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Дорогу матусю, тещу, бабусю - Любов Степанівну Тарасову  - з
ювілеєм – 55-річчям, який відсвяткує 16 вересня, сердечно вітають
дочки – Любов, Наталія, Світлана, Василина, Тетяна; зяті – Ярос-
лав, Василь, Михайло, Мирослав, Олег; онуки – Анна, Валентина,
Ольга, Надія, Михайло, Христина, Віталій, Марина, Мирослава,
Віталій, Юлія, Юрій, Лілія, Сергійко, і бажають
люблячій ювілярці міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного тепла, миру,
достатку, добра, Божого благословення.

Люба наша мамо, мила і рідненька,
Ви нам дарували і життя, і світ.
І ми Вам бажаєм, люба наша ненько,
У здоров’ї й щасті жити до ста літ!
Жити – не тужити, внуків одружити,
Долі усміхатись, правнуків діждатись.
А ще бажаєм сонця і тепла,
Щоби Мати Божа Вас багато років берегла.

16 вересня відзначатиме своє 20-ліття чарівна і мила турківчанка
- Мар’яна Василівна Кузьмак.

Дорогу і люблячу онучку, дочку, сестричку з цим прекрасним у її
житті ювілеєм з великою любов’ю вітають бабуся Анастасія, тато

Василь, мама Марія, сестричка Василина і бажа-
ють міцного-міцного здоров’я, здійснення усіх
мрій і бажань, надійних друзів, незрадливого,
вірного кохання, мирного неба над головою, щас-
ливої долі, Господнього благословення – на многії
і благії літа!

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!

Свати із Борині Оксана та Микола Іванік з сім’єю, вітають із золо-
тим ювілеєм – 50-річчям, яке святкуватиме 16 вересня, – поважну
сваху Мар’яну Іванівну Міклюсевич із м. Турка і бажають дорогій
ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в житті,
родинного тепла, сімейного благополуччя, рясних
Божих благословінь.

Зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити,
Щоб у мирному небі Вам сонце всміхало-

ся,
А всі Ваші мрії та плани збувалися.
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються до ніг як з липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!

14 вересня відзначає свій 30-річний ювілей житель с. Явора Сте-
пан Степанович Ігнацевич.

Дорогого, люблячого, щирого, чуйного і турботливого сина, онука,
брата і племінника з цією прекрасною датою у його житті сердечно
вітають мама Ольга, батько Степан, бабуся Ганна, брат Петро, цьо-
ця Стефа з сім’єю і цьоця Галя з сім’єю.
Ювілярові вони бажають міцного-міцного
здоров’я, любові – від рідних, поваги – від
людей,  миру, добра, радості,  сімейного бла-
гополуччя, Господньої ласки і опіки – на
многії і благії літа.

Вітаємо з роками, що завітали
Сьогодні у Твоє життя.
Їх всього тридцять ми нарахували,
А зичимо дожити у щасті до ста!
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса.
Щоб всього найкращого в світі зазнати–
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

Дорогій дружині і мамі, турбо-
тливій, найкращій у світі бабусі,
пр екр ас н ій
г о с п о д и н і ,
б е р е г и н і
роду - Орисі
Й о с и ф і в н і
Рик, жи-
тельці смт.
Бориня, з на-
годи дня на-
р о д ж е н н я
шлють най-
с е р д е чн іш і
вітання завжди люблячі її чо-
ловік Роман, сини Андрій та
Сергій, невістки Катерина та Те-
тяна, онуки Андріана, Христина
та Роман і бажають міцного здо-
ров’я, мирного неба над голо-
вою, світлої радості в житті, ро-
динного благополуччя, Божої
ласки і опіки на довгі, безхмарні
і щасливі роки життя.

Здоров’я міцного – на  довгі
роки

Бажаємо Вам усі залюбки.
Хай доля дарує щастя дові-

ку,
Достатку і миру у домі без

ліку!
Калиною радість в душі хай

квітує,
Сопілка любові серце хви-

лює.
Назавжди відійдуть печалі й

тривоги,
А роси ранкові безмежно і

щиро
Щоденно дарують наснагу і

силу!

Шановні працівники лісового
господарства і пожежної охо-
рони Турківщини!

У  День працівника лісу я при-
єднуюся до
привітань на
адресу всіх,
хто не байду-
жий до про-
блем лісово-
го господар-
ства, хто
своєю пра-
цею і турбо-
тою сприяє
його збереженню та примно-
женню, хто просто любить, бе-
реже і рятує ліс. Міцного Вам
здоров’я, тепла, родинного бла-
гополуччя і миру у ваших оселях.

Вітаю із професійним святом
й працівників пожежної охоро-
ни Турківщини, на яких покладе-
но нелегку та дуже почесну місію
– захищати нас від вогняного
лиха, які готові в будь-яку хвили-
ну прийти на допомогу. Здоро-
в’я і наснаги у вашій нелегкій
професії.

З повагою депутат  Верхов-
ної Ради України Андрій ЛОПУ-
ШАНСЬКИЙ.

У рамках Другого обласного етно-фестивалю гостинності, у не-
ділю, 16 вересня, в культурному центрі «Україна» м. Турка свою
концертну  програму «Мистецькі барви Франкового краю» пре-
зентуватиме Дрогобиччина. Початок – о 14.00 год. Вхід – вільний.

ЩЕ РАЗ ПРО
 РЕЙТИНГ ШКІЛ

У минулому номері нашої газети була надрукована замітка, де
йшлося про рейтинг шкіл Львівщини, в якому відповідні місця зай-
мають і навчальні заклади Турківщини. Так сталося, з вини редакції,
що в цьому рейтингу не було вписано два навчальних  заклади, які
посіли  досить - таки високі місця. Так Ільницький НВК значиться в
ньому на 26-му місці, Боринський НВК – на 46-му.

Ми просимо вибачення у випускників цих навчальних закладів,
які показали добрі результати під час складання ЗНО, а також їхніх
батьків та педагогів.

У середу, 12 вересня, нарешті у Самбірському міжрай-
онному суді розпочалося слухання  кримінального про-
вадження з обвинувачення Турківського міського голови
Геннадія Когута у скоєнні ним кримінального правопору-
шення. До речі, для міського голови це вже тридцять третє
судове засідання. Ось  що каже з цього приводу сам Ген-
надій Йосипович:

– У першу чергу я хочу подякувати тим людям, які підтри-
мують мене  морально на судах, адже присутність людей
абсолютно міняє судовий процес.  Дякую Богу, що розпо-
чався  врешті-решт розгляд справи, бо це триває вже більше
півтора року і  коштує як здоров’я,  так і  грошей, та  ще й
дестабілізує роботу міської ради. Суд розпочався об 11 го-
дині і тривав з перервою майже  до половини п’ятої.  Дуже
багато часу зайняло озвучення адвокатом скарг і  запере-
чень на дії прокурора, слідчих, суддів. Заслухали свідків.
Це було перше підготовче засідання. Воно  ще не заверши-
лося. На 25 вересня  поточного року призначено  продов-
ження засідання. Надіюся, що затягування  судового про-
цесу не буде.

Ольга ТАРАСЕНКО.

НАРЕШТІ СУД
РОЗПОЧАВ

СЛУХАННЯ СПРАВИ



 2 стор.                     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                   14 âåðåñíÿ 2018 ðîêó

Парафіяни УГКЦ м. Турка щиросердечно вітають з днем народ-
ження о. Мар’яна Тупичака – духовного наставника, який багато
трудиться на благо церкви і людей, дбає про духовний ріст молодо-
го покоління – веде старшу групу катехизаційної школи, церковний
хор хлопчиків, чуйну, щиру і добру людину.

Дорогий о. Мар’яне! Зичимо Вам міцного здоров’я, духовних та
тілесних сил, родинного затишку. Злагоди та миру в серці; нехай
кожен день наповнюється радістю, Господ-
ньою ласкою та благословенням!

В цей день вітаємо ми Вас!
Й благословення просимо у Бога,
Бо Ви – наш батько, що навчає нас,
Як правильно іти до Нього.
Тож щастя, успіху, здоров’я
В житті священичім для Вас.
Хай Мати Божа омофором
Огорне все навколо Вас.

Сьогодні, 14 вересня, святкує своє 55-річчя жителька с. Яблунів -
Любов Данилівна Малетич.

Дорогу і люблячу, чуйну і дбайливу маму і бабусю, добру сваху з
цим прекрасним життєвим ювілеєм від щирого серця і з великою
любов’ю вітають дочки Іванна, Марія, Юлія, Галина; зяті Василь,
Володимир, Михайло, Степан; онуки – Іванна, Максим, Андріана,
Назар, Михаїл, Віталій, Ілона, Андрій, Діана, Андріана, Роман, Міша
і свати.

Ювілярці вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, здо-
ров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку.

Літа відлітають лелеками в вирій,
У далі безкраї за обрій летять.
А Вам, дорогенька, на ниві життєвій
Сьогодні від роду лиш п’ятдесят п’ять.
Низький Вам уклін від дітей та онуків,
Здоров’я міцного – з роси і води.
Нехай Ваші лагідні, стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спасибі, матусю, за ночі безсонні,
Спасибі, рідненька, за те, що Ви є.
Хай Матінка Божа від зла вберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.

17 вересня святкуватиме свій день народження щира, добра,
чуйна людина - турківчанка Надія Семенівна Горшкова.

Шановна Надіє Семенівно! Бажаємо Вам міцного здоров’я, доб-
ра і довголіття. Нехай усе, що Ви собі бажає-
те, збудеться у Вашому житті.

 Здоров’я міцного Вам, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна годи-

на,
Від біди вберігає молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина –
На многії, щасливі й щедрі літа.
З любов’ю – подруги Оксана, Марія, Дарія,

перукарі Галина та Емілія.

На концерті виступили на-
родні колективи району:
«Бойківські переспіви»,
«Юні бойківчани» РНД
м.Турка, «Дримбарі» НД
с.Бітля, гуморист М.Комар-
ницький, народний драма-
тичний театр районного На-
родного дому м.Турка та со-
лісти Іван Шушка, Соломія
Сайкун та Л. Михайлишин.

У рамках заходу діяла
етно-виставка Турківського
районного народного музею
«Бойківщина».

На завершення концерт-
ної програми перед  числен-
ною глядацькою аудиторією
виступив голова Турківської
районної державної адміні-
страції Олександр Лабець-
кий, який подякував за теплий прийом та хороших глядачів. Від Яворівської районної державної адм-
іністрації виступив перший заступник голови  Ігор Рак, який подякував за творчий дарунок та вручив
подарунки.

Наш кор.

ТУРКІВСЬКІ МИТЦІ
ВІТАЛИ ЯВОРІВЩИНУ

У неділю, 9 вересня, художні колективи Турківщини в рамках ІІ етно – фесту гостинності
завітали на Яворівщину, де презентували свою мистецьку програму.

