,
жителів міста.

ПІШОВ З ЖИТТЯ ЩЕ
ОДИН УЧАСНИК АТО

У середу, 1 березня, в с. Завадівка провели в останню дорогу
учасника АТО  – 41-річного Миколу Ковальчука.

Так склалися обставини, що він не обзавівся сім’єю, а жив лише з
батьками. У 1994-96 роках проходив строкову військову службу. Коли
розпочалися військові дії на Сході України,  його 10 березня 2015
року було мобілізовано. Службу проходив у Золочівському ремонт-
но-відновлювальному полку. В цьому  ж таки році більше двох місяців
безпосередньо брав участь у бойових діях на лінії зіткнення. На-
ступного року, у березні, демобілізувався. А нещодавно Микола сам
прийшов до райвійськкомату й зголосився до проходження військо-
вої служби за контрактом. Прибув для вивчення на Яворівський
полігон, і тут йому раптово стало зле. А через якийсь час він помер.
Наразі причину смерті не встановлено.

 Провести в останню дорогу Миколу Михайловича в його рідне
село приїхали побратими-атовці, представники військкомату, кері-
вники району.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
Завжди приємно, коли вихідці з нашого району, завдяки своїм умінням та наполегливості, дома-

гаються суспільного визнання, демонструючи свою професійну майстерність. Направду, нам є
ким гордитися: бойківська земля народила чимало відомих лікарів, науковців, бізнесменів.

Сьогодні на зміну уже титуло-
ваним  крок за кроком підходять
й молоді, які ще, нехай і не так
яскраво, а вже заявляють про
себе. Серед таких – аспірант ка-
федри педіатрії та неонатології
факультету післядипломної осві-
ти Львівського медичного універ-
ситету ім. Д. Галицького ( за сумі-
сництвом – лікар-педіатр Бо-
ринської КМЛ) Андрій Маркін. Бук-
вально недавно мені довелося
чути приємні відгуки про нього
медичного персоналу лікарської
амбулаторії с.В.Яблунька, де ко-
роткий час працював Андрій, та
жителів цього села. А днями по-
чув ще одну приємну звістку. Мо-
лодий й, безперечно, таланови-
тий лікар двічі брав участь у зйом-
ках в одній із найвідоміших медич-
них телепередач  України та країн
колишнього СНД «Школа докто-
ра Комаровського», в якості спец-
іаліста з питань захворювання крові у дітей. У першій мова йшла про особливості «залізної» дієти у дітей,
у другій – порушувалися проблеми згортання крові у дітей.

Слід відзначити, що ця телепередача користується неабиякою популярністю не лише в Україні, а й  у
багатьох країнах світу, на які її транслюють. Це Білорусь, Молдова, Казахстан, Росія, Аргентина, Бразилія
та інші. А це понад 100-мільйонна глядацька аудиторія.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
Дорогі жінки – працівники
медичної галузі району!
З нагоди Дня весни, який свят-

куватимемо 8 Березня, прийміть
найщиріші наші вітання. Бажає-
мо вам міцного здоров’я, нев’я-
нучої молодості на багато весен,
кохання і гармонії. Хай у ваших
душах завжди цвіте весна, у ро-
динах завжди буде лад, тепло і
затишок. Хай ніщо не затьма-
рить вашого настрою цього дня.
Хай вам щастить у всьому, а Бог
допомагає в усіх справах. Зали-
шайтеся завжди такими ж юни-
ми, гарними, неповторними,
ніжними та чуйними.

Вітаєм вас усіх зі святом,
Нехай життя буде бага-

тим:
На здоров’я, і на силу,
І на доленьку щасливу.
З повагою – адміністрація і

профспілкова організація Туркі-
вської КЦРЛ.
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28 лютого відсвяткували свій
55-річний ювілей подружнього
сімейного життя дорогі наші
щирі, добро-
зичливі, хороші
– Іван Григоро-
вич та Ярос-
лава Іванівна
Пацкан із с.
Закіпці.

Від щирого
серця вітаємо
дорогих юві-
лярів з цим прекрас-
ним сімейним святом.

Нехай Господь завжди у
поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й

сили,
Радості земної і тепла.
З повагою, любов’ю і найкра-

щими побажаннями Терезія та
Марія із сім’ями.

Дорогого хресного тата – Ми-
хайла Михайловича Рябінця із
Турки – з юві-
лейним днем
народження
щиросердечно
вітає похрес-
ник Михайло і
бажає йому
м і ц н о г о -
міцного здо-
ров’я, миру, добробу-
ту, родинного благополуччя.
Нехай Господь Бог  дарує ювіля-
рові щасливу і довгу життєву до-
рогу.

Хай стежка життєва раді-
стю квітне,

Настрою гарного, днів при-
вітних.

Здоров’я, щастя, світлої
долі,

Щирого затишку в серці і в
домі.

Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба

Дарує усе, чого лише тре-
ба.

А Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.
До привітань приєднуються

куми Світлана і Михайло.

5 березня святкуватиме
свій день народ-
ження настоя-
тель храму Св.
Апостолів Пет-
ра і Павла м.
Турка о. Тарас
Більо.

Ша но в но г о
іменинника щи-
р о с е р д е ч н о
вітають о. Мар’ян, парафіяни і
церковне братство та бажають
йому ще плідної і довгої праці на
Ниві Христовій, міцного здоро-
в’я, щастя, радості, добра і дов-
голіття.

Бажаєм здоров’я, щедрої
долі,

Серце хай гріє людська доб-
рота.

Втоми не знати ні в чому,
ніколи,

Радості й миру – на довгі
літа.

Хай щастя і спокій стоять
на порозі,

А лихо – у вічній далекій до-
розі.

З любов’ю шлемо ми ці
теплі слова,

А Бог хай дарує многії літа.

– Наша компанія створена під
реалізацію американських про-
ектів,  наші аналітики готують для
органів місцевого самовряду-
вання програми під їх реаліза-
цію. Ми дослідили весь Кар-
патський регіон, щоб  побачити,
з чим, з якими пропозиціями
можуть вийти американські
компанії  на ваш ринок, що мо-
жуть запропонувати вам  і як
зможуть заробляти тут  гроші, –
сказав він. –  І Турка в цьому
плані може стати  першою в  Ук-

раїні. Тому що досі ніхто у нашій
державі  не працював за такою
програмою.  Це не інвестиційний
проект, це  є бізнес –проект, а
бізнес означає   чисте середо-
вище, де можна робити гроші.
Мова йде про створення  бага-
тьох робочих місць на основі
американських технологій.  Ре-
алізація програми   дає мож-
ливість україномовним амери-
канцям вкладати свої кошти під
конкретні проекти.  І ще одне: в
ході реалізації  програми добре

працює клірингова система, яка
не забороняє виставляти акції
товариства на американському
ринку, Ваша громада матиме
одну акцію, і ще 9- члени грома-
ди.  Це система руху грошей, які
працюватимуть на вас.  І ці кош-
ти,  цей капітал,  в підсумку йдуть
на потреби  громади.  Вони да-
дуть поштовх розвитку міста,
району, цілого регіону.  Адже  ми
ніколи не працюємо під держа-
ву, а під місцеву громаду.  Так як
є у цивілізованому світі, де  все
вирішують громади.

  До речі, говорив гість дуже
багато, наводив приклади, але
більшість присутніх  у залі не
зрозуміли  виступ п. Романко.
Дехто, як мовиться, сприйняв цю
програму в штики. Можливо,  не
зрозуміли тому, що все, що гово-
рив  виступаючий, а пояснював
він  мовою фінансиста, банкіра,
аналітика,   не легко було усві-
домити  навіть досвідченій у
фінансових справах людині.  І, до
речі,  це  підтвердить  будь-який
пересічний турківчанин, кожен,

хто лишень, як буде оприлюдне-
на програма у ЗМІ,  прочитає  її
текст.

– Безумовно, нас цікавить
залучення додаткових коштів до
бюджету міста, аби можна було
реалізовувати ті чи інші проекти
для  його розвитку.   Але не запе-
речую й того,  що справді маємо
дуже складну для нашого сприй-
няття програму, оскільки є бага-
то термінів, які стосуються бан-
ківської справи, економіки.  У
цьому, звичайно,  є певний ри-
зик.  Тим більше, що програму
реалізовують вперше в Україні, і
Турка – пілотний проект.  Воче-
видь, буде  потрібен детальний
аналіз висококваліфікованих,
навіть  міжнародних  фахівців.
Наразі, а  це стосується  вищез-
гаданого проекту,  маємо  прий-
няти регуляторний акт. Після
його детального аналізу в Києві,
який здійснить   державна регу-
ляторна комісія, й  буде виріше-
но питання:  маємо, чи не має-
мо ми права брати участь у да-
ному проекті. Якщо в столиці  усе
затвердять, порушень закону не
буде, це означатиме, що програ-
му можна буде оприлюднювати
і братися за реалізацію проекту,
– сказав  міський голова.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÒÓÐÊÀ  ÌÎÆÅ ÂÇßÒÈ Ó×ÀÑÒÜ
Ó Ï²ËÎÒÍÎÌÓ ÏÐÎÅÊÒ²

Минулого тижня на  позачерговій сесії Турківської міської
ради чи не   найбільше часу було відведено  розгляду  питання,
яке стосувалося затвердження базового тексту програми
співпраці між ПП «Інноваційно-Технологічно-Дилерсько-Інвес-
тиційна Компанія «Кіперман і Партнери» і  Турківською міською
радою. Для ознайомлення  з даною програмою на сесію навіть
були запрошені голова Турківської районної ради Володимир
Лозюк, начальник фінансового управління РДА Володимир
Юсипович,   начальник управління Державної казначейської
служби  у Турківському районі Михайло Хорт, члени виконко-
му міської  ради, окремі підприємці.  Перед присутніми у сесійній
залі  виступив незалежний системний  фінансовий аналітик
вище згаданої компанії, один із розробників  даної  програми
Михайло Романко, який розповів про сам проект, про   механізм
участі в ньому.

