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Колектив працівників рентгенслужби щиросердечно вітає з юві-
леєм колегу по роботі - Віру Василівну Герич.

Дорога наша Віра Василівна! Ви присвя-
тили себе гуманній і благородній справі –
порятунку життя і здоров’я людей. Ваша пра-
ця не знає свят і вихідних. Колективу Ви
віддаєте весь свій час, всю свою душу, любов
і мудрість, за що ми Вам щиро вдячні.

Будьте здорові і щасливі Ви і Ваші рідні,
радійте життю, залишайтесь і далі такою
енергійною, якою Ви є. Нехай береже Вас
Господь.

Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригор-

тають.
Хай серце ще довго стукоче у грудях,
Живіть до ста років – на поміч всім

людям.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від людей – добра
На многії і щасливії літа!

Сім’я Мельник і сім’я Хащівських від щирого серця вітають з юві-
леєм чудову людину, прекрасну сусідку - Віру Василівну Герич.

Тож прийміть, шановна ювілярко, наші сердечні поздоровлення і
найкращі побажання з нагоди Вашого ювілею. Нехай роки не зать-
марюють радість і повноту буття. На щастя, на здо-
ров’я, на благополуччя нехай буде багатою Ваша
доля. Немає в людини кращого та дорожчого за
людяність та милосердя, а Ваше єство напов-
нене цим.

Тож нехай сторицею повниться Ваша чаша,
нехай чистими помислами струменить дже-
рело Вашої доброти. Многая і благая Вам
літ!

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 нестаріюча душа!

Головою комісії став Василь
Костишак, заступник  голови Тур-
ківської районної ради; секрета-
рем – Андрій Москаль,   голов-
ний спеціаліст з правових пи-
тань та зв’язків з громадськістю
районної ради. Відповідно, чле-
нами комісії – Мирослава Пав-
лик, голова постійної комісії з
гуманітарних питань, засобів
масової інформації, питань мо-
лоді та соціального захисту на-

За сприяння  депутата Верхов-
ної Ради України Андрія Лопу-
шанського, розпорядженням
Кабінету Міністрів  України від 13
червня ц.р.,  нашому району  ви-
ділено 1 млн. 250 тис. грн. суб-
венції на соціально-економіч-
ний розвиток.  А нещодавно з
цієї суми вже поступило фінан-
сування – 340 тис. грн. Відповід-
но проаналізувавши потреби,
зокрема навчальних закладів
району, кошти розподілили на-
ступним чином. 30 тисяч гривень
– на придбання музичної апара-
тури для Завадівського НВК;  25
тисяч гривень –  на придбання
мультимедійного проектора для
Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст.; 30
тисяч гривень –  на придбання
основних засобів (музичної апа-
ратури та комп’ютерної техніки
для Хащівської ЗОШ І-ІІ ст.); 25

 І В ЛИБОХОРІ БУДЕ
«ШКОЛЯРИК»

Уже найближчим часом учні
одного з найбільших  за протяж-
ністю населених пунктів району
– с. Либохора – матимуть но-
венький «Школярик». З 1 жовт-
ня 2018 року своїм рішенням
сесія районної ради дала дозвіл
відділу освіти на відкриття додат-
кової ставки водія автобуса, в
межах кошторисних призначень
Либохорської ЗОШ.

Теперішня вартість школяри-
ка - більше 1,5 млн. грн. Левову
частку коштів  на його придбан-
ня виділила Львівська обласна
рада, із залученням співфінан-
сування освітянського бюджету
Турківщини.

Як і в с. Нижня Яблунька - ав-
тобус гарно виглядає, зручний
для перевезення учнів, але че-
рез надто низький кліренс, він
не дуже добрий для експлуатації
по наших дорогах.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

селення Турківської районної
ради; Ірина Шкрамко –  бухгал-
тер  КНП «Турківський РЦ
ПМСД»;  Мар’яна Яворська –
оператор персональних елект-
рообчислювальних  машин КНП
« Турківський РЦ ПМСД»; Ната-
лія Самусь –  інспектор по кад-
рах КНП «Турківський РЦ
ПМСД»; Микола Коноваленко –
голова спілки учасників АТО Тур-
ківщини, заступник голови гро-

мадської ради при Турківській
РДА; Світлана Аннич – член гро-
мадської ради при Турківській
РДА; Богдан Михайлик – голова
районного Товариства мис-
ливців та рибалок, член гро-
мадської ради при Турківській
РДА.