«Як показують результати
опитування, серед потенційних
кандидатів на посаду президен-
та лідирують два прізвища: Юлія
Тимошенко (15,7% опитаних, які
планують брати участь у вибо-
рах) та Петро Порошенко (12,3%
опитаних). Саме ці два кандида-
ти, відповідно до результатів
опитування, виходять у другий
тур», - повідомив Штепа.

За його словами, третє місце
в президентському рейтингу
посів Анатолій Гриценко (8,3%),
який найбільшу підтримку отри-
мав у Західній Україні.

Далі йде Юрій Бойко (6,2%), з
найбільшою підтримкою на Хар-
ківщині, Олег Ляшко (5,6%) - на
Півночі України, Володимир Зе-
ленський (5,4%), Вадим Рабіно-
вич (5,1%) - на Одещині, Святос-
лав Вакарчук (4,7%) - в Західній
Україні, Андрій Садовий (2,7%)
та Олександр Шевченко (2,6%).

«Наше дослідження демонст-
рує, що в українського суспіль-
ства є запит на нові для політи-
ки обличчя. Це говорить про те,
що два основних лідери пере-
гонів - Юлія Тимошенко та Пет-
ро Порошенко - у своїх кампані-
ях однозначно будуть викорис-
товувати інноваційні пропозиції,
тобто вони будуть пов’язувати
себе з новим і пропонувати якісь
модерні проекти», - зазначив
Балабан.

Він додав, що підтримка у Ти-
мошенко найбільша серед меш-
канців невеликих містечок та

ЛІДЕРИ МАЙБУТНІХ
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПЕРЕГОНІВ

Серед потенційних кандидатів на посаду Президента Украї-
ни лідирують два прізвища: Юлія Тимошенко - з 15,7% голосів
опитаних та Петро Порошенко - з 12,3%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соц-
іологічним центром імені Михайла Драгоманова, які презен-
тували на прес-конференції 7 вересня соціолог, професор
Сергій Штепа та політичний експерт Ростислав Балабан,
повідомляє УНІАН.

селищ. Високі відсотки її
підтримки, за словами експер-
та, є перш за все результатом
активної експлуатації лідером
«Батьківщини» соціальної про-
блематики, найболючіших для
респондентів тем, пов’язаних із
рівнем життя. Ще одним факто-
ром високого рейтингу Тимо-
шенко експерт називає те, що її
кампанія стартувала раніше за
всі інші.

«Її кампанія відрізняється
інтенсивністю, але наразі ще не
всі агенти вступили до фази ви-
борів. Першому завжди найлег-
ше, але коли з’являться інші
кандидати, буде складніше утри-
мати рейтинг, тому що вся увага
виборців буде прикута до інших»,
- зауважив експерт.

Він повідомив, що зараз спос-
терігається тенденція щодо зро-
стання рейтингу чинного Прези-
дента. «Ми пов’язуємо це з тим,
що ще не почалась виборча кам-
панія, але він вже почав оголо-
шувати основні меседжі: укріп-
лення незалежності, розбудова
Збройних сил України, закріп-
лення у Конституції європейсь-
кого та євроатлантичного курсу
країни, а також перспективи от-
римання Томосу про автокефа-
лію Української православної
церкви», - сказав Балабан.

«На сьогоднішній момент ми
ще не знаємо, хто буде в списку
кандидатів на посаду президен-
та, тому під час опитування
включили в список дуже багато

політиків. Якщо робити заміри і
включати в список ще, наприк-
лад, Гройсмана, Яценюка чи
Кличка, то у Порошенка буде
нижчий рейтинг. А, наприклад,
на Харківщині серед представ-
ників партії «За життя» вищі по-
казники у Євгена Мураєва, якщо
включати його, то він забере по-
ловину рейтингу Рабіновича. Це
називається соціологічна архі-
тектура», - додав експерт.

Згідно з результатами опиту-
вання, досі залишається знач-
ний відсоток виборців, які не
визначилися зі своїм вибором
(21,9% серед тих, хто планує
брати участь у виборах). «Тому
ситуація ближче до дня виборів
може суттєво змінитися на ко-
ристь будь-якого з кандидатів.
Крім того, та частина респон-
дентів, яка вже визначилась з
вибором, часто змінює свою
думку саме в день виборів. Та-
кий механізм ми спостерігаємо
часто», - резюмував Балабан.

Щодо питання геополітично-
го вибору України, за оцінкою
експертів, переважна більшість
підтримує зближення з Євросо-
юзом (53,2%) та вступ України
до Північноатлантичного аль-
янсу (44,7%).

Опитування проводилось 25
серпня – 2 вересня 2018 р. се-
ред дорослого населення Ук-
раїни. Методом особистого
інтерв’ю опитано 1800 респон-
дентів, які мешкають в усіх об-
ластях України (окрім окупова-
них АР Крим та Сходу України).
Похибка вибірки не перевищує
2,3%.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

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

Останніми тижнями у нашому районі  активно ширяться  чут-
ки про викрадення дітей, особливо в нас. Буцімто викрали мало-
літню дитину в Яблуньці, пропало двоє дітей у м. Турка,  які
гуляли  біля супермаркету «Рукавичка»… У соціальній мережі
Facebook – тисячі фейкових повідомлень про викрадення дітей,
яких здають на органи. Нібито їздить  чорний  «Ауді – А 6», з
якого виходять люди і заманюють до себе  неповнолітніх дітей.

Так, в Україні є проблема зі зникненням  дітей. За статистикою, в
нашій державі щодоби зникає в середньому 25 дітей. А загалом в
Україні живе 7 мільйонів дітей, віком до 18 років. За повідомленням
Нацполіції,  лише за чотири місяці цього року до них надійшло 2937
заяв та повідомлень про зникнення дітей. Особливо кількість зниклих
зростає у теплу пору року. І найбільше таких випадків  зафіксовано у
великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі… Здебільшого з дому втікають
хлопчики, переважно 14-16 років. І основна причина втечі  – непорозу-
міння з батьками, постійні конфлікти в сім’ях,  бажання помандрува-
ти.

Але, якби, не дай Бог, десь  викрали дитину, то правоохоронці уже всі
були б, як кажуть, на ногах.  У даному випадку хтось навмисно сіє
паніку. Чи не є це елементом гібридної війни, яку веде проти України
Росія? До речі, донедавна можна було постійно чути повідомлення
про замінування різних будівель то в Києві, то у Львові, то в Ужгороді,
чи в якомусь іншому місті. Спецслужби встановили, що такі псевдо-
дзвінки поступали з Росії. А тепер ось - чутки про викрадення дітей.

– Станом на сьогоднішній день не зафіксовано жодної заяви про
зникнення дітей у нашому районі, – каже начальник  Турківського
відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській об-
ласті Дмитро Роль. –  Не треба створювати штучного ажіотажу й нага-
няти  паніку. Прохання до жителів району: якщо щось подібне трапи-
лося, якщо запідозрили якесь авто,  фіксувати в першу чергу номерні
знаки підозрілого транспортного засобу, а не лише колір та марку
машини. Й повідомити про це   негайно телефоном «102».

Ольга ТАРАСЕНКО.

 ÍÅÏÐÀÂÄÈÂ² ×ÓÒÊÈ  ÏÐÎ
ÂÈÊÐÀÄÅÍÍß Ä²ÒÅÉ

Такі цифри нині розглядають
в уряді, пише РБК-Україна з по-
силанням на власні джерела.

Водночас експерти кажуть,
що, відповідно до затвердженої

ЦІНИ НА ГАЗ ЗРОСТУТЬ
Від 1 жовтня газ для населення може здорожчати на

23%. Тобто кубометр  коштуватиме 8,5582 грн., замість
нинішніх 6,9579 грн.

раніше методики формування
ціни та взятих Україною зобов’-
язань перед Міжнародним ва-
лютним фондом, вартість газу
має зрости на 40%.
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Шановні працівники та ветерани  Турківського ДЛГП
«Галсільліс»!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня
працівника лісу. Це свято всіх людей, відданих своїй професії та
рідній природі. Вирощування лісу – надзвичайно важка праця. Її
результати майже недосяжні віку тих, хто садить і плекає наш кар-
патський ліс. Але я впевнений у тому, що ваша благородна справа
буде гідно оцінена нащадками.

Не варто забувати, що турбота та збереження цього природного
національного скарбу –  наш спільний обов’язок, а не тільки про-
фесійний обов’язок лісництва. Люди, які професійно стоять на сто-
рожі гармонії і порядку в лісовому господарстві, давно і справедли-
во заслуговують глибокої поваги і високого авторитету. Примножую-
чи своєю невтомною і наполегливою працею лісовий фонд  Турків-
щини, ви забезпечуєте надійний захист земельних угідь, поліпшує-
те екологічний стан довкілля, нарощуєте випуск продукції лісового
господарства.

Велика вдячність вам, шановні працівники та ветерани лісового
господарства, за невтомну працю і самовідданість.  Особлива по-
дяка тим, хто сьогодні захищає мир і суверенітет нашої держави в
ході проведення ООС. Сердечно бажаю вам та вашим родинам
міцного здоров’я, щастя, добра і достатку.

 Богдан ПЕТРЕНКО,
директор ДЛГП «Галсільліс».

Шановні колеги-лісівники та ветерани ДП «Боринське лісове
господарство»!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем лісівника. Жити
для майбутнього давно стало сенсом нашого життя. Адже голов-
ним завданням лісівників завжди буде створення, охорона та за-
хист лісових насаджень. Щороку ви висаджуєте  сотні  сіянців та
саджанців. Це про вас Максим Рильський написав ці натхненні ряд-
ки:

Той, хто любить паростки кленові
І діброви молоді ростить,
Той достойний людської любові,
Бо живе й працює для століть!
Сьогодні працівники лісового господарства є гордістю вітчизня-

ної лісової галузі. Вони використовують найсучасніші технології збе-
реження природних ресурсів, достойні слів вдячності, бо не мис-
лять свого життя без лісу. Хотів би вам побажати, аби ви дорожили
честю лісового побратимства, дбали за наш пречудовий  Карпатсь-
кий  край, його природні багатства, пам’ятали про тих, хто боронить
Україну і  її природну красу. Серед них є і жителі Турківщини.. Їм та
їхнім родинам  – особлива подяка і шана.

З нагоди  свята  зичу  всім здоров’я і творчої наснаги, благополуч-
чя і щастя, миру та добра!

Михайло ІЛЬНИЦЬКИЙ,
директор ДП «Боринське лісове господарство».

Шановні  ветерани, працівники, колеги ДП «Турківське лісове
господарство»!