СЕЗОН ПОЛЮВАННЯ
ЗАКІНЧИВСЯ

У відповідності до Закону України «Про мисливське господар-
ство та полювання» та наказу по господарству, погодженого  у
Львівському обласному управлінні лісового та мисливського госпо-
дарства та  обласній держадміністрації, 26 лютого ц.р. закінчився

сезон полювання на всі види диких тварин в угіддях Турківського
ТМіРу. Тому перебування з мисливською зброєю в угіддях, закріпле-
них за Товариством, а також допуск собак у мисливські угіддя, є
порушенням законодавства України. До винних вживатимемо захо-
ди згідно чинного законодавства. Перебувати з мисливською зброєю
у мисливських угіддях мають право тільки посадові особи ТМіРу.
Просимо жителів району про випадки незаконного полювання
інформувати посадових осіб ТМіРу, органи поліції та лісгоспи.

Богдан МИХАЙЛИК.

ÇÂ²ÒÓÂÀËÈ É ÍÀÃÎÐÎÄÈ ÂÐÓ×ÀËÈ
Минулої п’ятниці в  сесійному залі Турківської районної ради  голова  РДА Олександр Лабецький звітував про проведену

роботу за минулий рік та окреслював перспективи на поточний. Для того, щоб присутні краще сприймали сказане, було
зроблено й унаочнення. На великому моніторі демонстрували таблиці, графіки та різного роду діаграми, що показували розви-
ток тієї чи іншої галузі. Після досить ґрунтовного виступу Олександра Мироновича, слово взяла заступник голови обласної
держадміністрації, яка спеціально прибула на Турківщину, Ірина Гримак. Загалом підтримуючи звіт, вона зробила цілий ряд
зауважень. Зокрема, радила керівникам Турківщини навести чіткий порядок у землекористуванні, визначити привабливі зе-
мельні ділянки для потенційних інвесторів, більше уваги звертати на розвиток туризму. Щоб менше було хаотичності, зат-
вердити генеральні плани населених пунктів. На її думку, в Карпатському регіоні, де немає великих підприємств, основою
розвитку має стати саме відпочинок з усіма автентичними особливостями.  Сама Ірина Ярославівна готова сприяти нам у
цьому. Якщо її допомоги буде замало, свої важелі може включити й голова ОДА Олег Синютка. Головне, щоб була ініціатива
знизу.

Як і очікувалося, у присутніх було багато запитань до гості. Зокрема
сільський голова с. Н. Яблунька Василь Хорт просив сприяння в за-
вершенні будівництва школи з тим, щоб уже у вересні 2017 року учні
мали можливість навчатися у новому приміщенні, відновити зручні  два
рейси  електрички зі Львова до Сянок і у зворотному напрямку. Якщо
у першому питанні чіткої відповіді не було, то в другому Ірина Яросла-
вівна запевнила, що вже найближчим часом питання буде вирішено.
Так і сталося. 1 березня рух електрички було відновлено. А директор
Лімнянського НВК проінформував гостю, що восени їхній навчальний
заклад відзначатиме своє 200-річчя. Для того, щоб гостям свята було
на що подивитися, терміново потрібно провести капітальний ремонт
приміщення. Зокрема перекрити дах та зробити фасад. Хочеться віри-
ти, що і в цьому питанні буде сприяння облдержадміністрації. Було
питання щодо реформи медичної галузі. Зокрема, скорочуючи в
Турківській лікарні ліжкомісця, сьогодні хворих з серйозними патоло-
гіями немає де госпіталізувати. Медичний заклад переповнений. Зву-
чали із залу й інші запитання, що стосувалися життєдіяльності району.

На звіті були присутні і виступили депутати обласної ради від Турків-
щини Михайло Дзюдзь та Михайло Ільницький.

Ірина Ярославівна виконала й приємну місію – вручила відзнаку
«Мати-героїня», якою Президент України нагородив Ганну Бобурко з
с. Карпатське, Раїсу Іваник із с. Н. Висоцьке,  Марію Комарницьку з смт. Бориня, Анастасію Корнутяк із с. Присліп,  Галину Куприч із  с.
Нижній Турів, Ніну Мендель, із с. Верхнє,  а також Марію Кльоб – матір Героя Миколи Кльоба, що загинув у зоні АТО.  Також медалі «За
звитягу» вона вручила воїнам-афганцям – голові   районної  організації Всеукраїнської Спілки ветеранів Афганістану Івану Панциру та
воїну-афганцю, заступнику головного лікаря Турківської КЦРЛ Івану Нагайку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÑÂ²Ò ÍÅ ÁÅÇ
ÄÎÁÐÈÕ ËÞÄÅÉ
 У кожного з нас в той чи інший період життя трапляються непе-

редбачувані складні обставини. Й добре, коли на життєвій дорозі є
люди, готові допомогти у їх вирішенні, підтримати матеріально чи,
бодай, порадою. Серед таких й депутат Верховної Ради України

Андрій Лопушанський. У листопаді минулого року я звернувся до
нього по  допомогу для лікування мого шестирічного сина Михайли-
ка.  Зразу ж моїй сім’ї було виділено путівку на відпочинок в сана-
торій «Женева» у Трускавці. Там ми відпочили й набралися сил.
Окрім мене та Михайлика, ще й молодший син Іван та дружина
Світлана. А буквально днями Андрій Ярославович знову запропо-
нував нам такий же відпочинок. Ми щиро дякуємо йому за добре
серце та турботу.

З вдячністю та повагою – Іван Січак, с. В. Яблунька.
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Учні 2 класу Комарницького НВК щиросердечно вітають з Днем
весни вчителя Світлану Василівну Пелюшкевич.

Шановна Світлано Василівно, прийміть найщиріші та найтепліші
вітання у цей прекрасний міжнародний жіночий день – 8 Березня.
Упродовж багатьох років Ви є взірцем для всіх дітей не лише як
мудрий керівник, а й як справжня мама. Від усієї душі зичимо Вам
міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди, чудового настрою,
родинного затишку і сімейного добробуту. Нехай завжди Вас супро-
воджує удача, постійно зігріває тепло людської
вдячності, а будні й свята наповнюються раді-
стю, світлом і любов’ю рідних і близьких. Вічної
молодості Вашій душі та серцю, здійснення усіх
планів та сподівань. Нехай людська шана буде
подякою за плідну працю, чуйність і добро.

Хай пролісок перший дарує Вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро.
Хай зігрівають душу Вам красою
Весни тендітні пелюстки.
І розливаються джерельною водою
Добра і щастя гомінкі струмки.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ сердечно вітають з нагоди ювілею фельдшера
амбулаторії с. Ільник – Марію Йосипівну Розлуцьку – і
бажають шановній ювілярці неба безхмарного, на-
строю гарного, щастя без ліку і довгого віку.

Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілейним днем народження медсес-
тру терапевтичного відділу ТКЦРЛ – Ганну Дмитрів-
ну Павлик – і бажають шановній ювілярці доброго
здоров’я – до століття, родинного тепла, достатку,
добра, миру, Божої опіки на життєвій ниві.

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 сестру, тітку та хресну маму, жительку с. Лосинець – Надію
Миронівну Яворську – з ювілейним днем народження, яке вона
відзначала 1 березня, щиро вітають сестри
Іванна та Зеновія, швагри Микола та Володи-
мир, племінники Леся, Михайло та Жанна – з
сім’ями. Вони бажають ювілярці, щоб кожен
день приносив їй міцне здоров’я, достаток і
мир у сім’ю, повагу від оточуючих і радісну усм-
ішку.

Бажаєм сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі.
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде в житті.
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ,
Здоров’я, щастя, радості й надії.

У ці прекрасні і перші весняні дні, 2 березня, святкувала свій
ювілей щира, прекрасна, чуйна людина, жителька смт. Бориня –
Віра Іванівна Крупчак. Щиро вітають дорогу ювілярку і бажають їй
міцного здоров’я, щастя, радості і Божого благословення дочка Леся,
зять Богдан, онуки Андрій і Мар’ян, брат Іван з сім’єю, племінниця
Софія з сім’єю і вся родина.

За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно не старіюча душа.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.

Закупівля товарів через систе-
му ProZorro зроблена таким чи-
ном, що покупець до завершен-
ня торгів не може знати, скільки
учасників торгів зареєстрували-
ся і які ціни пропонують за свій
товар. Покупець дізнається

ÑÌ²ÒÒªÂÎÇ, ÎÏÎÂÈÒÈÉ
×ÓÒÊÀÌÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÀÌÈ
Пояснення щодо закупівлі міською радою спеціальної

машини через систему електронних торгів

На схилі  високого пагорба, біля дороги, що веде на Старе Село,  серед  давніх розлогих
гіллястих дерев заховалося  приміщення Турківської  автомобільної школи.  Це єдина автомо-
більна школа на два райони області – Турківський і Старосамбірський. Сьогодні вона є основ-
ною, а  в м. Добромиль  діє  філія Турківської автошколи.  За цей час   автошкола  підготувала
десятки тисяч    водіїв транспортних засобів різних категорій. Нині  її коридори уже не є таки-
ми  гамірними й багатолюдними, як були  в той час, коли школа, створена при  Товаристві
сприяння обороні України,  планово готувала водіїв   і для армії.  З усього видно, що школа
потребує доброго і ґрунтовного оновлення.

 Директор автошколи Михайло Фенчин підтвердив, що зараз, через фінансову  нестабільність в дер-
жаві,  дійсно є  менше охочих отримати водійські  посвідчення. Але все ж школа  працює і, виходячи з
реалій сьогоднішнього дня, старається йти в ногу з часом. Минулого року вона підготовила 1263 водіїв
різних категорій – «B», «D», «D1»,  «ВЕ», «DE», «C1E», «CE», «A»(мотоциклісти).