Протягом трьох днів конкурс-
на комісія має оприлюднити на
офіційному веб-сайті районної
ради оголошення про проведен-
ня конкурсу та забезпечити
відкритість його проведення.

Нагадаємо, що напередодні
розпорядженням голови Туркі-
вської районної ради в нашому
районі було утворено комуналь-
не некомерційне підприємство
« Турківський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги», де виконувачем обо-
в’язків керівника є Микола Яц-
куляк.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

тисяч гривень – на придбання
основних засобів (мультимедій-
ної дошки) для Явірського НВК;
20 тисяч гривень – на придбан-
ня музичної апаратури для Тур-
ківського БДЮТу;  100 тисяч гри-
вень – на ремонт (часткова за-
міна системи опалення)
Ільницького НВК; 80 тисяч гри-
вень – на капітальний ремонт
Сянківської ЗОШ І-ІІ ст. (встанов-
лення дверей та заміна систе-
ми опалення); 30 тисяч гривень
– на ремонт системи опалення
Ясеницького НВК.

Відповідно, рішенням сесії
Турківської районної ради виді-
лено 3-процентне фінансування
до вищевказаних субвенційних
коштів з районного бюджету. За-
гальна сума - 10 тисяч 200 гри-
вень.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ОБИРАТИМУТЬ
КЕРІВНИКА ПЕРВИНКИ
У середу, 26 вересня, на позачерговій сесії Турківської район-

ної ради одним із рішень було утворено комісію з проведення
конкурсу на зайняття посади керівника комунального неко-
мерційного підприємства «Турківський районний центр  пер-
винної медико-санітарної допомоги», у складі 9 осіб.

СПІВФІНАНСУВАННЯ
ДО СУБВЕНЦІЇ

Для зручності і оперативності спілкування з читачами,
газета «Бойківщина» встановила мобільний додаток -Viber
0990943796.

Просимо надсилати свої статті, оголошення, фото.

Шановні вихователі та працівники дошкільних на-
вчальних закладів!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професій-
ного свята.

Ця професія вимагає від людини глибокої самовіддачі,
величезного терпіння і безмежної любові до своєї справи.
Дошкільний вік – особливо важливий і відповідальний пе-
ріод у житті дитини, в цьому віці формуються  особистість,
творчий потенціал та спосіб мислення.

Упевнений, що саме ваша доброта і педагогічна май-
стерність перетворять кожен день для вихованців у дитя-
чому садку на день радості й щастя!

Тож нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а
доля буде щедро наповнена теплом і любов’ю. Бажаю вам
нових професійних досягнень і глибокої поваги, міцного
здоров’я, щастя, натхнення, любові, здійснення мрій та
сподівань.

З повагою, народний депутат України
Андрій Лопушанський.

Турківська районна державна
адміміністрація інформує, що у
вівторок,   2 жовтня 2018 року, в
приміщенні райдержадмініст-
рації відбудеться особистий
прийом громадян керівниками
правоохоронних органів району
та області. Також на прийомі бу-
дуть присутні керівники Держге-
окадастру, відділу містобудуван-
ня та архітектури, відділу агро-
промислового розвитку район-
ної державної адміністрації.

Початок проведення особис-
того прийому громадян - о 10.00
год. в м.Турка, вул.Січових
Стрільців, 62 (2-й поверх) каб.
голови районної державної ад-
міністрації.

Проводимо  попередній запис
громадян в каб.19 (2-й поверх)
загальний відділ апарату район-
ної державної адміністрації та за
тел. 3-14-73.
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Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
сердечно вітають із ювілеєм лікаря-рентгенолога Віру Василівну
Герич.

Шановна Віро Василівно, Ви присвятили своє
життя найблагороднішій справі – турботі про
здоров’я людини. За ці роки ми знаємо Вас як
відмінного фахівця, лікаря від Бога, чуйну людину,
яка готова розділити і радість, і біль, і тривогу.

Нам дуже приємно вітати Вас зі славним
ювілеєм і висловити Вам свої теплі почуття й
подяку за багато років роботи.

Бажаємо Вам здійснення життєвих планів,
міцного здоров’я, благополуччя і довголіття.

Міцного здоров’я  - з роси і води,
Хай щедрість й добро поруч будуть завжди.
Від нас ці щирі вітання – слова,
А Бог хай дарує ще многії літа!

Вітаємо із вагомим життєвим ювілеєм прекрасну душею людину,
фахівця  медичної справи, берегиню роду, ревну християнку, чуйну,
щиру і чарівну жінку - Віру Василівну Герич.