 У третю неділю вересня ми відзначаємо своє професійне свято
– День працівника лісу. Лісове господарство України – завжди було
і залишається пріоритетною складовою народногосподарського
комплексу держави, основою економічної стабільності, запорукою
екологічної безпеки і охорони навколишнього середовища. Ліс – це
безцінний дар. Його збереження та примноження – високе покли-
кання всіх працівників лісового господарства. Завдяки самовідданій
праці лісівників, збільшується площа лісового фонду країни, успіш-
но розвивається лісогосподарська галузь.

Переконаний, що Ваш професійний обов’язок та наполеглива
праця щодо збереження, раціонального використання та дбайли-
вого відтворення лісів сприятиме процвітанню рідної Бойківщини.

Від усієї душі щиро вітаю всіх працівників лісового господарства та
ветеранів галузі з професійним святом! Особливо хочу звернутися
зі словами вдячності та пошани до тих лісівників, які сьогодні гідно
виконують військовий обов’язок  на Сході України  – захищають
державні кордони, ризикуючи власним життям. Миру Вам та Ва-
шим сім’ям, мужності та витримки у цей непростий час. Дорогі коле-
ги, нехай добробут та щастя наповнять ваші родини, міцного здоро-
в’я Вам, благополуччя і віри, наснаги та нових трудових звершень.

Василь БАРАБАШ,
директор ДП «Турківське лісове господарство».

Педагогічний колектив Ісаї-
вського НВК щиросердечно вітає

із ювілейним 60-
річчям  добру,

чуйну колегу по
роботі, вчите-

ля - Людмилу
Михай л івну
Бринь  і
бажає ша-
новній юві-
лярці міцно-
го здоров’я –

з роси і води, творчої наснаги,
успіхів у роботі, родинного теп-
ла, миру, благополуччя, рясних
Божих благословінь.

Хай зорями радість Вас оси-
пає.

Господь хай наділить здоро-
в’ям міцним.

Із ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай щастя й любов завіта-

ють в Ваш дім.

Продається будинок у м. Тур-
ка (вул. Горішня).

Незавершене будівництво, є
всі комунікації, приватизована
земля – 0,50 га.

Ціна – договірна.
Тел.: 0669127662.

ЗАСТРЕЛИВСЯ ІЗ
САМОРОБНОГО

ПІСТОЛЕТА
Трагічний випадок, підігрітий

алкоголем, нещодавно трапив-
ся в с. Верхній Турів. 54-річний
місцевий житель, після трива-
лого «загулу», прийшов додому і
покінчив життя у власному жит-
ловому будинку, вистріливши
собі в скроню із саморобного
пістолета.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ПОБИВ ДРУЖИНУ
– ВІДПОВІДАТИМЕ

В СУДІ
Насильство в сім’ї – досить

поширений злочин. Практично в
кожному селі є сім’ї, де періо-
дично «господар» знущається
над дружиною, а часто і над
дітьми. І що найстрашніше – все
це сходить дебоширам з рук. Як
правило, жінки не хочуть вино-
сити сміття із хати. Але випадок,
який нещодавно трапився в с.
Верхнє Висоцьке, таки набув
розголосу.

Молодий чоловік, 1994 року
народження, вирішив з’ясувати
стосунки із судженою за допо-
могою кулаків. Про побиття дру-
жина повідомила працівників
поліції. Відповідно,  потерпілу
було скеровано для проходжен-
ня судово-медичної експертизи,
яка встановила у неї легкі
тілесні  ушкодження. Дебоширу
було повідомлено про підозру,
а днями кримінальне провад-
ження по цьому факту скерова-
но на розгляд суду. За протип-
равний вчинок його може бути
оштрафовано на 850 гривень.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні лісівники та ветерани лісової галузі!
 Щиро вітаємо  вас із професійним святом! Сьогодні лісова га-

лузь  відіграє визначну роль у розвитку громад, нашого краю зокре-
ма. Добрими словами хочемо відзначити роботу усіх працівників,
які пов’язані з лісом, але щонайперше –  лісівників.

Сьогодні ви стоїте на сторожі Зеленого храму. Ліс – це зелена
оаза, що дарує нам надію на майбутнє. Дякуємо вам за само-
відданість і сумлінну працю. Переконані, що ви і надалі робитимете
вагомий внесок у збереження природних багатств Турківщини.

Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, достатку, миру,
Божої опіки та впевненості у завтрашньому дні.

Володимир ЛОЗЮК, голова Турківської  районної ради;
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ, голова Турківської РДА.

Напередодні професійного
свята в колективах відбулися
урочисті зібрання. Приємно, що
роботу турківських лісівників
високо оцінили  в Державному
комітеті лісових ресурсів. Так
директора ДП «Турківське лісо-
ве господарство» Василя Ба-
рабаша нагороджено нагруд-
ним знаком –   «Відмінник лісо-
вого господарства України»,  По-

чесною грамотою – майстра
лісу Розлуцького лісництва
Олега Яворського. Оголошено
подяку голови Державного
агентства лісових ресурс ів
лісничому Ісаївського лісницт-

ва Ростиславу Бандурі. Почес-
ною грамотою агентства наго-
роджений й головний бухгал-
тер ДП «Боринське лісове гос-
подарство» , депутат Турківсь-
кої районної ради Тарас Ма-
лець, а грамотою Львівського
управління лісового та мис-
ливського господарства - в.о.
лісничого Боринського лісниц-
тва Михайло Яворський.

Почесними грамотами пра-
цівників лісової галузі нагоро-
дила й Турківська районна
рада. Зокрема Михайла Хоми-
на – лісничого Зубрицького
лісництва,  Людмилу Сушицьку
– старшого інспектора з кадрів,
Івана Губича – майстра лісу
Ясеницького лісництва («ДП
«Турківське лісове господар-
ство»),  Миколу Височанського
– лісничого Мохнатського
лісництва, Степана Воробця –
лісничого Либохірського
лісництва,  Тараса Мальця – го-
ловного бухгалтера (ДП «Бо-
ринське лісове господар-
ство»). Турківська РДА відзна-
чила грамотами  Романа  Пу-
нейка – тракториста трелю-
вального трактора, Ігоря Кузь-

мина – водія лісовозного авто-
мобіля, Світлану Бегей – бух-
галтера (ДП «Турківське лісо-
ве господарство»), Віталія Зе-
мана – головного лісничого,
Михайла Яворського – в.о.
лісничого Боринського лісниц-
тва та Сергія Бодака – старшо-
го майстра (ДП «Боринське
лісове господарство»).

Відповідно, згідно наказів ди-
ректор ів лісогосподарських
підприємств Михайла Ільниць-
кого та Василя Барабаша,  кра-
щими лісництвами визнано: в
боринських лісівників – Мох-
натське (1 місце), Боринське (2
місце), Либохірське (3 місце).
Серед помічників лісничих в
цьому колективі кращим  став
М. Й. Комарницький (Верхньо-
висоцьке лісництво), кращим
майстром став В.В. Марців
(Мохнатське лісництво), а кра-
щим лісником –  В.П. Пиптик
(Яблунське лісництво). У ДП
«Турківське лісове господар-
ство» перше місце присудже-
но Розлуцькому лісництву
(лісничий Володимир Блажко),
друге – Ісаївському лісництву
(лісничий Ростислав Бандура),

третє – Явірському лісництву
(лісничий Микола Леньо).

Відбулися урочисті збори й  у
Турківському ДЛГП
«Галсільліс». Колектив при-
вітав директор Богдан Петрен-
ко, а також представники рай-
онної ради та райдержадміні-
страції. Тут також найкращі  от-
римали нагороди. Так Почес-
ною грамотою Львівської обл-
ради нагороджено лісничого
Бітлянського лісництва, депу-
тата районної ради Романа Бо-
гайчика, грамотами ОКС ГП
«Галсільліс» –  лісничого Вер-
ховинського лісництва, депута-
та районної ради Михайла
Осовського,  інженера лісових
культур  Турківського ДЛГП
«Галсільліс» Андрія Комар-
ницького, подяки ОКС ГП
«Галсільліс» удостоїлася го-
ловний бухгалтер підприємства
Марія Кузьмак. Почесними гра-
мотами Турківської районної
ради нагороджені лісничий
Надсянського лісництва Мирон
Ільницький та інженер з охо-
рони праці підприємства Марія
Старушкевич, а грамотами
райдержадміністрації –  інже-
нер-економіст підприємства
Валентина Бучак та бухгалтер
Галина Дусин. Грамоти  ДЛГП
«Галсільліс» отримали водій
лісовозної машини Віктор Мат-
ківський та бухгалтер Таміла
Куриляк.

Завтра Боринський та Туркі-
вський держлісгоспи візьмуть
участь в обласному  святі «Мис-
ливська ватра», яке відбудеть-
ся на Сколівщині. Можливо, й
там наші земляки – фахівці
лісової галузі, отримають наго-
роди. Але про це - уже в наступ-
ному номері газети.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ª ÄÎÁÐÀ ÍÀÃÎÄÀ
Ç²ÁÐÀÒÈÑß:

Порадіти успіхам, обговорити проблеми
Традиційно, у третю неділю вересня, лісівники України відзначають своє професійне свято.

З року в рік по-різному воно проходить і на Турківщині. Хоча, зазвичай,  лісівники відзначають
його без зайвої  помпезності, у  виробничих колективах. Щоправда, привітати охоронців лісу ,
як завжди, прийшли керівники райдержадміністрації та районної ради.

Попри численні галузеві  проблеми, шквал критики з боку громадськості, лісівники упевнено
й планомірно проводять свою виробничу діяльність. На Турківщині лісогосподарські підприєм-
ства є бюджетоутворюючими,  сплачують найбільше податків.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
РЦ ПМСД

7 вересня, у нашому районі,
державним реєстратором  офі-
ційно зареєстровано комуналь-
не некомерційне підприємство
«Турківський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги». Наразі, до призна-
чення тут головного лікаря,  обо-
в’язки керівника центру виконує
Микола Яцкуляк.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Парафіянам та прихожанам
храму Святого Миколая с. Верхнє
Висоцьке вельми пощастило,
що їхнім настоятелем є така не-
пересічна духовна особа як о.
Федір. Він вміло розбудовує па-
рафію, а своєю духовністю і енер-
гією служить прикладом для на-
слідування іншим. Багато робить,
щоб Церква зберегла віковічні
реліг ійно-обрядові та націо-
нальні традиції, закладені ба-
гатьма поколіннями наших на-
щадків. Під його  проводом жит-
тя у  Верхньовисоцькій парафії
стало багатогранним.

Народився о. Федір Савчак у
с. Грозьово, що на Старосамбі-
рщині,  далекого виснаженого
війною 1945-го року, у простій,
багатодітній селянській сім’ї, й
був  у ній сьомою дитиною.  Бать-
ко  служив  провізором у місце-
вому храмі, тож і дітей своїх  він
виховував у боголюбивому дусі.