–  У Турківській автошколі   сформований досвідчений колектив викладачів, інструкторів, технічних
працівників,  багато з яких віддали закладу  десятки літ праці.  Серед яких –  Зеновій Кузьо, Ігор
Мариняк, Микола Томінець, Оксана Черчович,  Василь Горяк,  Володимир Кундич,  Володимир Пухір,
Василь Копитчак та інші.  Створено нормальні і зручні умови для роботи,  маємо   гарний комп’ютерний
кабінет для занять учнів, – каже Михайло Михайлович. –   Придбано нові  підручники з автосправи.
Намагаємося постійно оновлювати нашу автошколу, хоча на самофінансуванні дуже важко виживати,
тим більше зараз –  з підняттям мінімальної заробітної плати.  При можливості, завжди дбаємо про
поповнення матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам Міністерства освіти і Міністерства
внутрішніх справ.  Декілька  років тому для навчальних  потреб  Турківська автошкола придбала три нові
«Жигулі», одну «сімку» і дві «дев’ятки».  Готуючи  водіїв автобусів, маємо  для практичних занять  з
водіння два автобуси, і ще, очевидно, буде  закуплено один. У нас навчають  водіїв  різних категорій, але
основна – це категорія «В» (легкові автомобілі).  Практичне навчання водіїв проводимо згідно відпов-
ідних маршрутних карт. Початкові заняття з їзди на легковому автомобілі наші курсанти освоюють на
спеціальній площадці перед приміщенням автошколи. Маршрути по місту узгоджуємо з ВДАІ і місце-
вою владою. Учні автошколи вивчають правила дорожнього руху,  комплектацію того чи іншого транс-
портного засобу, фактори, що спричиняють виникнення ДТП та багато іншого, що зобов’язаний знати
водій.

  В  автошколі  немає канікул, набір учнів  проводиться  постійно.  За словами Михайла Михайловича,
приходять  вивчати водійську справу особи, віком від 18 років.  До речі, багато навчається жінок і дівчат
– майже половина. Вони в основному  вивчають водіння легковим автомобілем.  Одне тільки прикро,
що  значно подорожчали  курси водіїв, але тих, хто має велике бажання навчитися водити автомобіль,
це не зупиняє. Сучасне життя вимагає  цих знань. У цивілізованих європейських державах кожен  з
членів сім’ї  має в своєму  користуванні транспортний засіб  не як розкіш, а як першу  необхідність.
Дасть Бог, колись буде так і в нас.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Á²ËÜØÅ ÒÈÑß×²  ÂÎÄ²¯Â
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підготовила минулого року Турківська автомобільна школа

тільки кінцевий результат торгів,
якщо такі відбулися. Тендер на
закупівлю сміттєвоза два рази
не відбувся через те, що ніхто не
захотів брати в ньому участь.
Після других торгів нами було
відправлено 9 звернень – про-
позицій про участь у торгах тим
фірмам, які вже вигравали такі
тендери. Ця інформація збере-
жена на електронній пошті
міської ради, її легко перевіри-
ти. Я особисто мав телефонні
розмови з потенційними про-
давцями таких автомобілів. Нам
пропонували новий одномосто-
вий МАЗ, зі сміттєвим бункером
на 8 кубів (обов’язкова вимога –
18 кубів) за 1200000 грн.; така ж
машина, але з бункером на 18
кубів, коштувала би 2200000 грн.
Всі інші потенційні продавці

могли запропонувати лише ма-
шини з коробкою – автоматом і
одним ведучим мостом. Але
вони відмовлялися від вимоги га-
рантійного обслуговування про-
тягом одного року (обов’язкова
вимога договору). Якщо б торги

не відбулися за третім разом,
гроші довелося б повернути в
обласний бюджет і місто не
мало б сміттєвоза.

Торги відбулися, і перемож-
цем системою ProSorro був виз-
наний підприємець В. Маркович,
з ціновою пропозицією 1176000
грн. У встановлений термін (про-
тягом 5 днів), ним були подані
всі необхідні оригінали доку-
ментів. Згідно розпорядження,
була створена комісія для огля-
ду машини. Пропонувався МАН
2001 року випуску, Євро 2, пробіг
– 390000 км. Технічний стан ав-
томобіля не задовільнив комі-
сію, тоді був запропонований
альтернативний варіант, який
повністю відповідав тендерним
вимогам – автомобіль КАМАЗ.
Цей автомобіль виготовлений в

Польщі у 2007 році, Євро 3,
пробіг – 69000 км., двохмосто-
вий, бункер з роторпресом для
трамбування сміття і з гідравлі-
чною системою управління бун-
кером (замість електронної).
Машина обладнана автономним
обігрівом двигуна і кабіни. Маши-
на у відмінному технічному стані,
всі 10 шин – нові. Врахувавши всі
за і проти (в тому числі і вартість
можливих запасних частин,
складності ремонту), комісія
прийняла рішення про визна-
чення даного автомобіля як та-
кого, який переміг у тендері.

Тепер кілька слів про
сміттєвоз ІВЕКО, який подаєть-
ся як альтернативний, за ціною
13000 доларів. Цей автомобіль
знаходиться біля Львова (на
об’їзній дорозі). Власник готовий
віддати його і дешевше, тому що
двигун потрібно ремонтувати (го-
нить масло), на рамі є тріщина,
ходова потребує ремонту і елек-
троніка також (ми оглядали цю
машину). Все це легко перевіри-
ти.

До речі, після того, як наш тен-
дер відбувся, двічі дзвонили з
департаменту екології обласної
ОДА і перепитували, чи дійсно
тендер відбувся, бо 9 тендерів
не відбулися, і виділені кошти
повернули в бюджет у зв’язку з
тим, що ніхто не подав пропозиції.
Ще раз пояснюю, що міська
рада не впливає на ціну, за якою
купують товар. Це визначає сис-
тема ProSorro.

Наразі всю тендерну докумен-
тацію по сміттєвозу вилучила
прокуратура, яка веде контроль
за використанням бюджетних
коштів.

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.



4 стор.  «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»        3 áåðåçíÿ 2017 ðîêó

Розмову про Україну та її сим-
воли можна вести без кінця-
краю, бо така багата і щедра
наша земля, така славна її істо-
рія.  З цієї нагоди нещодавно в
Турківській загальноосвітній
школі-інтернаті  дуже цікаво, в
атмосфері патріотизму і любові
до рідної землі, пройшов вихов-

ний захід на тему «Державні та
народні символи України». Його
провела вихователь 2 класу Те-
тяна Максим разом зі своїми ви-
хованцями. Ознайомити дітей з
національними та народними
символами України,  формува-
ти  патріотичну свідомість шко-
лярів, виховати почуття любові

до своєї рідної землі –  ставили
перед собою мету організатори
свята. На нього запросили вчи-
телів, вихователів, батьків, а та-
кож директора  закладу Оксану
Сушинець, завуча Марію Михай-
лишин, консультанта ПМПК Іван-
ну Бегей.

Виховний захід розпочали з
молитви за Україну та воїнів,  які
захищають  суверенітет і тери-
торіальну цілісність нашої дер-
жави.  А тих, хто віддав за  Украї-
ну, за нас з вами своє життя під
час боїв в зоні АТО, було вшано-
вано хвилиною мовчання.

Другокласники  декламували
вірші, співали пісні про Україну
та її символи. Ізюминкою  захо-
ду став танець «Перлина-Украї-
на», який вихованці школи-
інтернату танцювали з велики-
ми синьо-жовтими прапорами.
А жінці-матері – берегині украї-

нського роду – хлопчики 2 класу
подарували жартівливий танець
«Мамо, дайте гроші на книжки».

Вихователь  Тетяна Іванівна,
яка разом зі своїми  підопічни-
ми  доклала максимум зусиль,
аби свято вдалося на славу, зак-
ликала присутніх  у залі любити і
шанувати символи України:

 – Ці святині і шанобливе став-
лення до них є ознакою високої
громадянської свідомості, на-
ціональної гідності і, зрештою,
культури людини. Ми повинні
знати, поважати символи своєї
Вітчизни, оберігати їх. Пишати-
ся, що маємо свою державу,
свою землю, свою мову, свої тра-
диції і свої символи.

Наприкінці заходу директор
школи Оксана Сушинець подя-
кувала учням та їхньому вихова-
телю за цікавий, змістовний і
дуже гарний  виховний захід.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÑÂßÒÈÍ² ÍÀÐÎÄÓ

«Лицар школи –
2017»

Уже стало доброю традицією у Нижньояблунському НВК про-
водити конкурси, змагання, на яких визначають найрозумніших,
найкмітливіших, найталановитіших хлопців та дівчат. Нещо-
давно учні 8-9 класів змагалися в конкурсно-розважальній про-
грамі «Лицарі школи – 2017». Серед конкурсантів були учні Ва-
силь Васьків (9-А кл.), Михайло Голованич (9-Б кл.), Степан Куд-
ільчак (8-А кл.), Юрій Пукшин (8-Б кл.) . Шлях до перемоги прохо-
див через такі конкурси: «Візитка», «Майстер на всі руки», «Ос-
відчення в коханні», «Спортивний», «Інтелектуальний», «Свій ко-
ник». Упродовж вечора наші конкурсанти мали змогу здійснити
чудову мандрівку в дивовижний світ чоловічої сили, витрива-
лості, спритності, краси і розуму. Титул «Лицар школи – 2017»
виборов учень Михайло Голованич (9-Б кл.) . Він членам журі і гля-
дачам показав свою спритність, витривалість, кмітливість і
майстерність.

Програму змагань вели чудові і красиві ведучі: Оксана Цвик і Марія
Середич. Між конкурсами своїми піснями і танцями глядачів розва-
жали учні 5-А, 5-Б, 5-В, 7-А класів: Софія Германович, Михайліна Гем-
бець, Марина Розлуцька, Аліна Січак, Соломія Михайлишин, Оксана
Ковальчин, Уляна Крецул, Олег Червоняк, Василь Куприч, Анна Кудільчак, Христина Мишковська, Василина Крецул, Ірина Мишковська,
Михайліна Кузьо, Марія Куприч, Олександра Мишковська, Христина Бегей, Мар’яна Шум’яцька, Катерина Крецул, Валентина Данилевич,
Ірина Гунза, під керівництвом вчителів музики Миколи Мишковського та Василя Малого і керівника хореографічного гуртка Надії Квич.

Всі учасники конкурсу були нагороджені грамотами та призами, спонсором яких був Василь Стахнів.
Ірина КРУПЧАК,

педагог-організатор Нижньояблунського НВК.