Шановна Віро Василівно! Прийміть найщиріші вітання  з нагоди
Вашого ювілею! Зичимо Вам міцного здоров’я, злагоди та чудового
настрою, родинного затишку та добробуту. Нехай Вас постійно
зігріває тепло людської вдячності, а будні і свята наповнюються
радістю, світлом та любов’ю рідних та близьких.

Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг!
З повагою – Марія Герб’як і Ольга Прокопів.

29 вересня виповнюється 60 років Ользі Романівні Шевців, жи-
тельці м. Турка. Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу маму і бабусю,
добру сваху з цим прекрасним життєвим святом від щирого серця і
з великою любов’ю вітають син Віталій, невістка Леся, онуки Оле-
жик, Владислав і Ліліана, а також  до привітань приєднується сваха
Софія, і бажають ювілярці міцного здоров’я –з роси і води, життє-

вих сил і  енергії, родинного тепла, поваги від лю-
дей, любові від рідних, достатку в оселі, рясних

Божих благословінь.
Бажаєм здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в
хаті.

Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється

рікою.
Хай довго всміхаються сонце і небо,

Хай Бог береже Вас весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живіть тільки, рідна, із нами й для нас!

Коханого чоловіка, люблячого татуся, турботливого, найкращого у
світі дідуся, дорогого свата - Івана Йосиповича Юричка - сердечно
вітаємо із  багатим і щедрим ювілеєм!

Ми любимо Тебе і найкращі вітання в цей день надсилаємо. Низь-
ко вклоняємось і просимо в долі, щоб щастя Тобі дала і здоров’я
доволі.

Спасибі Тобі, що живеш Ти на світі,
За добре серце, за очі привітні.
За руки такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Нехай Тобі сили Господь посилає,
Тебе і Твій шлях благодать осяває.
Живи нам, рідненький, 100 років на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті!
Многая і благая Тобі літ!
 З повагою – дружина, дочка з чоловіком, син з

дружиною, онуки, свати.

2 жовтня святкує свій ювілей  Юстина Антонівна Джура.
Дочка Ліда з сім’єю та син Віталій з сім’єю щиро-

сердечно вітають дорогу матусю з ювілеєм.
Дозвольте, матусю, Вас привітати.
І найтепліші слова Вам сказати:
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну

роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
До привітань приєднуються брат Іван із сім’єю та вся родина.

Дорогі працівники бібліотек!
Від усієї душі вітаю вас із про-

фесійним святом - Днем бібліо-
тек! У всі часи ви гідно виконує-
те свою місію - зберігаєте знан-
ня та культурну спадщину для
наступних поколінь, перетво-
рюєте населення нашої країни
в читачів. Зараз, під час прихо-
ду в бібліотеки комп’ютерів і ме-
режевих корпоративних техно-
логій, у вас з’явилися зовсім
нові можливості для роботи з
читачами і для співпраці з ва-
шими колегами.

Дорогі друзі, в переддень свя-
та бажаю всім вам міцного здо-
ров’я, гарного настрою та твор-
чих успіхів! Ваша праця завжди
приносила радість і задоволен-
ня! Бажаю вам постійного руху
до ще не скорених вершин вашої
професійної досконалості!

В.о. начальника відділу
культури Л. Яворська. 

За дорученням депутата Верховної Ради України Андрія Ло-
пушанського, минулого тижня  його помічник Ірина Кіра відвіда-
ла дві установи, які тісно пов’язані між собою в діяльності, –
бібліотеки і дитячий садочок. Вихованців дошкільного  закла-
ду з раннього дитинства тут привчають до книги, а коли
вони підростуть і  підуть до школи, то й самі користувати-
муться послугами бібліотеки, розширюючи свій кругозір.

Спершу Ірина Іванівна, разом з виконувачем обов’язків началь-
ника відділу культури Лілією Яворською, привітала хранителів дру-
кованого слова (так називають бібліотекарів), вручила їм грамоти
від депутата та подарункові сертифікати на відпочинок, побажавши
подальших плідних успіхів на ниві популяризації літературної твор-
чості та історичної спадщини,  що відображена в численних творах
вітчизняних та світових дослідників, письменників та поетів.