 – Хоч я і  народився, навчався
в тому суспільстві, у такий час,
коли ніколи  вголос не говори-
лося про віру, коли заборонено
було ходити до церкви, все одно
я був навчений жити  з Богом. Бо
батько, будучи провізором, дуже
часто, незважаючи ні на що,
брав мене  малого з собою на
богослужіння і все просив, щоби
я став священиком. І  в той   день,
коли  тато помер на моїх руках,
я  обіцяв: «Не буду я Федором,
сином його,  якщо не виконаю
прохання батька».  Тато відійшов
у вічність  у 1969-му.  Тоді  я вже,
як мовиться, пішов на свій хліб –
працював шеф-кухарем у Старо-
му Самборі, у Старій Солі, у
Стрілках  (на меблевій фабриці),
відслужив 3 роки армії.  І якраз в
тому році я й поступив на навчан-
ня в Одеську духовну семінарію,
– нині пригадує о. Федір.

У 1972 році  Федора   Савчака
висвятили  –  спершу на дияко-
на, а потім на священика. І зо-
лотої осені,  16 вересня 1973-го,
відразу ж після закінчення сем-
інарії, о. Федір Савчак  відслужив
свою першу літургію  у храмі  с.
Верхнє Висоцьке. Так  і  пропов-
ідує  Слово Господнє на цій па-
рафії, збираючи плоди у Божо-
му винограднику,  о. Федір й  по
сьогоднішній день - уже 45 років!
Очевидно тому,  що його   пара-
фіяни люблять, поважають і
шанують. І, при  Божій помочі та
при такій хорошій парафії, яка в
нього є,   протопресвітер о. Федір
Савчак, віриться, святкуватиме
ще не один ювілей  свого служі-
ння Господу і людям.

Храм   свій –  названий  на
честь Святого Миколая –  пара-
фіяни дбайливо оберігають, час
від часу ремонтують,  і гордять-
ся, адже  йому  скоро  випов-
ниться  130 років. Ця  велична

духовна святиня стоїть   на висо-
кому пагорбі, в центрі села, і є
його окрасою.

– Кажуть, що побудував
наш храм дуже  щедрий благо-
дійник,  виходець  із Верхнього
Висоцького Василь Верега,  який
женився в  одного  багатого куп-
ця в Одесі.  Старожили розпові-
дають, що він був дуже  мудрим
– знав сім мов. А тут, в селі,  цер-
ква була дуже маленька, потім
так сталося, що  вона  згоріла.
Йшов 1889-й рік.  Верхньовисо-
чани взяли та й  написали до
нього листа про допомогу.  І цей
чоловік  відпустив на будівницт-
во нової церкви  сто тисяч золо-
тих рублів. На той час це була
дуже велика сума. Церкву збу-
дували швидко, з каменю – ве-
лику, гарну, простору.  Хоча за
проектом вона  мала бути три-
верха, але будівничий відійшов
від проекту і звів її одноверхою.
Тепер  у  храмі викладена плит-
кою підлога, з підігрівом,  на
стінах – чудовий розпис, пре-
красно намальований  і зробле-
ний  іконостас;  ставлять  пара-
фіяни огорожу  навколо  церкви.
Взагалі то, верхньовисочани
завжди дбали і  дбають про свою
церкву. Зараз вона – справжня
перлина нашого  Бойківського
краю, – тішиться  священик.

За своє ревне служіння  на
ниві Господній  він   удостоєний
багатьох церковних відзнак –
нагороджений двома хрестами
з прикрасами, медалями «Не-
рукотворний образ Ісуса Христа»
та  «Покрова Пресвятої Богоро-
диці» і орденом Святого Рівно-
апостольного князя Володими-
ра Великого.

 Священик Федір Савчак –
надзвичайно привітна, проста і
щира людина. Його знає дуже
багато горян і відгукуються  про
духовного наставника тільки хо-
рошими словами.

– Ми, священики,  не є яки-
мись особливими, – каже  о.
Федір. –  Ми такі ж люди, як інші.
Просто  Бог нас покликав і ска-
зав, що треба робити.

В отця Федора – прекрасна
сім’я. Інтелігентна, добра, дос-
тупна у спілкуванні, завжди усм-
іхнена,  щира  і  співчутлива  до
людських проблем дружина Ва-
лентина. Такою і має бути
їмость. З неї беруть приклад у
селі, на неї звертають увагу, ра-
дяться, спілкуються.  Цього року
о. Федір та їмость Валентина
відзначили золотий ювілей сво-
го  спільного подружнього жит-
тя. Разом  щасливе подружжя
виховало  сина Михайла, який
живе далеко від  отчого дому,
але не забуває про батька і
матір. Син  має дві вищі освіти –
медичну і юридичну.  Обоє –  і

син, і невістка – дослужилися до
звання підполковника поліції.
Вони подарували дідусю і бабусі
двох люблячих онуків – Михайла
і  Лілію, а  також в родині Сав-
чаків  росте  щебетлива і весела
правнучка Амелія-Марічка, яку
прадід о. Федір   й  сам охрестив.

 Як бачимо,  Михайло  не пішов
батьківською стежкою, не став
священиком.

– Є люди, які просто фанатич-
но бажають цього своїм дітям.
Мені подобається, що мій чоловік
не наполягав на тому, він вва-
жає, що передусім діти  мають

Щоб загарбать і з собою
взять у домовину.

Мабуть ці слова Кобзаря із
поеми «Сон» справедливо ха-
рактеризують ситуацію, яка
складається сьогодні із подія-
ми, що вирують у нашій державі.
Герой моєї розповіді  дуже пе-
реживає за долю рідної землі,
мріє, щоб на ній запанував мир,
злагода  і спокій, щоб переста-
ли литися г іркі  материнські
сльози за загиблими на війні
синами. Парафія, якою опі-
кується о. Федір Савчак,  уже
неодноразово  допомагала  на-

45 ЛІТ НЕСЕ СЛОВО БОЖЕ
ДЛЯ СВОЇХ ВІРНИХ

бути добрими християнами, а
стати священиком, монахом  чи
монахинею – це має бути свідо-
мий вибір дитини, – каже їмость
Валентина.

45 років священичого життя –
це непростий  відтинок життєвої
долі  для о. Федора. За цей про-
міжок   часу довелося різне пе-
режити,  особливо у  нелегкий
посткомуністичний період, але
Бог давав  силу, розум, твердість
духу, здоров’я усе це витримати
й далі славити світле ім’я Госпо-
да.

Так, життя іде, встеляючи до-
рогу то колючим терням, то па-
хучими пелюстками троянд…

У всякого своя доля і свій
шлях широкий:

Той   мурує, той руйнує, той
неситим оком

За край світа зазирає, – чи
нема країни

Подяка Вам за зцілене життя,
Офіра  – за навернутії душі.
Вплелись в одне: і строгість, й доброта,
В молитві, в думці, в діях, в русі.

Сердечно вітаємо із ювілеєм
– 70-річчям, яке відзначав 9 ве-
ресня, коханого чоловіка, люб-
лячого і турботливого тата, чуй-
ного і дбайливого дідуся Федо-

ра Федорови-
ча Савчака ,
жителя м. Тур-
ка.

І просимо в
Бога Вам, до-
р о г е н ь к и й ,
здоров’я, щас-
тя, сповнення
усіх мрій, його
благословен-

ня і опіки, безліч світлих і радіс-
них днів на довгій життєвій до-
розі.

Хай щастя панує у Вашому
домі

І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої

долі
Хай Бог посилає і Вас бере-

же!
З любов’ю і повагою – дружи-

на Ольга, син Микола, невістка
Наталя, дочка Марія, зять Дмит-
ро, дочка Оленка, дочка Дарія,
зять Роман, онуки Іванко, Оксан-
ка, Вікторія, Ігорчик, Марта і Юля.

Настоятель і парафіяни цер-
кви Покрови Пресвятої Богоро-
диці м. Турка щиросердечно віта-
ють із 70-річним
ю в іл е є м
свічницю
ц е р к в и
С т е ф а -
нію Не-
сторівну
Хомик  і
б а ж а ю т ь
шановній юві-
лярці, аби Гос-
подь дарував їй Свою опіку, доб-
ре здоров’я, багато радісних і
щасливих днів у житті, мирне
небо над головою, благополуч-
чя, світлу радість і достаток.

Здоров’я, щастя зичим не на
рік –

На все життя бажаєм його
щиро.

Щоб радісним і довгим був
Ваш вік –

З добром, любов’ю, спокоєм
та миром.

Шануєм Вас за людяність і
щирість,

Тож хай Господь пошле Вам
з неба милість,

Пречиста Діва хай в житті
допомагає,

Ангел Господній на крилах
Вас тримає.

Мисливські колективи сіл
Верхнє Висоцьке та Комарники
щиросердечно вітають Віктора
Теодоровича Матківського з 88-
річчям від дня
народження,
яке він
відзначив
13 верес-
ня.

Вам, ша-
новний іме-
ниннику, від щи-
рого серця ба-
жаємо доброго здоров’я, душев-
ного тепла, довголіття, Божої
опіки у житті.

Летять роки, як лебеді у
вирій

Життя іде, його не зупи-
нить.

Прийміть вітання наші
щирі –

Ще до 100 літ бажаємо про-
жить.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств,
установ та організацій Турківського району у II кварталі 2018р. ста-
новила 3728 осіб (1% зайнятих в економіці області).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

підприємств, установ та організацій району у II кварталі 2018р. ста-
новила 6588 грн. За рівнем оплати праці район посів 21 місце се-
ред районів і міст області. Рівень заробітної плати працівників рай-
ону був нижчим за середній показник в області на 1302 грн. І це при
тому, що на Турківщині до заробітної плати нараховують ще 25 %
гірських.

За матеріалами Головного управління статистики у Львівській
області.

ЗА РІВНЕМ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ – 21 МІСЦЕ В ОБЛАСТІ

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМУ СВЯТОГО МИКОЛАЯ УПЦ КП с. ВЕРХНЄ ВИСОЦЬКЕ
ПРОТОПРЕСВІТЕР, о. ФЕДІР САВЧАК

шим безстрашним  захисникам
на Сході України своїми пожер-
твами – коштами і продуктами.
А ще о. Федір  сподівається, що
й  українське питання у право-
славному світі нарешті вирішать
і буде надано Томос Українській
помісній православній церкві,
адже вже багато націй у світі
мають самостійні церкви. Тому
разом зі своїми прихожанами
під час кожної Святої Літургії   він
просить у Всевишнього   ласки і
допомоги для здійснення усіх
цих добрих намірів, надій  і спо-
дівань.