Äèâîâèæíèé ñâ³ò þíàöüêî¿ ñèëè ³ êðàñè
Цікаву подорож у дивовижний світ чоловічої сили і краси, кмітливості і майстерності здійснили учні та

вчителі школи під час святкової програми «Лицар школи – 2017», присвяченої Дню Святого Валентина.
Свято було організовано педагогом-організатором Завадівського НВК О.М.Журавчик.

У  конкурсі  взяли участь 9 конкурсантів (учні 5-9 класів). Хлопці вели чесну і справедливу боротьбу.
Перший конкурс «Візитка» видався дуже цікавим та неординарним. Було зрозуміло, що боротьба за

перемогу буде наполегливою.
Наступний  – «Богатирські си-
ли». У ньому юнаки показали
свою фізичну форму і витри-
валість. У конкурсі «Все для те-
бе» кмітливі красені продемон-
стрували винахідливість, показа-
ли ораторські здібності. Наступ-
ний етап  – конкурс «Я тобі тро-
янди в коси заплету», де дівчат-
кам – однокласникам заплітали
косу. Найяскравішим був кон-
курс «Майстри на всі руки». Учас-
никам потрібно  було швидко і
якісно почистити картоплю. Ли-
царі всіх часів багато мандрува-
ли, тому багато знали. Наші
хлопці – лицарі також багато зна-
ють і відповідали на будь-яке
складне запитання у конкурсі
кмітливих «Ерудит». У конкурсі

«Мої таланти»  глядачі та члени журі захоплено спостерігали за талановитими учасниками. Останній і
вирішальний конкурс «Галантний кавалер» показав, що наші конкурсанти – справжні джентльмени,
лицарі, які знають правила поведінки та етикету.

Після обговорення та підбиття підсумків, журі оголосило свій вердикт. На сцені хлопці затамували
подих…Хто ж кращий? Хто оригінальніший? А підсумки конкурсу такі:

 «Лицар школи – 2017» - Дмитро Копанишин (7 клас); «Лицар Витривалість» –   Онуфрій Яворський
(9 клас); «Лицар Шляхетність» – Микола Павлик (8 клас); «Лицар Спритність» – Іван Занкович (5 клас);
«Лицар Артистичність» – Олександр Лоневський (8 клас); «Лицар Винахідливість» – Олег Ільницький
(5 клас); «Лицар Ерудит» – Роман Леньо (6 клас); «Лицар Талант» – Олег Крупчак (9 клас); «Лицар
Романтик» – Юліан Занкович (7 клас).

Таїсія Павлик,
голова учнівського братства «Лелека» Завадівського НВК.

ЛЮБИТИ ПРИРОДУ –
ЗНАЧИТЬ  БЕРЕГТИ ЇЇ

У народі кажуть, що фініш є своєрідним стартом. Для вчи-
телів  з досвідом  цей вислів – оцінка  їх таланту та твор-
чості. Справді, коли любиш свою роботу, то знаєш, що і як
треба робити. Але інколи хочеться чимось «розчинити» і до-
повнити свою працю. Я черпаю нові ідеї у своїх колег і вдячна їм
за таку можливість. Тому й хочу поділитися тим, що ми – учні
та вчителі  Турківського НВК – робимо в нашій школі.  Мене як
вчителя-географа найбільше турбує екологічна освіта, адже
гострота сучасних екологічних проблем поставила перед
школою і педагогами  важливе завдання – навчити та вихова-
ти молоде покоління, здатне по-новому розв’язувати пробле-
ми охорони, перетворення та раціонального використання при-
роди. На даному етапі не можна  обмежуватися тільки про-
світництвом учнів із питань охорони   природи. Нині екологіч-
ну освіту необхідно розглядати як частину усього виховного
процесу, як один із елементів загальної освіти.

Любити природу – означає берегти її.  Цьому вчимо своїх вихо-
ванців. У  нашому  навчально-виховному закладі вчителі хімії, біо-
логії та географії проводять різноманітні  конкурси і змагання, спря-
мовані на екологічне виховання.  Серед них  «Планета  в нас одна»,
« Планета б’є на сполох!», «Земля – наш спільний дім» та інші.
Мною, як головою методичного об’єднання вчителів природничих
дисциплін, виготовлено  спеціальний стенд «Краса і біль Турківщи-
ни», який містить такі розділи: «Чарівна природа Турки», «Герб м.
Турка» (з краєвидами), «Зберегти природу», «Ми на правильному
шляху», «Згадай про рай» (світлини забруднених куточків Турки).
Цікаво проходять у школі  вечори «Люби і знай свій рідний край», а
також з нетерпінням чекають учні туристсько-краєзнавчих змагань,
які   традиційно організовуємо  восени.  Проводимо їх  в урочищі
Цабанівка. Завдання таких змагань,  зокрема для педагогів, –  ши-
роке залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої, пошу-
кової та дослідницької роботи;  виявлення та вивчення кращого
досвіду цієї діяльності;  здобуття додаткових знань про свій рідний
край, щоби в  майбутньому можна було їх використати на уроках
або в позакласній роботі. А  школярі,  беручи в них участь, вчаться
орієнтуватися на місцевості; дізнаються про лікарські рослини, їх
значення та  використання;  розвивають свої спортивні здібності;
вчаться складати і розкладати намет, готувати обід з дарів природи.

Після змагань діти прибирають територію свого перебування.
Вони знають правило : «Кожен з нас повинен почати з себе. Якщо
кожен житель міста Турка вийде і  прибере своє подвір’я – це буде
його внесок у збереження природи».

Марія МИГАЛЬ,
 вчитель географії Турківського НВК.

НАША
УВАГА –

ДОВКІЛЛЮ
Кожен із нас є невід’ємною

частиною природи. Нам подо-
бається спостерігати за
першою краплею, що пере-
двіщає початок весни, за пер-
шим снігом, що перетворює
місто в білу казку, за осіннім
листопадом, що встеляє
землю золотим килимом. Од-
нак, все частіше ми забуває-
мо, що вся ця краса дуже за-
лежить від нас, від того, як
ми ставимося до природи.
Надзвичайно важливо берег-
ти її, адже ми передаємо цей
світ нашим дітям, які повинні
бачити його таким, яким ба-
чимо його ми: чистим, без
сміттєвих пакетів, що розки-
дані обабіч доріг, без порожніх
пляшок від пива та мінераль-
ної водички – в парках і скве-
рах. Наші діти повинні вчити-
ся в нас оберігати цей світ,
переймаючи корисну звичку –
не смітити. Якщо вони цього
навчаться, згодом, будучи
дорослими, у свою чергу по-
стараються передати вже
своїм дітям той світ, що їм
показали ми.

Саме тому в Завадівському
НВК було проведено виховний
захід на екологічну тему «Вмійте
природу любити». У ньому взя-
ли участь учні 4 класу, під керів-
ництвом студентки-практикант-
ки 4 курсу Самбірського педаго-
гічного коледжу ім. І.Филипчака
Марії Пуравець. Діти розказува-
ли вірші, співали пісні, танцюва-
ли, розігрували сценки на еко-
логічну тематику.

На святі були присутні учні 1-4
класів, батьки, дідусі, бабусі, вчи-
телі, методист відділу освіти Тур-
ківської РДА Люба Сакаль.

О.ПАВЛИК,
класний керівник 4 класу.
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Найдорожчу у світі, люблячу і
турботливу матусю, бабусю і пра-
бабусю, жи-
тельку Турки
– Олену Ва-
с и л і в н у
Шкрамко – із
7 0 - р і ч ни м
ю в і л е є м ,
який відзна-
чила 1 бе-
резня, щиро-
с е р д е ч н о
вітають сини
Любомир, Ігор, Василь, Юрій;
невістки Арія, Галина, Ірина,
Наталія; онуки Діана з чолові-
ком Антоном, Юра, Юліан, Ярос-
лав, Микола, любимий правнук
Максимко і вся велика родина.

Бажаємо Вам, рідненька,
міцного здоров’я, достатку, ра-
дості в житті, миру, великого
людського щастя. Нехай родин-
не тепло і затишок зігрівають
Вас, а Господь дарує ще багато
наповнених земними радощами
років.

Люба матусю, бабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас
зростили.

Що Ви нас любите, усім по-
магаєте,

Молитесь за нас, добра нам
бажаєте.

За руки невтомні, за хліб на
столі,

Спасибі Вам, рідна, уклін до
землі.

Нехай береже Вас молитва
свята

На щедрі, щасливі многії
літа.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ від
щирого серця вітають з ювілеєм
бухгалтера ТКЦРЛ – Олену
В а с и л і в н у
Шкрамко – і
бажають ша-
новній юві-
лярці ще дов-
гих і щасливих
літ в міцному
здоров’ї, ра-
дості, любові, достатку,
пошануванні, Господній опіці і
благословенні.

Хай доля шле Вам і добро, і
щастя,

Міцне здоров’я, море благ
земних,

А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,

Нехай ще довго стеляться
до ніг.

Працівники бухгалтерії Туркі-
вської КЦРЛ щиросердечно віта-
ють з ювілеєм бухгалтера – Оле-
ну Василівну Шкрамко – і бажа-
ють дорогій
ю в і л я р ц і
міцного здо-
ров’я – з роси
і води, світлої
радості в
житті, родинного
тепла, Божого бла-
гословення на увесь довгий вік.

Нехай рясні дощі несуть
для Вас здоров’я,

Проміння сонячне торкає
за вуста.

Хай діти і онуки зігрівають
Вас любов’ю,

Бажаєм довгого й щасливо-
го життя.

Пригадую,  на початку на-
вчального року нам, молодим
вчителям, що прибули на Турків-
щину, влаштували свято. В  рай-
онному будинку культури органі-
зували вогник за чашкою кави.
Виступаючі цікаво розказували
про цей чудовий бойківський
край, вітали нас, бажаючи успіхів
на педагогічній ниві. Тоді кожен
з присутніх  молодих педагогів от-
римав на пам’ять подарунок.
Мені дісталася книжка Григора
Тютюнника «Вир», яку я на доб-
ру згадку зберігаю й сьогодні.