Теплою і щирою також була зустріч із працівниками дитячого дош-
кільного закладу №1 м.  Турка. Разом з методистом відділу освіти
Наталією Усик, помічник депутата подякувала вихователям та ня-
ням за їхню відповідально важливу й необхідну роботу. Адже від
того, які життєві паростки закладуть  дитині в садочку, в майбутньо-
му в значній мірі залежатиме її подальший шлях у навчанні,  та й
навіть у дорослому житті. Разом з привітаннями працівники садоч-
ка отримали також сертифікати на відпочинок.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 Â²ÒÀËÈ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÐ²Â ÒÀ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÄÎØÊ²ËËß

Шановні бібліотекарі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліо-

тек. Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної
спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання історичної
ролі бібліотеки в житті суспільства. Бажаю вам, шановні бібліоте-
карі, творчої наснаги, міцного здоров’я, натхнення, радості, щастя,
добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі.

З повагою, народний депутат України   Андрій Лопушанський.

ÑÒÐ²ËÅÖÜÊÀ ÑËÀÂÀ ÍÅ ÂÌÐÅ, ÍÅ ÇÀÃÈÍÅ
Незважаючи на холодну погоду, минулої неділі на патріотич-

ний фестиваль  Стрілецької слави, що проходив на Ужоцько-
му перевалі, біля пам’ятного хреста, спорудженого на честь
першого  бою Січових стрільців, що відбувся 104 роки тому,
зібралося чимало людей: представники політичних партій,
громадських організацій, урядовці, учні навчальних закладів Тур-
ківщини.

Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÐßÌ
Ç ÒÓÐÊÈ

Я поіменно вас не називаю—
Занадто довгим був би список
цей—
Я щиро і любовно вас вітаю
З бібліотечним Всеукраїнсь-
ким днем!
Ви — мудрості предвічної
хранительки,
Чарівні всі привітністю своєю,
Не черстві й не безликі книж-
ниці,
Душі ваші наповнені теплом і
ніжністю...
Ви— лідери в інформаційнім
морі,
Ерудовані, комунікабельні
натури,
Знавці й таланти у народних
промислах,
Провідники духовної культу-
ри.
Із святом вас, цариці світу
книжного,
Невтомні збирачі писемності
віків!
Здорові будьте з долею при-
хильною,
Благословенні Богом і людь-
ми!

Розалія КАНАРЄЄВА.

Урочистий захід відкрила ве-
дуча Анна Ференц. Затим, як і
годиться, велелюдна громада
виконала Державний Гімн Ук-
раїни, а всіх полеглих присутні
вшанували хвилиною мовчання.
На знак вдячності Героям, пер-
ший заступник голови Львівської
ОДА Ростислав Замлинський,
державний секретар Міністер-
ства соціальної політики Віктор
Іванкевич, голова Турківської
РДА Олександр Лабецький, го-
лова Турківської районної ради
Володимир Лозюк, помічник
депутата Верховної Ради Украї-
ни Андрія Лопушанського Ірина
Кіра поклали квіти до пам’ятно-
го знака та виступили перед при-
сутніми.

Після офіційної частини, собо-
рово   священики різних кон-
фесій відслужили панахиду за
убієнними, а  декани УГКЦ о.
Тарас та  УПЦ КП о. Роман вис-
тупили з проповідями, в яких
вміло переплелися історичні,
морально-духовні  та сьогоденні
життєві постулати, що мають слу-
жити для всіх нас орієнтиром у
повсякденному бутті.

Цікаво пройшов фестиваль
патріотичної пісні, в якому взя-

ли участь колективи художньої
самодіяльності Турківщини, ви-
конавці з інших регіонів. Велич-
но звучали відомі пісні на про-
славу Січового стрілецтва, пісні,
народжені  у зоні проведення
АТО на Сході України. Всі бажа-
ючі мали змогу оглянути одну з
найбільших приватних колекцій
стрілецької зброї, та й навіть
взяти її до рук та сфотографува-
тися на пам’ять. Долучилися до

проведення свята й прикордон-
ники. Вони також демонструва-
ли  спорядження та засоби, з
допомогою якого затримують
порушників кордону. Також всі
бажаючі могли скуштувати куліш,
приготовлений, як мовиться, в

польових умовах.
Взяли участь у патріотичному

заході й депутат Верховної Ради
України Андрій Лопушанський та
депутат Львівської обласної
ради Михайло Ільницький.