Тож   нехай, при Божій помочі,
сповняться усі Ваші молитовні
прохання, духовний пастирю, і
будьте щасливі Ви і вся Ваша
родина, хай благодать Господ-
ня  осяває  всі Ваші задуми і пла-
ни.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Дорогого, люблячого чоловіка,
зятя, швагра, вуйка, жителя с.
Верхнє Висоцьке Івана Євгено-
вича Бурковського із ювілей-
ним 25-річчям, яке відсвят-
кував 9 верес-
ня, сердечно
вітають дружи-
на Оксана,
тесть Іван,
теща Люба,
сестра дру-
жини Наталія
з чоловіком
Іваном, пле-
мінниця Анастасія, сестра дру-
жини Марія і бажають ювілярові
міцного здоров’я, світлої радості
в житі, великого людського щас-
тя, любові, довголіття, Божої
ласки і опіки на життєвій дорозі.

Хай кожен день ясніє небом
чистим,

Світанки сяють, скупані в
росі.

У серці радість розквіта
іскриста,

І мрії хай збуваються усі.
Хай дні Твої ще довго-довго

квітнуть,
Усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, радісне, при-

вітне
Тобі в житті перетинає

шлях!
Многая Тобі літ!

Педагогічний колектив Верх-
ньовисоцького НВК щиро вітає
з ювілейним днем народження,
яке відсвяткувала 12 вересня,
Марію Петрівну Черепанин і

бажає ювілярці
міцного здоро-

в’я, гарного
н а с т р о ю ,
ща с л и в о ї
долі, ра-
дості у

житті, дос-
татку, миру,

р о д и н н о г о
тепла, Божої

ласки і опіки на довгі і щасливі
роки життя.

Зичимо в день ювілею сон-
ця і тепла,

Радості безмежної, усмі-
шок, добра.

Здійснення думок, задумів і
мрій,

Сповнення усіх планів і
надій.

 –  Але й це вийшло на добре,
бо відбувається  воно у той час,
коли немає посту, коли можна
послухати гарні виступи музичних
колективів  і брати   активну
участь  у святкуванні, – наголо-
сив, відкриваючи  районне свято
меду місцевий парох о. Андрій
Клуб. –   Головне, аби ми  сьо-
годні  пізнали для себе  щось
нове,  здобули якісь знання з
бджільництва, і, можливо, захот-
іли  зайнятись цим ремеслом.
Адже науковці кажуть,  якщо б
загинули  усі бджоли, то за кілька
років загинуло б  і все людство.

 Священик благословив усіх
присутніх,  побажавши при цьо-
му, щоби свято  пройшло успіш-
но, а люди  змістовно відпочили,
набралися сил і  життєдайної
енергії та щоб у пасічників  вули-
ки  завжди були наповнені ме-
дом.

На святі меду,
спонсорами якого
виступили вихо-
дець із Розлуча Ми-
кола Яворський,
агрооселя «Альта-
на», депутат Вер-
ховної Ради Украї-
ни Андрій Лопу-
шанський, були
присутні бджолярі
не тільки з нашого
району, а й із Сам-
бора та Івано-
Франківщини. Пра-
цював мистецький
майданчик з кон-
цертною програ-
мою, а на  виставці-
продажу продуктів
бджільництва ба-
жаючі мали мож-

ливість придбати мед, прополіс,
пергу, пилок. Крім пасічників,
представляли свою продукцію  й
виробники сиру з нашого району.
Смачною була дегустація страв
та напоїв із меду. Можна було
придбати й різноманітний рема-
нент для пасіки.

Велику підготовчу роботу з
організації цього цікавого заходу
провели в. о. начальника відділу
культури Турківської РДА Лілія
Яворська та головний спеціаліст
з питань розвитку туризму РДА
Руслана Писанчин.

На районний фестиваль  меду
в с. Розлуч завітав  й голова Турк-
івської РДА  Олександр Лабець-
кий. Заодно він  нагородив гра-
мотами Турківської РДА пасіч-
ників з нашого району та гостей-
пасічників, організаторів свята.

 – Ми не будемо зупинятися на
проведенні лише цього  свята.  Ми
будемо працювати в цьому на-
прямку більше. Віримо, що до

Розлуча повернеться слава тури-
стичного місця, куди  колись при-
їжджали тисячі відпочиваль-
ників, – наголосив голова РДА. –
Ми уже побудували гарну  дорогу
до с. Розлуч, зараз залишилося
зробити  так, аби сюди приїжджа-
ли туристи. Думаю, що  ми спра-
вимося і з цим, бо є  в Розлучі
порядний гос-
подар – голо-
ва сільської
ради, є ініціа-
тивні депутати
р а й о н н о ї
ради,  активна
громада. Тому
я вірю в те, що
Розлуч в най-
ближчі кілька
років   змінить
своє обличчя.
Закликаю всіх
р у х а т и с я
тільки вперед
і підтримувати
тих, хто хоче
змінити  Туркі-
вщину. І  щиро
п о д я к у й м о
тим хлопцям,
які сьогодні
під Авдіївкою,
чи під Кримсь-
ким, стоять зі
зброєю в ру-
ках і захища-
ють нас, щоб ми  могли тут весе-
литися, розвиватися і жити.

Шановну громаду села Роз-
луч, пасічників, які прибули на
свято, присутніх  діточок при-
вітала помічник депутата  Вер-
ховної Ради України Андрія Ло-
пушанського   п. Ірина Кіра.
Вона передала від депутата
найтепліші і найщиріші вітання
зі святом меду – продуктом,

який має не  тільки  хороші сма-
кові якості, але й цілющі  власти-
вості.  Художнім колективам сіл
Н. Яблунька, Риків, Розлуч, а та-
кож за розвиток бджолярства -
Оксані Павлик, Марії Надич, за
розвиток писанкарства - Олек-
сандрі Цуняк, учнівському та пе-
дагогічному колективам Розлуць-
кого НВК, організаторам свята п.
Ірина  вручила путівки в санаторій
м. Трускавець від благодійного
фонду Андрія Лопушанського.

Подякував всім за участь у за-
ході сільський голова Михайло
Шугало і  побажав, аби  життя
кожного   було солодке, як мед.

До пізнього вечора  забавля-
лися в «Альтані» учасники  свя-
та меду. Щоправда, час від часу
їм надокучав дощ, але це не  псу-
вало  загальної святкової атмос-
фери, а дегустація  медовухи  і
запашного карпатського меду
додавала  усім  здоров’я, сили і
наснаги.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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 Минулої суботи  агрооселя «Альтана», що знаходиться  в с.Розлуч, гула наче бджолиний

вулик, а цілюще  карпатське повітря було переповнене  солодким  ароматом меду і бджолопро-
дуктів. І не дивно, адже тут, у Розлучі, відбувалося  районне свято меду. Ідея провести медове
свято  народилася  давно. В  районної, і в місцевої  влади було бажання провести  такий захід
саме в с. Розлуч, аби сюди приїхали люди з-за меж району, туристи,  подивилися, як у нас,
познайомилися з нашими бойківськими звичаями і традиціями.  Хоча  свято меду годилося б
організувати дещо раніше –  19 серпня, в День пасічника.

Зараз штраф становить 51 грн,
а згідно з новою постановою він
збільшиться майже в 17 разів -
до 850 грн. Відповідний доку-
мент з’явився на сайті парла-
менту.

Йдеться про те, що високий
рівень смертності і травматиз-
му змушує переглядати вимоги
до водіїв. За статистикою, щорі-
чно на дорогах України гинуть
майже 3,5 тис. людей, травму-
ються не менше 35 тис. А дані

ШТРАФ ЗА ВОДІННЯ БЕЗ
РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ ХОЧУТЬ

ЗБІЛЬШИТИ В 17 РАЗІВ

Всесвітньої організації охорони
здоров’я показують, що ефек-
тивність ременів безпеки для
порятунку життів становить 50%
ДТП.

«Рівень користування реме-
нями безпеки в Україні - найниж-
чий серед усіх країн Європи. Їх
використовують тільки 15
відсотків водіїв, за даними дос-
лідження кампанії «За безпечні
дороги». Наприклад, у Франції
99 відсотків водіїв постійно ко-

ристуються ременями безпеки,
у Чехії - 97 відсотків, Словенії -
93 відсотки, Польщі – 83», -
йдеться в документі.

Чи стане законопроект зако-
ном, побачимо вже найближчим
часом. Хоча віриться, що парла-
ментська зала підтримає таку
пропозицію. Зрештою, депута-
там варто подумати й про
збільшення штрафів за переви-
щення швидкості, неправильне
паркування. Це особливо акту-
ально  для нашого міста Турка.
Деякі неадекватні водії ганяють
вулицями міста, значно переви-
щуючи дозволену швидкість, а
паркують де кому заманеться. І
здається, що до цього нікому
немає діла. Такий безлад  на-
чебто всіх влаштовує…

Наш кор.

У Верховній Раді найближчим часом розглядатимуть новий
законопроект, що передбачає збільшення покарання за ігно-
рування ременя безпеки.

Так, досудовим розслідуван-
ням встановлено,  що в ніч з
25.04.2018 на 26.04.2018 під час
конфлікту  батька із сином, який
виник на побутовому підґрунті та
особистих неприязних стосунків,
у ході розпивання алкогольних
напоїв у власному житловому
будинку, останній наніс  мно-
жинні удари по голові, тулубу та

кінцівках  свого батька метале-
вим совком та кочергою. Отри-
мані травми виявились не-
сумісні з життям, потерпілий
помер на місці, де і був виявле-
ний зранку сусідами.

Під час досудового розсліду-
вання до фігуранта було засто-
совано запобіжний захід у виг-
ляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження
скеровано до Турківського рай-
онного суду Львівської області
для розгляду. За вчинене обви-
нуваченому загрожує покарання
у вигляді позбавлення волі від
семи до п’ятнадцяти років.

Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Турківського

відділу Самбірської місцевої
прокуратури,  юрист 1 класу.
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За процесуального керівництва Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури роз-

крито кримінальне правопорушення за фактом  вбивства 33-річним мешканцем м.Турка свого
батька (ч.1 ст.115 КК України - умисне протиправне заподіяня смерті іншій людині).

Це уже найближчим часом
з’ясують правоохоронні орга-
ни

Минулого тижня, 5 вересня,
близько 22 год. 30 хв. у с. Хащів
було  виявлено жителя м. Турка,
який при собі мав гвинтівку, пе-
рероблену з пневматичної для
стрільби малокаліберними пат-
ронами. Коли працівники поліції
почали з’ясовувати походження
зброї, її власник сказав, що знай-
шов її в одному із закинутих
сільських будинків. Хоча при
цьому необхідно з’ясувати, хто
був майстром, який переточив
ствол  рушниці під нарізні пат-
рони. Та й чого, у такий пізній час,
громадянин райцентру розгулю-
вав із зброєю селом?

А місцеві жителі кажуть, що в
затриманого був спільник,  ра-
зом з яким він, очевидно, вирі-
шив пополювати, але коли зуст-
рілися з прикордонниками,
відмовилися від цього наміру –
повернулися в село, де їх, як ка-
жуть, «застукала» єгерська служ-
ба районного ТМіРу.