У с. Головське, куди я приїхав
на місце праці,  мене також зус-
тріли досить привітно, зокрема

директор Василь Павлюх. Він
провів коротку екскурсію по
школі, показав приміщення 4
класу. На квартиру мене прий-
няли чудові люди – подружжя
Микола та Анна Фальовські.
Кажу щиро, я в них почував себе,
як  удома. Хоча господарі, їх  троє
дітей і я жили в одній кімнаті.
Маючи добру згадку про мої мо-
лоді роки та велику вдячність
перед людьми, я щороку при-
їжджаю в Головське, аби
відвідати моє рідне село, школу
й господиню. Господар, на жаль,
уже помер. Йдучи вулицею,
спілкуючись з педагогами чи з
п. Анною,  відчуваю великий при-

плив енергії. Здається, що все
довкола таке близьке мені і
рідне.

У ті часи у 4 класі навчалося
15 дітей. Це були приємні й

цікаві  та відповідальні хлопці й
дівчата, які здебільшого вчили-
ся на «4» і «5». На жаль, я не

ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÀ – Ì²É Ð²ÄÍÈÉ ÊÐÀÉ знаю, як склалася подальша
доля моїх вихованців. Тому був
би радий, якби відгукнулися
вони. В даний час я працюю в м.
Самбір вчителем історії в техні-
кумі економіки та інформатики.
З нетерпінням чекаю  від них
листів, телеграм, дзвінків.  Моя
адреса: 81400,  м.  Самбір,   вул.

Січових Стрільців,31/2. Тел. :
0979081913.

Ханас Іван Степанович.

У 1969 році я закінчив Самбірське педагогічне училище.
Місцем  роботи вибрав   не  відомий тоді для мене край – Турк-
івщину. Коли приїхав сюди. як і належиться, перше зайшов у
районний відділ освіти, де мене приємно зустрів завідувач Іван
Височанський. Після нашої короткої розмови він видав  мені
наказ на роботу в школу с. Головське, на посаду вчителя мо-
лодших класів. Моїми підопічними мали бути четвертоклас-
ники.

Оскільки цього року у нас  про-
ходитимуть Шості Всесвітні
бойківські фестини, а  реаліза-
ція даного проекту припадати-
ме  на літній період,  міська вла-
да  подала свою  заявку  на
участь у ньому. Суть у тому, що
особа чи підприємство, які би
взялися за  втілення ідеї попу-
ляризації   бойківської  кухні,
дістали би можливість  поїхати
за  кордон – у Польщу чи  Сло-
ваччину, щоби уже там, на міжна-

ПОПУЛЯРИЗУВАТИ
БОЙКІВСЬКУ КУХНЮ

родному рівні, беручи участь у
різного роду фестивалях чи свя-
тах,  представляти  наші тра-
диційні бойківські страви. Сама
реалізація запропонованого
проекту не передбачає  ніяких
витрат з міської казни, бо під
нього виділені кошти Євросою-
зу. Єдиною умовою  було  те,  щоб
міський голова дав згоду на
участь.  Якщо усе вийде добре,
міська влада,  в свою чергу,  зап-
росить польських і словацьких

кухарів  до нас, аби  почастувати
своїми стравами гостей  бойкі-
вських фестин.

Наприкінці лютого міська рада
подала  заявку на участь у ще од-
ному проекті,  який фінансується
і   реалізується одним із  німець-
ких банків. Вартість  проекту –  8
тис. Євро.  Проект  – соціального
напрямку.  Він буде спрямований
на  облаштування адміністратив-
ного  корпусу  колишнього жит-
лово- комунального господар-
ства –   будівлі  на вул. Д. Галиць-
кого (Старе Село),  з умовою, що
тут буде обладнано  одну кімнату,
площею 50 м кв. , для   тимчасо-
вого перебування  в ній людей
без місця  проживання. Якщо
проект   затвердять,  у цьому бу-
динку  зроблять  ремонт і  одна
кімната буде соціальна.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Турківській міській раді запропонували взяти участь у міжна-
родному  гуманітарному проекті «Польща-Словаччина-Украї-
на», що стосується популяризації   на світовому рівні  тра-
дицій  місцевої народної кухні.

ÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ
ÀÂÒÎÁÓÑÍÈÉ
ÌÀÐØÐÓÒ

«ÄÍ²ÑÒÐÈÊ –
ÁÎÐÈÑËÀÂ»

Багато років мешканці вов-
ченського та  ясеницького
кущів користувалися дуже
вигідним автобусним марш-
рутом, що пов’язував Турків-
щину із Дрогобиччиною. Але
три місяці тому ранковий
рейс (7 год. 45 хв.) «Дністрик -
Турка – Борислав» чомусь
зник із звиклого для людей
маршруту. Останнім часом
взагалі перестали пускати
цей автобус, а доїхати до Тур-
ки на роботу до 09:00 год. з
Жукотина, Вовчого, Шум’яча
та Прислопа стало нереаль-
но, бо сісти на маленьку мар-
шрутку «Лопушанка - Хащів
– Лімна - Бережок –Жукотин –
Вовче – Шум’яч - Турка» о 8:10
год. у Жукотині та Вовчому
вже неможливо.

І ось уявіть, в 7:20 маршрутка
з Лопушанки до Турки їде пере-
повненою вже у Лімні, а в Жуко-
тині салон набивають так, що
люди кричать, а діти, яких везуть
до лікарні в Турку, плачуть. А у
Вовчому ті, хто добирається до
Турки, сідають на будь-який
інший транспорт та  просять всій
владі у  районі  та  в області
 «здоров’я». Цей рейс, розказу-
ють самі водії, на 100% прибут-
ковий, але, з невідомих для лю-
дей  причин, його  чомусь не об-
слуговують,  а  влада  не  оголо-
шує  новий конкурс для  віднов-
лення хорошого  маршруту. 

Через безлад з транспортом
страждають пасажири, – люди
які мали би бути головними дійо-
вими особами у всіх можливих
транспортних схемах. Та, на
жаль, їх сприймають   бізнесме-
ни-перевізники лише як живі
гривні.

Микола  ЛИЛО,
депутат  районної  ради.

Продається двоповерхова
хата в с. Присліп, 2 га привати-
зованого поля, стайня, 2 шопи.

Тел.:0931480491.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на

заміщення тимчасово вакант-
ної посади спеціаліста ІІ кате-
горії відділу бухгалтерського
обліку (на період відпустки для
догляду за дитиною, яка по-
требує домашнього догляду)

Вимоги до конкурсантів: повна
вища освіта відповідного профес-
ійного спрямування   за освітньо-
кваліфікаційним   рівнем   магіст-
ра, спеціаліста; стаж роботи на
службі в органах місцевого само-
врядування або державній службі
не менше 1 року, або стаж роботи
за фахом в інших сферах управлі-
ння не менше 3-х років, навички
роботи на комп’ютері.

Перелік документів, які пода-
ються на конкурс:

–  заява про участь у конкурсі;
– заповнена картка (форма П-

2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки, розміром 4x6

см;
– копії належним чином засві-

дчених документів про освіту;
–  інформацію про заповнення

Декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за минулий рік за
формою, передбаченою Зако-
ном України «Про запобігання
корупції»;

– копія документа, що посвідчує
особу;

– копію військового квитка (для
військовослужбовців або військо-
возобов’язаних);

– копія трудової книжки.
Документи приймаються про-

тягом 30 календарних днів від дня
публікації оголошення в газеті за
адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26.

Телефон для довідок: (03269)
3-11-90.

ÁÀÃÀÒÎÒÀÐÈÔÍ²
Ë²×ÈËÜÍÈÊÈ – 50%

ÅÊÎÍÎÌ²¯ ÏÐÈ ÎÏËÀÒ² ÇÀ
ÑÂ²ÒËÎ

Ми розуміємо, що в теперішній ситуації зростання цін на все, зок-
рема і на електроенергію, негативно відіб’ється на сімейних бюд-
жетах.

Тому пропонуємо варіанти економії, як - от багатотарифний лічиль-
ник. Такий прилад обліку дає можливість оплачувати за спожиту
електроенергію з 50-відсотковою знижкою в нічний час.

За двозонним тарифом, у денний час – з 7 до 23 години – Ви
платите за спожиту електроенергію за діючим нині тарифом, а в
нічний час – з 23 до 7 год. – тариф менший від діючого на 50 відсотків.
Дещо іншим є тризонний тариф. В нічний час – з 23 до 7 год. –
розраховуєтесь за тарифом на 60% меншим від звичайного. У час
напівпікового навантаження (з 7 до 8 год., з 11 до 20 год., з 22 до 23
год.) буде повний тариф. Проте у час пікового навантаження, тобто
– з 8 до 11 год. і з 20 до 22 год., тариф на 50 відсотків більший від
діючого.

Окупність такого лічильника в середньому – трішки більше року,
якщо вночі споживатимете електроенергії понад 100 кВт/год, і ко-
ристуватиметеся пральною та посудомийною машиною, водонагр-
івальними приладами, «теплою підлогою» тощо. Опісля – буде «чи-
ста» економія сімейного бюджету.

Ще швидше лічильник окупиться і буде заощаджувати сімейний
бюджет для споживачів, які мають електричне опалення. Адже
електроопалення у помешканнях, як правило, вмикають саме в
нічний час, і це додаткова можливість економити.

Щоби встановити багатотарифний прилад обліку, достатньо звер-
нутись із заявою у Турківський район електромереж за адресою: м.
Турка, вул. І.Франка, 73, або подати заявку через Інтернет – у розділі
«Мій дім» на веб-сайті Товариства www.loe.lviv.ua, і оплатити раху-
нок на послуги переходу на зонний облік. Вартість однофазного
багатотарифного приладу обліку складає 1240,20 грн. з ПДВ, а три-
фазного – 2400,00 грн., разом з ПДВ.

Встановлять багатофункційний прилад обліку впродовж  20 ро-
бочих днів після оплати рахунку.

Консультації та роз’яснення для  споживачів встановлення бага-
тотарифних приладів обліку надають: Кол-центр ПАТ «Львівобле-
нерго»: 0800501568, цілодобово, безкоштовно.

Інформаційно-консультаційний центр Товариства: тел.: (032)239-
21-26; (032)239-21-29; (032)239-24-58; адреса: 79016, м. Львів, вул.
Шевченка,1.
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Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. щиросердечно вітає
з ювілеєм бухгалтера відділу освіти – Надію Миронівну Яворську – і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, життєвого оптимізму, сімей-
ного затишку, поваги від людей, любові від рідних, довголіття.