У даний час зброю вилучено,
призначено ряд експертиз та
відкрито кримінальне провад-
ження.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Люблячу маму, турботливу ба-
бусю, прабабусю, жительку м.
Турка Параскевію Яківну Са-
каль з днем народження щиро
вітають дочка Галина, зять Ва-
силь, внуки
Тетяна, Ми-
рон, Олег,
В е р о н і к а ,
Діана, прап-
р а в н у ч о к
Дениско і
бажають їй
міцного здо-
ров’я, щастя,
Божої опіки
на щодень та довгий вік.

Люба матусю, бабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас
зростили,

Що Ви нас любите, завжди
помагаєте,

Молитесь за нас, добра нам
бажаєте.

Щоб здоров’я було, щоб
жили – не тужили,

Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.

Багата душею, метка, ро-
ботяща,

Живіть довго, рідна, бо Ви в
нас – найкраща!

ЯК ПНЕВМАТИЧНА
ГВИНТІВКА СТАЛА

«МЄЛКАШКОЮ»
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 Без Бога ні до порога; як тривога, то до
Бога, а по тривозі – і по Бозі. Воістину,
народ скаже як зав’яже! Все це свідчить
про вічний Божий маєстат, про не-
скінченну присутність Бога завжди та в
усьому: в людському житті, діяннях і вчин-
ках людини. Недаремно є молитва, в якій
сконцентровано пояснено нашому моз-
кові про те, що в усіх непередбачених
обставинах усе послане Богом, нашим
Творцем і Опікуном. Прокинувшись,  тре-
ба подякувати Богові за прожиту ніч і по-
просити в Нього доброго дня, благати
Його підтримки й опіки протягом цього
дня. Зранку варто проказати такі слова:
«Господь дав мені день, щоб я Його щиро
славив і добре виконував Його волю»;
«Ангеле Божий! Хоронителю мій і служи-
телю мого Бога! Навчи мене дізнатися
його волю і допоможи її добре виконува-
ти». А звечора, перед сном, доручити Бо-
гові  свою душу і своє немічне тіло.

Ніхто не може знати, що несе йому но-
вий день. І ніхто не попросить у Господа
довідатися, що чекає протягом дня. Лише
в молитві кожен попросить доброго та
легкого дня без хвороби й нещасть як
душевних, так і тілесних. Молитва – це
слово Боже і слово-прохання до Госпо-
да. Якщо людина може звичайним сло-
вом  навіювати на себе позитив в усіх пло-
щинах і відношеннях, то якою ж оздоров-
чою та цілющою силою наділене слово
Божої молитви!

Ми пізнаємо нині важкий тягар недуг,
болю й страждань. Зараз хворіємо своєю
душею і тілом. Тому людина в хворобі взи-
ває у своїх молитвах до Божого милосер-
дя з надією, що Господь почує благання
стражденного й вибавить від хвороби.
Наука нині доводить, що нитки  ДНК лю-
дини – це своєрідні антени, якими ми
зв’язуємось із Всевишнім.

Безперечно, людина надіється, що Гос-

подь допоможе їй не впасти у зневіру,
дасть сили не піддатися депресії. Люди-
на завше надіється на те, що вона обо-
в’язково переміниться Богом через мо-
литву. Молитва – це, без сумніву, з погля-
ду психології й психолінгвістики, надзви-

чайно потужна й енергетична афірмація.
Самі слова в ній являють собою концен-
трацію, квінтесенцію фразовокоротких,
але глибоких думок і переконань, що
містично реалізуються в нашому житті.

Завжди Пресвята наша Матір небесна,
а особливо тепер і Богородиця з Фатіми,
Люрду, Богородиця з Меджугор’є, продов-
жує вказувати на необхідність щоденної
нашої постійної молитви. Молитви як спо-
собу перебування у сопричасті з Богом.
Хочеться наголосити, щоби наші молит-
ви народжувались у серці, усередині
людського єства, а не були простим чи-
танням механічно озвучених фраз. Прав-
да, і в цьому разі діє як-не-як молитов-
ний своєрідний код, компактний і вибу-
ховий заряд обов’язково через інформа-
тивний космічний шлейф знаходить сво-

го конкретного адресата – Творця нашо-
го, нашого триєдиного Бога.

Молитва, що виходить із серця, йде на-
багато далі, бо вона надихається Святим
Духом. Маємо на увазі, насамперед мо-
литви прославлення, поклоніння, заступ-
ництва, покаяння, оздоровлення й
зцілення. Найголовніше в наших молит-
вах мусить бути прохання до Господа на-
вчитися каятися, молитися, прощати, тер-
піти, дякувати, надіятися, вірити та люби-
ти. Молитва, принесена з довірою, звору-
шує Боже серце, розв’язує силу Всемо-
гутнього, робить життя того, хто молить-
ся, чи того, за кого заступаються, дієвим,
вона змінює спосіб мислення і поведін-
ки, підкоряючи їх Божому зразку, прино-
сить духовну реальність у матеріальний
світ та здобуває спасіння, зцілення і
звільнення, яких ми просимо у Бога. Ми
відчуваємо під час молитви, що в наших
серцях зростає віра, надія, любов, Свя-
тий Дух захоплює наш дух, заливаючи
світлом, миром і любов’ю: Бог – Дух. Ті,
що Йому поклоняються, повинні у дусі й
правді поклонятися (Ів. 4:24); Хто ж при-
стає до Господа, є одним духом (І Кор.
6:17).

Думаю, не одна людина по-філологіч-
ному замислювалась над чіткістю, ком-
пактністю та незбагненною глибиною і
повнотою слова, фрази як Святої Єван-
гелії, так і молитви «Символ віри», «Отче
наш», «Богородице Діво», «Слава Отцю»,
«Ангел Господній», «Радуйся, Царице»,
«Хресте святого Ісуса Христа». Важливо
є молитись: чи то спонтанно, чи то від щи-
рого серця та з вірою і любов’ю, тому що
наш Бог живий і гідний усякої хвали і по-
клоніння: «Коли ж ви в мені перебувати-
мете, і мої слова в вас перебуватимуть, -
просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно
здійсниться для вас» (Ів. 15:7); «Чого б
ви тільки попросили в Отця, - він дасть
вам у моє ім’я» (Ів. 16:236); «Ісус же у
відповідь сказав їм: Майте віру в Бога.
Істинно кажу вам, що скаже цій горі: Двиг-
нись і кинься у море, та не сумніватиметь-
ся у своїм серці, лише віруватиме, що ста-

неться те, що каже, - то буде йому так.
Тому й кажу вам: усе, чого будете проси-
ти у молитві, віруйте, що одержите, - і буде
вам так» (Мр. 11:22-24). Здається, що
після таких вибухових і істинних слів на-
шого Спасителя не треба більше й ніко-
ли нікого переконувати в силі молитви та
вірі у Бога завжди живого. У молитвах
зцілення людина випрошує зцілення
своєї душі, внутрішнє зцілення, внутрішнє
зцілення іншого, фізичне зцілення,
зцілення тіла, а також безліч благодатей
і спасіння. Додамо, що Бог чує наші мо-
литви про зцілення через посередницт-
во святих. Помічними сьогодні є звернен-
ня до святих Церкви отців Піо, Шарбеля,
Миколая, Антонія, Пантелеймона, Юди
Тадея, Миколая Чарнецького та безлічі
інших Божих угодників. Тому нехай ніхто
не втрачає надії, а щиро віддається під
опіку святих.

Вважаємо, що будь-яка молитва, без
сумніву, походить від Святого Духа як особ-
ливий дар, який повинен бути викорис-
таний на користь Божого люду.

Думається, що молитва святого Фран-
циска узагальнює весь сенс людського
буття, розставляє крапки на кожній жи-
тейській перипетії чи проблемі, одне сло-
во – вчить нас бути в Бозі і з Богом:

О Боже, вчини мене знаряддям Твого
миру,

Щоб я сіяв любов там,
Де панує ненависть,
Прощення там, де панує кривда,
Мир там, де панує незгода,
Надію там, де панує розпач,
Світло там, де панує темрява,
Радість там, де панує смуток.
Вчини так, щоб я міг
Не стільки шукати відради,
Скільки її давати,
Не стільки шукати розуміння,
Скільки розуміти,
Не стільки шукати любові,
Скільки любити.
Бо даючи – одержуємо,
Прощаючи – отримуємо прощення,
А помираючи – народжуємося до жит-

тя вічного.
Через Ісуса Христа, Господа нашого.
Амінь.

Зиновій БИЧКО,
член Національної спілки жур-

налістів України, м. Львів.

МОЛИТВА ЛІКУЄ І ЗЦІЛЮЄ
      Епіктет, грецький філософ школи стоїків, сказав: ‘Тільки одна путь веде

до щастя і внутрішнього спокою. Вона полягає в тому, щоби ніколи – ні зран-
ку, ні вдень або коли сон стуляє повіки – не марнувати свої думки на маєтках
та інших зовнішніх сторонах життя, а все це і своє життя довірити  Богові’.

У серпні Мінсоцполітики презентувало відкритий онлайн-реєстр субсиді-
антів. Тепер кожен громадянин може перевірити, чи має він знижку на оплату
комунальних послуг. Як працює реєстр і що варто пам’ятати про порядок
нарахування субсидій, розповідає Центр громадського моніторингу та конт-
ролю.

Хто має право на субсидію?
Субсидія – це адресна

безготівкова допомога від
держави малозабезпече-
ним сім’ям на оплату жит-
лово-комунальних послуг.
Вона призначається на од-
ного з членів домогосподар-
ства, який зареєстрований у
цьому житлі або ж офіційно
його винаймає. Також офор-
мити субсидію за місцем
проживання можуть пересе-
ленці з окупованих Донбасу

та Криму, навіть якщо вони не мають договору найму.
Варто зауважити, що 1 травня 2018 року уряд змінив підхід до нарахування суб-

сидій, намагаючись зробити їх більш адресними. Сьогодні право на таку допомогу
мають ті родини, у яких витрати на комуналку перевищують 15% доходу. При цьому
вони не проживають в «елітному» житлі, не мають нового авто, не здають квартиру в
оренду, не купували впродовж року дорогих речей (одноразово на суму понад 50 тис.
грн), не отримували спадок тощо.

Якщо ж сім’я проживає у квартирі площею понад 120 м2 чи у будинку, площею
понад 200 м2, має автомобіль, якому менше 5 років, має прибутки від здачі помеш-
кання в оренду, продажу квартири чи авто або, навпаки, придбала за останні 12
місяців земельну ділянку чи житло, зробила ремонт чи купила річ, платіж за яку
перевищує 50 тис. грн., то така родина повинна буде оплачувати комунальні послуги
в повному обсязі. Винятками є дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, а
також ті сім’ї, які справді не можуть оплатити комунальні послуги. У такому разі вони
повинні довести це Мінсоцполітики.

Власне, компенсація витрат лише тим, хто реально цього потребує – стареньким

бабусям, а не бізнесменам, – головна мета нових критеріїв. Президент Петро Поро-
шенко неодноразово наголошував, що «субсидії передбачені для тих, хто є найменш
захищеним і хто не має грошей сплачувати чесну ціну». Сприяти цьому повинна та-
кож поява спільної бази отримувачів субсидій.

Навіщо відкритий реєстр?
Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій запрацював у серпні.

Вперше інформація про субсидіантів зібрана в одному місці й доступна публічно.
Втім, з урахуванням закону про захист персональних даних.

Тепер не потрібно телефонувати чи приходити в управління соціального захисту,
щоб з’ясувати, чи призначена вам субсидія. Достатньо лише відкрити в інтернеті сто-
рінку subsidii.ioc.gov.ua. Ліворуч на сайті є панель, на якій слід вибрати поштову ад-
ресу житла: область, місто, вулицю, номери будинку та квартири. Якщо за вказаною
адресою нарахована субсидія, то в таблиці на головному екрані з’являється відпові-
дна інформація: статус субсидії, її обсяг за опалювальний та неопалювальний сезо-
ни, місцезнаходження особової справи отримувача, населений пункт тощо. При цьо-
му у реєстрі не відображаються ані номер заяви, ані ім’я та прізвище отримувача чи
інші персональні дані (наприклад, склад і доходи родини).

У Мінсоцполітики заявляють, що відкритий реєстр субсидіантів дозволить ефектив-
но контролювати гроші, виділені з держбюджету, та підвищить адресність допомоги.
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, під час створення єдиної бази
було виявлено багато випадків шахрайства. Наприклад, людина отримувала субси-
дію одночасно за місцем проживання та реєстрації.

«Коли ми побудували базу в єдину, знайшли понад 20 тисяч громадян, які отриму-
вали подвійну субсидію», – заявив А. Рева. Міністр підкреслив, що зі створенням реє-
стру такі махінації стали неможливі. Система сама видаляє двійників із бази, тож
отримати субсидію двічі одна й та сама особа вже не зможе.

У відомстві зазначають, що поки реєстр працює у тестовому режимі. Наразі авто-
матично перепризначено допомогу 2,6 млн. родин. Решті, а всього минулого року
було 6,5 млн. субсидіантів, потрібно повторно звернутися із заявою і декларацією
про доходи до органів соцзахисту населення. У Мінсоцполітики наголошують, що
жодних інших документів не потрібно, а подати їх можна онлайн на сайті
subsidii.mlsp.gov.ua.

Зокрема, переоформити субсидію потрібно родинам, які орендують помешкання,
мають зміни у складі мешканців, хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

За словами  експерта з питань ЖКГ Українського інституту аналізу та менеджменту
Андрія Нікончука, зміна критеріїв у призначенні субсидій та створення єдиної бази –
це крок до ефективнішого надання допомоги та підготовка до програми монетизації
субсидій. Адже Україна слідом за країнами ЄС прагне зменшити кількість отриму-
вачів державної допомоги і зробити це шляхом підвищення рівня життя населення.

Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю.
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ПОНЕДIЛОК, 17
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 01.00, 04.00 Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.10, 04.30 Фольк-music
16.15 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00, 23.40 Своя земля
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30 Плiч-о-плiч
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють маши-
ни»
22.40 Д/с «1000 днiв для плане-
ти»
01.10, 04.05 #МузLove з Любою
Морозовою
01.35 Розсекречена iсторiя

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже
життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30 «#ШОУЮРИ»
22.30, 00.50 «Танцi з зiрками»

ІНТЕР
02.45 «Богинi ефiру»
03.55 Д/п «Павло Попович.
Космiчнi пригоди»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
«Новини»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10 Т/с «Нехай говорять» 16+
12.25 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
14.10 Х/ф «Єдина»
16.10 «Чекай на мене. Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.40 Т/с «Повернешся - погово-
римо»
00.20 Х/ф «Людина-оркестр»

ВIВТОРОК, 18
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 15.10, 16.25, 01.00, 04.00
Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16.40 Д/с «Щоденники комах»
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста

свiту»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють маши-
ни»
22.40 Д/с «1000 днiв для плане-
ти»
23.40 Перша шпальта

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.00 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже
життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30 «Модель XL - 2»
23.35, 00.50 Х/ф «Екстрасенс»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
05.55 «Мультфiльм»
06.15, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10 Т/с «Нехай говорять»
12.25 Т/с «Таїсiя»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
20.40 Т/с «Повернешся - погово-
римо»
00.25 Х/ф «Двоє пiд дощем»

СЕРЕДА, 19
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 15.10, 16.25, 01.00, 04.00
Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо» 12+
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
14.30 52 вiкенди
15.20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16.40 Д/с «Щоденники комах»
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 Плiч-о-плiч
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30, 23.40, 02.30 Складна
розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють маши-
ни»
22.40 Д/с «1000 днiв для плане-
ти»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже
життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»

21.30 «Король десертiв»
23.40, 00.50 Х/ф «Мiсiя на Марс»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10 Т/с «Повернешся - погово-
римо»
12.25 Т/с «Таїсiя»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
20.40 Т/с «Биття серця»
00.25 Х/ф «Егоїст»

ЧЕТВЕР, 20
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 01.00, 04.00 Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.15 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16.25, 05.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 ВУКРАЇНI
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Сильна доля
22.45 Д/с «1000 днiв для плане-
ти»
23.40 Нашi грошi

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже
життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30 «Грошi 2018»
22.30 «Право на владу 2018»
00.50 Х/ф «Екстрасенс»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
05.55 «Мультфiльм»
06.15, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25 Т/с «Повернешся -
поговоримо»
12.50 Х/ф «Все можливо»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
20.40 Т/с «Биття серця»
00.20 Х/ф «Полiт золотої мушки»

П’ЯТНИЦЯ, 21
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 21.00, 03.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05

Доброго ранку, Країно!
09.30, 01.00, 04.00 Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
15.15 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16.25, 05.35 Д/ц «Гордiсть свiту»
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю»
22.45 Д/с «1000 днiв для плане-
ти»
23.40 Схеми. Корупцiя в деталях

КАНАЛ 1+1
06.30, 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»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.05 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже
життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова»
00.30 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
02.55 «Щоденник вагiтної»
04.25 «Подробицi»
05.05 «Top Shop»
05.35 «Мультфiльм»
06.15, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30, 12.25 Т/с «Биття серця»
14.50, 15.45, 16.45, 01.50
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Все можливо»

СУБОТА, 22
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.35 М/с «Гон»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини
09.30, 13.50, 15.35, 19.10, 01.30,
03.20 Погода
10.05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф «Якiв» 12+
13.55 Телепродаж
14.20 Казка «Король Дроздобо-
род»
15.50 Д/ц «Фестивалi планети»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.15 Д/ц «Неповторна природа»
19.55 Д/с BBC «Iмперiя»
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
22.10 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»
00.30 Д/ц «Дива Китаю

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.30 «Їмо за 100»
11.15, 23.15 «Свiтське життя
2018»
12.20 «Модель XL - 2»
14.25 «Король десертiв»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»

20.15 «Українськi сенсацiї»
00.20 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова»
04.25 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
04.05 «Код доступу»
04.25 «Удачний проект»
05.00 «Top Shop»
05.30 Д/п «Микола Рибнiков.
Зима на Зарiчнiй вулицi»
06.25 «Мультфiльм»
06.50 «Чекай на мене. Україна»
08.10 Х/ф «Пiчки-лавочки»
10.10 Х/ф «Калина червона»
12.20 Х/ф «Поклич мене у свiтлу
далину»
14.20 Х/ф «Погана сусiдка»
16.20 Т/с «Птаха у клiтцi»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх. Новий
сезон»
22.15 «Великий бокс. Олександр
Повєткiн - Ентонi Джошуа»
01.15 Х/ф «Пограбування
казино»

НЕДIЛЯ, 23
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини
09.30, 13.55, 15.35, 19.10, 22.00,
01.30, 03.20 Погода
09.35 Х/ф «Якiв»
11.20 Казка «Пастка для котiв»
13.00 #ВУКРАЇНI
13.30 Перший на селi
14.05 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.50, 22.50 Д/ц «Незвичайнi
культури»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.15, 21.25 Д/ц «Неповторна
природа»
19.55 Д/с BBC «Iмперiя»
22.10 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
23.50 Д/ц «Китайський живо-
пис»
00.15 Д/с «Дешевий вiдпочинок»

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 02.00 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
13.50 Х/ф «У тилу ворога»
16.00 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
18.30 «#ШОУЮРИ»
19.30, 05.00 «Тсн-тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.45 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
03.00 «Код доступу»
03.10 Д/п «Сергiй Юрський.
Людина не звiдси»
03.45 Ток-шоу «Стосується
кожного»
04.30 Х/ф «Травнева нiч, або
Утоплена»
05.30, 20.00 «Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.25 Х/ф «Без року тиждень»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i решка. Перезаван-
таження. 3 сезон»
12.10 «Орел i решка. Перезаван-
таження»
13.00 Х/ф «Iграшка»
14.50 Х/ф «Високий блондин у
чорному черевику»
16.30 «Мiсце зустрiчi»
18.00 «Крутiше всiх. Новий
сезон»
20.30 Х/ф «Так не буває»
22.30 Х/ф «Цей незручний
момент»
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Здаються в оренду магазини:
с. Явора – вул. Центральна, 244 – А; с. Ільник – вул. Центральна,

257 – А. Телефон: 0501724290.
Робота за кордоном.
На автошротах, плиточники,

електрики, зварювальники, му-
ляри, різноробочі.

Вакансії для жінок і сімейних
пар.

Роблю візи. Тел. 0988356134
– Віталій.

Загублене посвідчення громадянина, що проживає (працює) на
території гірського населеного пункту - серія А №473139, видане
23.12.2016р. (реєстраційний №1950) Турківською міською радою
на ім’я Романа Степановича Медвідя, вважати недійсним.

Загублений атестат про закін-
чення Турківського професійно-
технічного училища, виданий в
1981 році на ім’я Михайла Юр-
ійовича Мельниковича, вважа-
ти недійсним.

Відібрані для зберігання пло-
ди бувають досить неоднорідні.
Тому їх потрібно відсортувати за
розмірами (це називається ка-
лібрування) і якісними характе-
ристиками.

Перебираючи плоди, видаля-
ють пошкоджені шкідниками і
хворобами, а також травмовані,
інакше вони зіпсують весь уро-
жай. Зберіганню підлягають
тільки здорові плоди.

Для тривалого зберігання зак-
ладають врожай яблук лише зи-
мових сортів, які будуть дозріва-
ти ще протягом тривалого пері-
оду, без втрати своїх якісних по-
казників.