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

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. сердечно вітає із
днем народження завідувача методичного кабінету – Наталію Ми-
колаївну Дуду – і бажає шановній іменинниці здоров’я міцного,
щастя рясного, успіхів у роботі, добробуту у сім’ї, миру, оптимізму і
Божої ласки на довгій життєвій стежині.

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

Колектив Боринського споживчого товариства щиросердечно вітає
із 55-річчям від дня народження колегу по роботі – Любов Васил-
івну Риштей. Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного затишку,
благополуччя і добра. Нехай кожен Ваш день буде наповнений теп-
лом і любов’ю рідних Вам людей. Божої Вам опіки і благословення
на многії і благії літа.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині,
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

Із 80-річним ювілеєм діти, онуки, правнуки, зяті, невістки, свати сер-
дечно вітають дорогу, люблячу, турботливу маму,
бабусю, прабабусю і сваху – Катерину Хабаль із с.
Ясенка-Стецьова  і бажають ювілярці:

Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть.
А серце таке ж молодеє і досі
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас, хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все Вам, вклоняємось низько,
Здоров’я і щастя на довгі роки.

Цими весняними днями, 3 березня, святкує свій день народжен-
ня  Богдан Олексійович Михайлик, житель с. Вовче. Доброго і щиро-
го порадника, надійного друга вітають Петро Осташ, Ярослав    Де-
м’яновський, Валерій Височанський, Іван та Йосип Кричківські, Во-
лодимир Лоневський та вся єгерська служба і бажають шановному
імениннику міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
сповнення усіх мрій і бажань, родинного тепла, миру, бла-
гополуччя, Божої опіки на довгій життєвій стежині.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Зако-
ну України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»
та з метою одержання заува-
жень і пропозицій від фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань,
Турківська міська рада повідом-
ляє про оприлюднення проекту
рішення Турківської міської ради
«Про затвердження Програми
співпраці, на Контрактній основі,
між Приватним Підприємством
Інноваційно-Технологічно-Ди-
лерсько-Інвестиційна Компанія
Кіперман і Партнери і Органом
Місцевого Самоврядування
Міста Турка щодо реалізації як
особистих програм, проектів
органу місцевого Самовряду-
вання як міста Турка, так і Туркі-
вського, Старосамбірського,
Сколівського районів Львівської
області, гірських районів Івано-
Франківської, Закарпатської,
Чернівецької областей, включа-
ючи і реалізації затверджених
вищевказаними органами
місцевого Самоврядування осо-
бистих програм власника Ком-
панії Кіперман і Партнери, ви-

ходячи з того, що Компанія
Кіперман і Партнери – це Анал-
ітик, який готує для вищевказа-
них органів місцевого Самовря-
дування замовлені програми,
проекти, які реалізують під уп-
равлінням Компанії Кіперман і
Партнери як особисто вказані
органи місцевого Самовряду-
вання, так і визначені даними
органами місцевого Самовряду-
вання суб’єкти господарювання
з числа резидентів як України,
так і США»

Розробник: група Незалежних
Системних Фінансових Аналі-
тиків «СКОРПІОН».

Проект рішення сесії Турківсь-
кої міської ради «Про затверд-
ження Програми співпраці, на
Контрактній основі, між Приват-
ним Підприємством Інновацій-
но-Технологічно-Дилерсько-
Інвестиційна Компанія Кіпер-
ман і Партнери і Органом Місце-
вого Самоврядування  Міста Тур-
ка щодо реалізації як особистих
програм, проектів органу місце-
вого Самоврядування як міста
Турка, так і Турківського, Старо-
самбірського, Сколівського рай-

онів Львівської області, гірських
районів Івано-Франківської, За-
карпатської, Чернівецької обла-
стей, включаючи і реалізації зат-
верджених вищевказаними
органами місцевого Самовряду-
вання особистих програм влас-
ника Компанії Кіперман і Парт-
нери, виходячи з того, що Ком-
панія Кіперман і Партнери – це
Аналітик, який готує для вищев-
казаних органів місцевого Само-
врядування замовлені програ-
ми, проекти, які реалізують під
управлінням Компанії Кіперман
і Партнери як особисто вказані
органи місцевого Самовряду-
вання, так і визначені даними
органами місцевого Самовряду-
вання суб’єкти господарювання
з числа резидентів як України,
так і США» розроблено відпові-
дно до норм чинного законодав-
ства з метою впровадження
інноваційних механізмів залу-
чення громадськості до еконо-
мічного життя м.Турка та розвит-
ку демократичного процесу об-
говорення громадою кожного
кроку впровадження згаданої
Програми.

Проект регуляторного акта та
аналіз його регуляторного впли-
ву буде розміщено на офіційно-
му сайті Турківської міської ради
(turka-mrada.gov.ua) та чергово-
му випуску газети «Бойківщина».

Термін приймання пропо-
зицій та зауважень до проекту
регуляторного акта становить
один місяць з дня оприлюднен-
ня проекту регуляторного акта та
аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до
проекту регуляторного акта та
аналізу його регуляторного впли-
ву просимо надавати в пись-
мовій формі на адресу розроб-
ника: Турківська міська рада,
пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500.
тел./факс: 3-11-90 та/або на
електронну адресу
turkamrada@ukr.net

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затверд-
ження Програми співпраці, на Контрактній основі, між Приват-
ним Підприємством Інноваційно-Технологічно-Дилерсько-Інве-
стиційна Компанія Кіперман і Партнери і Органом Місцевого
Самоврядування  Міста Турка щодо реалізації як особистих
програм, проектів органу місцевого Самоврядування як міста
Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського
районів Львівської області, гірських районів Івано-Франківсь-
кої, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і реал-
ізації затверджених вищевказаними органами місцевого Само-
врядування особистих програм власника Компанії Кіперман і
Партнери, виходячи з того, що Компанія Кіперман і Партнери,
це Аналітик, який готує для вищевказаних органів місцевого
Самоврядування замовлені програми, проекти, які реалізують
під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як особисто вка-
зані органи місцевого Самоврядування, так і визначені даними
органами місцевого Самоврядування суб’єкти господарюван-
ня з числа резидентів як України, так і США»

ÑÏÀËÞÂÀÍÍß
ÑÓÕÎ¯ ÒÐÀÂÈ –

ùîð³÷íà âåñíÿíà ïðîáëåìà íà Òóðê³âùèí³

Варто пам’ятати, що спалю-
вання сухої трави є вкрай небез-
печним для здоров’я людини. До
складу диму під час спалюван-
ня в атмосферу потрапляють
окиси азоту, чадний газ, важкі
метали і низка канцерогенних
сполук. Крім того, з димом у по-
вітря вивільняються діоксини,
одні з найбільш отруйних для
людини речовин. Про це, окрім
голови РДА, наголошував і заві-
дувач сектору цивільного захис-
ту райдержадміністрації Михай-
ло Павлович. З посиланням на
департамент цивільного захис-
ту населення облдержадмініст-
рації Михайло Михайлович про-

На початку тижня голова Турківської РДА Олександр Ла-
бецький провів нараду з головами місцевих рад  щодо заборони
випалювання сухої трави. Останніми роками ця проблема на-
була особливої гостроти. Екологи б’ють нас сполох, наголо-
шуючи, що пожежі в екосистемах завдають величезної шкоди
ґрунтам, рослинному та тваринному світу, призводячи до
погіршення якості ґрунтів та змін видового складу рослин-
ності. Сіножаті на випалених територіях перетворюються
на плантації грубого бур’яну. У вогні гинуть корисні комахи,
які зазвичай зимують у верхніх шарах ґрунту, горить безліч
різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення ат-
мосферного повітря. І що найстрашніше, під час спалювання
трави вогонь з поля перекидається на лісові масиви, а буває,
що й на житлові будинки. Буквально в минулому році такий
випадок був на території Хащівської сільської ради, де вигор-
іло декілька гектарів лісу, дещо раніше – неподалік села
Матків.

інформував, що протягом дек-
ількох останніх днів, з 26 лютого
по 1 березня, на території 15
районів області та 5 міст облас-
ного значення зареєстровано
понад 130 випадків самовільно-
го випалювання сухої рослин-
ності та її залишків, що призве-
ло до виникнення пожеж на
площі понад 40 гектарів.

Слід нагадати, що Кодексом
України про адміністративні
правопорушення статтею 77-1
«Самовільне випалювання рос-
линності або її залишків» перед-
бачено адміністративну відпові-
дальність у вигляді штрафу на
громадян – від десяти до двад-

цяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від
170,0 до 340,0 грн.) і на посадо-
вих осіб – від п’ятдесяти до
сімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від
850,0 до 1190,0 гривень).

Ті самі дії, вчинені в межах те-
риторій та об’єктів природно-
заповідного фонду,  тягнуть за
собою накладення штрафу на
громадян – від двадцяти до со-
рока неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (від
340,0 до 680,0 грн.) і на посадо-
вих осіб – від сімдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (від 1190,0 до
1700,0 гривень)».

Як бачимо, очищення вогнем
зазвичай занадто дорого обхо-
диться тим, хто запалив сірни-
ка, і тим, хто гасить полум’я. Зва-
жаючи на це, голів місцевих рад
під розписку попереджено про
відповідальність за організацію
заходів пожежної безпеки в еко-
системах у межах відповідаль-
ності та функціональних обо-
в’язків. До моніторингу пожеж-
ної безпеки адміністрація про-
сить долучитися депутатів
органів місцевого самовряду-
вання та представників гро-
мадськості району.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

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

Загублені документи – свідоцтво про право власності на земельну
ділянку (серія САЕ №985109), свідоцтво про право власності на земельну
ділянку (серія САЕ №985107), свідоцтво про право власності на земельну
ділянку (серія САЕ №985108) від 13.03.2014 року та свідоцтво про право
власності на житловий будинок  (серія САЕ №985200, від 28.03.2014 р.)
видані реєстраційною службою Турківського РУЮ Львівської області на
ім’я Ганни Олексіївни Демків, вважати недійсними.

Íå çàëèøèëè ç ãîðåì íàîäèíö³
Днями трагічно пішов із життя мій єдиний син – Микола. На

допомогу в організації  похорону у перші ж хвилини прийшла
Алла Громик – добра і чуйна людина, а також не були байдужи-
ми й Миколині однокласники, сусіди.

Щиро дякую всім, хто не залишив мене наодинці з таким великим
і непоправним горем. Нехай обминає біль і горе їх сім’ї.

А Вам, п. Алло, бажаю добра і благополуччя, Господньої ласки, а
моєму Колі – Царство Небесне, світла пам’ять і вічний спокій.

Мама – Стефанія Лехновська, м. Турка.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
21.00, 05.10 Новини
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
15.20 Фольк-music
16.30 Твiй дiм-2
16.45 Д/с «Нацiональнi парки
Америки»
17.45, 04.20 Вiкно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.50 З перших вуст
19.55 Вересень
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 01.05 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 4»
11.00, 12.25, 12.55 «Мiняю
жiнку - 4»
12.20 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
14.45 «Слiпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «Грошi»
23.15, 01.20 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство»

ІНТЕР
04.35 «Подробицi тижня»
06.00 Мультфiльм
06.20, 13.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Х/ф «Два Iвани»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 00.50 «Подробицi»
21.00 Т/с «Заради кохання я
все зможу!»
01.45 Т/с «Банкiршi»

ВIВТОРОК, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
09.00 Україна на смак
09.30 Т/с «Незнайомка з
Уайлдфелл-Холлу»
10.25, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
11.15 Д/ф «Жiнки в литовськiй
iсторiї»
11.45 Орегонський путiвник
12.15 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15, 04.15 Уряд на зв’язку з
громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральнi сезони
15.45 Спогади
16.10 Мистецькi iсторiї
17.20 Хто в домi хазяїн?
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Наталья Сумська.
Перевтiлення»
19.55 Нашi грошi
20.20, 04.40 Про головне

21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 01.25 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 4»
11.00, 12.25 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
14.45 «Слiпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «На ножах»
23.35, 01.40 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство»

ІНТЕР
05.10, 20.00, 00.45
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
01.35 Т/с «Банкiршi»

СЕРЕДА, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
09.00 Х/ф «Шопен. Бажання
любовi»
11.10 Х/ф «Останнiй танець
Кармен»
12.40 Новини. Спорт
13.00, 15.00, 21.00, 05.25
Новини
13.15 Нашi грошi
13.50 Фольк-music
15.45, 19.20 Концертна програ-
ма Вiктора Павлика «Прирече-
ний на любов»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20, 04.55 Про головне
21.45 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.00 Концерт «Для тебе,
кохана...»
02.10 Телевистава «Чорна
Пантера та Бiлий Ведмiдь»

КАНАЛ 1+1
06.00, 02.00 Х/ф «Абонент
тимчасово недосяжний»
09.20 «1+1 удома: 8 березня»
11.30 Х/ф «Чудо»
19.30 ТСН
20.05 Х/ф «Титанiк»
23.45 «Концерт потапа i настi.
Золотi кити»
01.05 Т/с «Як уникнути пока-
рання за убивство»

ІНТЕР
05.10, 20.00, 01.00
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»
11.15 Х/ф «Покровськi ворота»
14.00 Х/ф «Дiвчата»
16.00 Концерт «Поговори зi
мною, мамо»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
21.00 Концерт Олега Винника
23.10 Х/ф «Осiннi клопоти»
01.50 Т/с «Банкiршi»

ЧЕТВЕР, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00, 05.10 Новини
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Т/с «Незнайомка з
Уайлдфелл-Холлу»
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту»
11.20 Д/ф «У полонi пристрастi
Наталiї Долi»
12.00 Орегонський путiвник
12.25 Суспiльний унiверситет
13.15 Слiдство. Iнфо
14.00 Спецпроект «Наш
Шевченко: сестри Тельнюк»
14.30 Д/ф «Всеволод Нестайко.
Родом з дитинства»
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.15 На пам’ять
17.25 Казки Лiрника Сашка
17.45 Школа Мерi Поппiнс
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробачен-
ням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Мiй Шевченко. Роман
Балаян
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
22.55, 05.50 Вiчне
23.15 Пiдсумки
02.10 Х/ф «Ну, ти й вiдьма»

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 01.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.25 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
14.45 «Слiпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Життя пiсля життя»
22.00 «Чотири весiлля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.30 Т/с «Як уникнути пока-
рання за убивство»

ІНТЕР
05.10, 20.00, 00.50
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
01.40 Т/с «Банкiршi»

П’ЯТНИЦЯ, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 18.15, 21.00, 01.20, 05.10
Новини
09.00 Свiт на смак. Д/с «Леген-

ди тофу»
09.30 Т/с «Незнайомка з
Уайлдфелл-Холлу»
10.25 Т/с «Лiнiя захисту»
11.15 Д/ф «Наталья Сумська.
Перевтiлення»
11.40 Орегонський путiвник
12.10 Суспiльний унiверситет
12.40, 21.30, 05.35 Новини.
Спорт
13.15 Схеми
14.00 Вiра. Надiя. Любов
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт 10км. (чоловiки)
17.00 Мiй Шевченко. Роман
Балаян
17.30 Казки Лiрника Сашка
17.50 М/с «Гон»
18.30 Що там з Євробачен-
ням?
18.40 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт 7,5км. (жiнки)
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Мiй Шевченко. Микола
Жулинський
22.55, 05.50 Вiчне
23.00 Золотий гусак
23.15 Пiдсумки
01.35 Музичне турне

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля 6»
11.00, 12.25 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Налаштування нових
параметрiв супутникового
мовлення телеканалу 1+1
шляхом пересканування
транспондера 11766 H на
супутнику Astra 4A (Sirius 4).»
14.45 «Слiпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долi»
20.20 «Розсмiши комiка. Дiти
2»
22.15 «Вечiрнiй квартал»
00.10, 04.50 «1+1 удома: 8
березня»

ІНТЕР
05.10, 20.00, 02.25
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Нiканорова»
00.50 Х/ф «Шербурзькi пара-
сольки»

СУБОТА, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
09.00 М/с «Книга джунглiв»
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.20 Книга.ua
12.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування 12,5км.
(чоловiки)
14.00 Т/с «Ейфель .Правдива
iсторiя»
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Гонка переслiдування
10км. (жiнки)
17.00 Чоловiчий клуб. Спорт
18.30 Чоловiчий клуб
19.15, 21.30 Музична весна на
Першому
21.00, 05.35 Новини
22.40 Мегалот
23.00 Свiт on line
23.25 Життєлюб

00.00 Золотий гусак
01.20 Музичне турне

КАНАЛ 1+1
06.35 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 19.30, 04.45 ТСН
11.00, 23.10 «Свiтське життя»
12.00 «Одруження наослiп 3»
13.30 «Голос країни 7»
15.40, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
17.35 «Розсмiши комiка. Дiти
2»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.10 «Концерт Потапа i Настi.
Золотi кити»
01.30 «Недiля з Кварталом»

ІНТЕР
05.00, 20.00 «Подробицi»
05.45 Мультфiльм
06.20 Х/ф «Покровськi ворота»
09.00 «Україна вражає»
10.00, 04.25 Док.проект
«Лариса Голубкiна. Я тебе
нiколи не забуду»
11.00, 03.00 Х/ф «Гусарська
балада»
13.00 Х/ф «Дайте книгу скарг»
14.50 Х/ф «Люблю. 9 березня»
16.15 Т/с «Краплина свiтла»
20.30 Творчий вечiр К.Меладзе
«Останнiй романтик»
23.15 Х/ф «Торкнутися неба»

НЕДIЛЯ, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
09.00, 04.00 Д/ф «Iгор Бiлозiр.
На зламi епох»
09.45 Спогади
10.20 Театральнi сезони
11.00 Мистецькi iсторiї
11.25 Фольк-music
12.30, 16.05, 19.25 Т/с «На
межi. Група «Антитерор»
14.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Одиночна змiшана естафета
15.35 Твiй дiм-2
17.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Змiшана естафета
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Загадки японської кухнi.
Д/ф «Сушi на експорт»
21.50 Що там з Євробачен-
ням?
22.25 Арт-Клуб 38
23.00 Свiт on line
23.20 Територiя закону
01.20 Музичне турне

КАНАЛ 1+1
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.00 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя»
14.55 «На ножах»
16.40 Т/с «Життя пiсля життя»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.15, 02.20 Х/ф «Ми купили
зоопарк»
01.35 «Аргумент кiно»

ІНТЕР
05.15 Х/ф «Дайте книгу скарг»
06.50 Мультфiльм
07.40 «Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
12.00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
12.50 Т/с «Нехай говорять»
16.10 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 Х/ф «Гнiздо горлицi»
23.35 Х/ф «В Париж!»
02.05 Х/ф «Торкнутися неба»
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Візи та робота в Польщі
Допомога у відкритті польських робо-

чих та шенген віз. Запрошення від воєво-
ди. Працевлаштування за кордоном.

Пропонуємо по всій Україні без пере-
доплати.

За детальною інформацією зверта-
тись за телефонами: 068-33-44-544, 099-
000-76-40 або за адресою: м. Дрогобич,
вул. П.Орлика, 20А (офіс «Захід-Віза»,
автостанція).

Робота в Польщі
Візи (робочі, шенген, бізнес).
Робота для чоловіків, жінок та сімей-

них пар.
Можливо без стажу роботи.
Доставляємо до місця роботи.
Тел.: 098-835-61-34 – Віталій.

Продається дерев’яний будинок в с. Н.Яблунька. 3 км від Турки. Є велика земель-
на ділянка. Поруч – дорога. Ціна – договірна. Довідки за тел.: 0999223944. Наталя.

Продається двоповерхова хата в с.
Присліп, 2 га приватизованого поля, стай-
ня, 2 шопи.

Тел.:0931480491.