Калібрування плодів прово-
дять вручну і ділять їх на три гру-
пи: великі, середні і дрібні. Особ-
ливо великі плоди одного й того
ж сорту зберігаються гірше, ніж
середні і дрібні. Чим крупнішим
буде плід, тим він раніше дозрі-
ває, активніше дихає, виділяє
більше речовин, які впливають
на плоди, що будуть лежати по-
ряд, прискорюючи їх дозрівання.
Відкалібровані плоди пакують та
зберігають окремо. Великі
знімають зі зберігання раніше.

Розподіляти плоди за розмі-
ром зручно за допомогою спец-
іальної калібрувальної дошки,
яку можна зробити і самому. От-
вори в ній повинні відповідати
максимальному діаметру плода
кожного калібру. Досвідчені са-
дівники проводять калібрування
на око, користуючись шаблоном
лише на початку своєї роботи.

Існує надійний спосіб збері-
гання яблук у спеціальному
сховищі, погребі або льосі. Ось
основні правила та умови збе-
рігання яблук.

Перед закладанням стіни схо-
вища чи підвалу обробляються
гашеним вапном – 1,5 кг на 10 л
води, підлога – 5% -им розчином
залізного купоросу. Ящики і кор-
зини для зберігання миються
кальцинованою содою. Також
проводиться обробка при-
міщення від гризунів.

Зібрані та відсортовані яблу-
ка відразу укладаються в підго-
товлені дерев’яні ящики, корзи-
ни або картонні коробки для
зберігання. Дуже довгі плодо-
ніжки обрізаються, щоб ними не
поранити воскову оболонку

інших яблук. Яблука для збері-
гання не треба мити або вити-
рати, щоб не порушити природ-
ний захисний восковий шар.

Яблука в ящики укладаються
у два шари, щоб було зручно пе-
реглядати їх при зберіганні і
своєчасно видаляти захворілі.
При альтернативних способах
зберігання яблука можна укла-
дати в ящики, що вміщають до 2-
3 відер яблук, або гіркою на со-
лом’яну або іншу підстилку.

Яблука в коробках, кошиках
або ящиках перекладаються
тирсою, стружкою, соломою,
кленовим або дубовим листям.
При їх відсутності, між рядами
яблук можна прокласти тонкий
папірусовий папір, серветки, або
навіть загорнути в них кожне
яблуко. Допускається зберіган-
ня яблук без будь-якого напов-
нювача або прокладки – це зви-
чайний спосіб зберігання яблук
в наших селах, але він менш над-
ійний.

Зберігаються ящики з яблука-
ми в підвалі при середній тем-
пературі зберігання для всіх
сортів яблук 0 + 2 градуси С і
відносній вологості повітря 80-
90%. Для деяких сортів може
знадобитися незначне коректу-
вання температурного режиму.

Зібрані та відсортовані яблу-
ка відразу укладаються в підго-
товлені дерев’яні ящики, корзи-
ни або картонні коробки для
зберігання.

Існує інший спосіб зберіган-
ня яблук в домашніх умовах,
який теж досить надійний – збе-
рігання яблук у поліетиленових
пакетах.

Поліетиленові пакети допо-
можуть Вам продовжити термін
зберігання плодів і поліпшити їх
якість. У них добре зберігають-
ся яблука сортів «Мелба», «Ма-
кінтош», «Джонатан», «Спар-
тан», «Кортланд», тощо. Не ре-
комендується зберігати в таких
пакетах яблука сортів «Антонів-
ка звичайна», «Антонівка нова»,
оскільки плоди там швидко псу-
ються.

Придатні до зберігання в пол-
іетиленових пакетах плоди яб-
лук в умовах зниженої темпера-
тури (0-3градуси) зберігаються
без зміни смакових і товарних
якостей на 1-3 місяці довше, ніж

ті ж плоди в тих самих умовах,
але без пакетів.

Причина такого ефекту поля-
гає в тому, що всередині герме-
тично закритого пакету, в ре-
зультаті «дихання» плодів, нако-
пичується вуглекислий газ (в се-
редньому 4-6%) і зменшується
вміст кисню. Зміни у складі газо-
вого середовища знижують
інтенсивність «дихання» плодів.
Вологість повітря в упаковці до-
сягає 90-99%, тому природний
спад маси незначний, і яблука
протягом довгого часу залиша-
ються соковитими.

Поліетиленова плівка володіє
ще однією цінною властивістю –
вона пропускає різні леткі аро-
матичні речовини, що виділя-
ються плодами, в результаті
чого час їх дозрівання затягуєть-
ся.

Для зберігання яблук викори-
стовують пакети різної місткості
(на 1,5-2 кг і більше), також існує
позитивний досвід використання
більш ємних пакетів, розміром
65 на 18 см. Як встановлено, оп-
тимальна товщина плівки повин-
на бути 0,55-0,65 мм. Більш тов-
ста, або дуже тонка не придатні.
Для такого зберігання відбира-
ють плоди середніх розмірів,
зібрані в період знімної зрілості.

Яблука охолоджують та по-
міщають у пакети лише після
того, як їх температура вирів-
няється із температурою повітря
у самому сховищі. В іншому ви-
падку на внутрішній стінці пакетів
буде конденсуватися волога, що
може призвести до швидкого псу-
вання плодів. Пакети щільно за-
в’язують міцною ниткою або
шпагатом, укладають в ящик або
на стелажі.

Режим зберігання яблук в пол-
іетиленових пакетах майже не
відрізняється від звичайного –
температура 0-3 градуси, при
відносній вологості повітря – 90-
95%. Для уникнення конденсації
водяної пари в пакеті, допуска-
ються лише незначні коливання
температури у сховищі.

Плоди кожного сорту необхід-
но зберігати окремо, з урахуван-
ням розміру і ступеня зрілості.
Яблуко обов’язково зберігати з
плодоніжкою. Інакше воно швид-
ко зіпсується.

Підготував Василь ВА-
СИЛЬКІВ.

Колектив районного Будинку дитячої та юнацької творчості вис-
ловлює щире співчуття Надії Євстахівні Прик з приводу великого
горя – передчасної смерті чоловіка.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею сумує з приводу передчасної смерті майстра виробничого
навчання Сергія Вікторовича Прика і висловлює щире співчуття
рідним покійного.

Серед 16 учасників переможцем став начальник оргвідділу РДА
Богдан Москаль, з результатом 12 очок з 14 можливих. Друге місце
серед чоловіків посів заступник голови районної ради Василь Кос-
тишак - 11 очок, третє - учень ДЮСШ «Юність» Андрій Кузьо - 8 очок.
Серед жінок і дівчат призерами стали учениці ДЮСШ «Юність»
Мар’яна Біян - 9 очок, Христина Зубрицька - 8 очок, Софія Марусяк
- 8 очок. Всі вони тренуються у ДЮСШ у тренера по сумісництву
Богдана Москаля. Також хороші результати показали учні Роман
Бордун - 8 очок та Михайло Бойко - 6 очок, які тренуються у тренера
по сумісництву Володимира Комарницького. Всі учні ДЮСШ були
нагороджені солодкими призами від директора спортшколи Васи-
ля Ціка.

ÒÓÐÍ²Ð Ç ØÀØÎÊ Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß
Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÈ ³ ÑÏÎÐÒÓ

У місті Турка в ДЮСШ «Юність» відбувся турнір з шашок-
64 з нагоди Дня фізкультури і спорту.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ
„ЮСЕНКО УКРАЇНА” КОРПОРАЦІЇ „ЮСЕНКО ІНТЕРНЕШНЛ ІНК.» по-
відомляє про отримання від Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації Висновку з
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо споруджен-
ня розвідувальної свердловини №2 Вовче Бітлянської площі на те-
риторії Лімнянської сільської ради та під’їзної дороги до об’єкта на
землях Хащівської сільської ради Турківського району Львівської
області (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкіл-
ля  планованої діяльності 2018426687), опублікованого в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11.09.2018 року за № 03.02 –
2018426687/2.

Ознайомитись із вказаним Висновком та іншими документами,
що стосуються планованої діяльності, можна в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля в мережі Internet за адресою: http://
eia.menr.gov.ua та в приміщенні Лімнянської і Хащівської сільських
рад за адресами:

82511, Львівська обл., Турківський р-н, с. Лімна, вул. Цент-
ральна, 103.

82510, Львівська обл., Турківський р-н, с. Хащів, вул. Середня,
200.

Колектив Явірського НВК висловлює щире співчуття техпраців-
ниці Марії Федорівні Олексюк з приводу тяжкої втрати - передчас-
ної смерті сестри - Стефи.

ВИЗНАЧИЛИСЯ
ПІВФІНАЛІСТИ

Два дні на стадіоні м. Турка вирували футбольні при-
страсті. Численні вболівальники зібралися, щоб подивити-
ся, як зіграють футболісти у чвертьфінальних поєдинках.

У суботу, 8 вересня, першими вийшли на поле команди сіл Вер-
хня Яблунька та Вовче. Рахунок цього матчу – 5:2. У наступному
поєдинку Бориня перемогла присліпчан з рахунком 8:0.  А в не-
ділю спортивне свято відкрили команди сіл Явора та Верхнє Ви-
соцьке. Основний час закінчився з рахунком 1:1, і лише в серії
післяматчевих пенальті фортуна була на боці верхньовисочан.
Конфліктним виявився матч між Туркою і Либохорою. При рахунку
1:0, на 87-ій хвилині, либохірці, мотивуючи тим, що  5 хвилин тому
турківчани  забили гол з положення « поза грою», зійшли з поля.
Більше того, вболівальники вчинили бійку, в якій постраждав суд-
дя матчу.

Вчора з даного питання збиралася федерація футболу Турків-
щини, яка залишила  в силі результат останнього чвертьфінально-
го поєдинку, а команду Либохори дискваліфіковано на один сезон.

Також на засіданні федерації було проведено жеребкування
півфінальних матчів, які відбудуться в неділю, 16 вересня, о 13.00
та о 15.00 год. Першими зіграють  Турка та Бориня, у другому по-
єдинку силами поміряються Верхня Яблунька та Верхнє Висоць-
ке.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 ЯБЛУКА НА ЗИМУ
Надворі щедра осінь. Власне той час , коли слід збирати та укладати на зберігання яблука,

щоб потім взимку споживати вітаміни з власного саду. Є багато способів зберігання їх в зимо-
вий період. Але, на жаль, не всі вони  ефективні. Часто не проходить і місяця, як ці дари природи
псуються, а відтак їх необхідно викидати. І лише в тих господарів, хто дотримується чітких
правил  відбору та зберігання, перевірених часом, яблука - соковиті й смачні аж до весни.

Друкуючи сьогодні поради, сподіваємось, що вони стануть у пригоді нашими читачам.