Продам будинок квартирного типу в м. Турка по вул. А.Шептицького, 8 (вище
«Ощадбанку»). 2 поверхи, 7 кімнат, досить велике підвальне приміщення. Власне
подвір’я і город. Будинок вкладень не потребує. + Меблі. Світло, газ, вода, wi-fi. Гараж
для легкового авто, зручний заїзд.

За детальною інформацією телефонуйте: 0501563486 (Валентина).

Педагогічний колектив Буковинської
ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття зав-
ідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя –
смерті батька.

Педколектив Ясеницького НВК вислов-
лює щире співчуття завідувачу райметод-
кабінету Наталії Миколаївні Дуді з при-
воду великого горя – смерті батька.

Педколектив Боберківського НВК вис-
ловлює щире співчуття завідувачу райме-
тодкабінету Наталії Миколаївні Дуді з при-
воду великого горя – смерті батька.

Педагогічний колектив Кривківської
ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття зав-
ідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя –
смерті батька.

Педколектив Риківської ЗОШ І-ІІ ст. вис-
ловлює щире співчуття завідувачу райме-
тодкабінету Наталії Миколаївні Дуді з при-
воду великого горя – смерті батька.

Педколектив Матківського НВК вислов-
лює щире співчуття завідувачу райметод-
кабінету Наталії Миколаївні Дуді з при-
воду великого горя – смерті батька.

Педколектив Верхненського НВК вис-
ловлює щире співчуття завідувачу райме-
тодкабінету Наталії Миколаївні Дуді з при-
воду великого горя – смерті батька.

Педагогічний колектив Турківської ЗОШ
І-ІІІ ст. №1 висловлює щире співчуття зав-
ідувачу методичного кабінету відділу осв-
іти Турківської райдержадміністрації  На-
талії Миколаївні Дуді з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.

Батьки та учні 3 класу Верхньогус-
ненського НВК висловлюють щире
співчуття вчителю Мирославі Миколаївні
Ільницькій з приводу смерті батька –
Миколи Васильовича.

Колектив працівників Матківського НВК
висловлює щире співчуття вчителю мате-
матики Ярославі Вікторівні Рик з приво-
ду великого горя – смерті швагра.

Колектив Боринського СТ висловлює
щире співчуття продавцеві магазину с.
В.Турів Марії Миколаївні Осташ з приводу
великого горя – смерті батька – Миколи
Івановича.

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ висловлюють щире
співчуття столяру КЦРЛ Володимиру Во-
лодимировичу Пуравцю з приводу вели-
кого горя – смерті матері.

Вчителі, учні та техпрацівники Буко-
винської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумують з
приводу трагічної смерті техпрацівника
школи Івана Йосиповича Волчанського
і висловлюють щире співчуття рідним по-
кійного.

Колеги по роботі Ясеницького НВК вис-
ловлюють щире співчуття вчителю Галині
Михайлівні Кузьмак з приводу смерті ба-
бусі.

Педколектив Сигловатського НВК вис-
ловлює щире співчуття завідувачу райме-
тодкабінету Наталії Миколаївні Дуді з при-
воду великого горя – смерті батька.

Працівники районної центральної
бібліотечної системи висловлюють щире
співчуття провідному бібліографу ЦРБ
Ользі Миколаївні Різак з приводу вели-
кого горя – смерті матері. Вічна їй пам’-
ять і Царство Небесне.

Педагогічний колектив Нижненської
ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття зав-
ідувачу райметодкабінету Наталії Мико-
лаївні Дуді з приводу великого горя –
смерті батька.

Сім’я Канарєєвих висловлює глибоке
співчуття їмості Ользі Миколаївні Різак та
настоятелю церкви Різдва Христового о.
Миколі з приводу великого горя – смерті
матері і тещі.

Колектив Ясеницького НВК висловлює
щире співчуття вчителю Наталії Володи-
мирівні Сович з приводу тяжкої втрати –
смерті свекрухи.

Парафіяни церкви Різдва Христового
м. Турка висловлюють щире співчуття
отцю Миколаю та їмості Ользі Мико-
лаївні з приводу тяжкої втрати – смерті
тещі та матері – Катерини Павлівни.

Педагогічний колектив Сигловатсько-
го НВК щиро співчуває вчителям українсь-
кої мови і літератури Ганні Григорівні Го-
лич і Марії Михайлівні Сеньків з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті – се-
стри і тітки – Надії.

Педколектив Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. вис-
ловлює щире співчуття завідувачу райме-
тодкабінету Наталії Миколаївні Дуді з
приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст.
висловлює щире співчуття завідувачу рай-
методкабінету Наталії Миколаївні Дуді з
приводу великого горя – смерті батька.

Педколектив Ільницького НВК вислов-
лює щире співчуття завідувачу райметод-
кабінету Наталії Миколаївні Дуді з при-
воду великого горя – смерті батька.

Педагогічний колектив Красненнської
ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчи-
телям початкових класів Наталії Йо-
сипівні та Надії Ярославівні Зубковичам
з приводу великого горя – передчасної
смерті дівера та стрика – Йосипа.

Колектив гінекологічного відділення
Боринської МКЛ висловлює щире співчут-
тя акушеру Марії Володимирівні Гирович
з приводу тяжкої втрати – смерті чолові-
ка.

В м. Турка, по вул. Молодіжна (біля
річки, чеський проект), продається 3-
кімнатна квартира на 2-му поверсі чо-
тириповерхового будинку. Загальна
площа – 70,4 м.кв., 3 кімнати, кухня, 2
лоджії, 3  кладовки, вода, газ. Потребує
ремонту.

Ціна - 30500 у.о.
Терміново. При певних умовах – мож-

ливий торг.
Тел.: 0664554809; 0982740905.

Мережа продуктових магазинів з бага-
торічним досвідом візьме в оренду при-
міщення, площею 50 м2.

Деталі за тел.: 0961393835.

Продається дворівнева квартира, 66
кв.м., дві кімнати, в центрі міста, вода, газ.

Тел.:0968285949.
Не дорого!

Продається 2-кімнатна приватизова-
на квартира за 2 км до м. Турка, на друго-
му поверсі 8-квартирного житлового бу-
динку. Є газ, світло, біля будинку – сверд-
ловина з водою. Сарай, погріб та інші гос-
подарські будівлі. Невеличка земельна
ділянка. У квартирі є водяне і пічне опа-
лення. Також продається сіно.

Ціна – договірна.
Тел.: 0981727404 (Марія), 0685361804

(Іван)..

Продам або обміняю бульдозер ДТ-75
на колісний трактор.

Тел.: 0677365480.

ДП «Боринське лісове господар-
ство» проводить реалізацію дров па-
ливних різних порід для населення рай-
ону з 01 березня 2017 року на франко-
верхньому складі (ціна 1м3 становить
244,00 гривні) та надає послуги з за-
везенням у двір споживача (вартість
послуги перевезення віддалі 1км -  від
45 грн.)

За реалізацію дров паливних безпосе-
редньо звертатись в лісництва :

Мохнатське лісництво –  с.Мохнате;
Либохорське лісництво –с.Либохора;
Верхньовисоцьке лісництво – с.В.Ви-

соцьке;
Боринське лісництво – смт.Бориня;
Сянківське лісництво – смт. Бориня;
А також підприємство надає послуги з

порізки дров паливних для населення
району (вартість послуги порізки 1м3 дров
становить 109 грн.)

За довідками звертатись в ДП «Бо-
ринське лісове господарство» за теле-
фонами:  0504318779; 0504318786.

Адміністрація.

Турнір пам’яті
Петра Гавія

У с. Верхнє відбувся традиційний
турнір з волейболу на кубок нашого
земляка Петра Гавія, який загинув у
Афганістані.

Брали участь у ньому 10 команд – 2
команди з Турки, з с. Н.Висоцьке, з с. Ко-
марники, з с. В.Яблунька, з с. Н.Турів, 3
команди з Верхнього і гості-волейболі-
сти з с.Волосянка Закарпатської області.

У напруженому поєдинку перемогла
команда «Верхнє –1», друге місце посіла
команда з В.Яблуньки і третє – з Воло-
сянки. Переможцям турніру були вручені
кубок, грамоти та дипломи.

Організатори волейбольного турніру –
Верхненська сільська рада та Турківсь-
кий ФСК «Карпати» – дякують спонсо-
рам:  Геннадію Бенкечу –  благодійнику,
депутату Турківської міської ради від ПП
«Громадський рух «Народний конт-
роль»; приватним підприємцям Івану
Марчишаку, Миколі Німціву, Галині Роз-
дольській та іншим за допомогу і спри-
яння.

Окрема подяка командам, що взяли
участь у турнірі й продемонстрували то-
лерантність та чесність.

Оксана ЧОЛАВИН,
Верхненський сільський голова.

Хочете прикрасити свій сад новими
рослинами? Чи можливо Вас цікавить
ландшафтний дизайн ділянок? Тоді не-
гайно звертайтесь до нас! У нас є росли-
ни, які, залежно від виду, виростають як
у формі дерев, так і у формі чагарників, і
як землепокривні стеляться по землі.
Ми допоможемо Вам вибрати найопти-
мальніший варіант для Вас. Майже всі
рослини є вічнозеленими, завдяки чому
вони  тішитимуть Вас своєю красою цілий
рік.

Також надаємо послуги з ландшафтно-
го озеленення ділянок.  Наші фахівці
красиво і ефектно облаштовують приса-
дибні ділянки, висаджують дерева та де-
коративні рослини.

Плата помірна, професіоналізм га-
рантований. Телефони: (068) 059-15-13
Мар’яна, (050) 431-87-84 Віталій Васи-
льович.

Проводимо набір на роботу в турис-
тичну компанію.

Вимоги: володіти комп’ютером, комун-
ікабельність, спілкування з людьми.

Запрошуємо на співбесіду: м. Самбір,
вул. Степана Бандери, 31 (біля «Вічного
вогню»).

Тел.: 0673704254. Олег Ігорович.

Потрібен продавець у магазин «Мете-
лик».

Зарплата – від 3000 гривень.
Графік роботи: понеділок - п’ятниця

(10-19 год.), субота (9-15 год.), неділя і
вівторок – вихідні.

Вимоги: вік – 20-35 р., жінка, комуніка-
бельність, особливих знань комп’ютера
не потрібно.

Тел.: 0973930523.