Добрим словом варто згада-
ти й величезну підготовчу роботу
з організації заходу громад сіл
Сянок та Верхнє, зокрема пра-
цівників сільських рад.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ВІДГУКНУЛИСЬ НА НАШЕ ПРОХАННЯ
Колектив нашої клініко-діагностичної лабораторії Турківської КЦРЛ

мав велике бажання поїхати на відпочинок у м. Трускавець. Із цим
проханням ми звернулися  до народного депутата   Верховної Ради
України Андрія Лопушанського і відразу ж одержали запрошення.
Андрій Ярославович, через свого помічника Ірину Кіру, організував
нам такий  омріяний, чудовий, змістовний  і незабутній відпочинок.
Велике їм за це спасибі.

Також висловлюємо щиру подяку й голові профспілки працівників
Турківської КЦРЛ Петру  Ігнацевичу, що допоміг організувати нам цю
поїздку.

Минулої неділі, на завершен-
ня ХVІІ табору реабілітаційної
програми учасників АТО, що
проводилася в Західному реа-
білітаційному центрі, поблизу с.
Яворів  нашого району, за
підтримки НАТО, відбулося
підбиття підсумків  проекту
Backto Lite  «Повернення до
життя». Загалом, в рамках про-
грами, реабілітацію пройшло
більше 200 учасників бойових
дій, що зазнали серйозних по-
ранень  на  рос ійсько-ук-
раїнській війні. Більше десят-
ка з них в цей день прибули в
реабіл ітаційний центр, щоб
продемонструвати, яких реаль-
них успіхів домоглися фахівці у
відновленні їхнього здоров’я та
фізичних сил. Треба сказати,
що до проекту було залучено
велику кількість тренерів, кон-
сультантів, вузькопрофільних
спеціалістів медицини та пси-
хології, а також тих, хто, прой-
шовши реабілітацію в перших
таборах, виявив бажання пра-
цювати інструктором.

Високо оцінив проведену ро-
боту Західного реабілітаційно-
го центру заступник голови
Львівської ОДА Ростислав Зам-
линський, звернувши увагу на
ефективність роботи та не-
обхідність подальшого її про-
довження. На його думку, украї-
нська держава має зробити
все можливе, щоб новітні герої,
які зупинили російського агре-
сора на Сході України, зазнав-
ши тут серйозних поранень,
могли швидко повернутися до
звичного життя й не відчувати в
ньому себе полишеними чи в
дискомфорті.

Значимість співпраці з НАТО
належно оцінив й уповноваже-
ний Президента України у спра-
вах людей з інвалідністю, Голо-
ва   Національної асамблеї лю-

дей з інвалідністю Валер ій
Сушкевич. Власне, він та його
команда створили чудові умо-
ви для того, щоб реабілітація
була тут ефективною й дієвою.
Валерій Михайлович наголо-
сив,  реабілітацією Центр почав
займатися ще до реалізації

проекту співпраці з НАТО, й до-
сить ефективно.  А власне
співпраця з Альянсом  дала но-
вий поштовх та добавила
ефективності. За це   він подя-
кував представникам  НАТО – в
особі Джона Босмана –  й вис-
ловив сподівання на майбутню
співпрацю. У свою чергу, пред-
ставник НАТО розповів, на-
скільки  важливо для Європи,
щоб в Україні настав мир, а ті,
хто пройшов війну, були макси-
мально залучені до суспільно-
го життя. Всім учасникам АТО,
які були присутні на підведенні
підсумків, він вручив пам’ятні
подарунки, а урядовцям –  юв-
ілейні монети, що нагадувати-
муть про цей захід.

Цікавими були виступи й дер-

жавного секретаря Міністер-
ства соціальної політики Вікто-
ра Іванкевича та Державного
секретаря Міністерства молоді
і спорту (до речі, учасника АТО)
Олега  Немчинова.

Надзвичайно позитивні
емоції, та  гордість за реабілі-
таційний центр, викликали  по-
дячні листи воїнів АТО, що про-
ходили реабілітацію. Ось їх
зміст: «Дякую Богу  Святому за
маленький рай, що знаходить-
ся на вулиці Рівних Прав і Мож-
ливостей, 1.

З повагою Олександр По-
тоцький, син  вільної України,
позивний «Монах»

« Тут, у Центрі, я відчув себе,
наче в раю. А ви всі,хто тут пра-
цює, – наче янголи. Нехай Гос-
подь Бог допомагає Вам.

Ігор Гаврилишин, м. Броди».
Перед тим, як зробити фото

на пам’ять, Валерій Сушкевич
представив присутнім гостей,
які активно долучалися до ре-
абілітації, й можна сказати, є
друзями Західного реабілітац-
ійного  центру. Це прокурор
Львівської області  Юрій Квятк-
івський, заступник керівника
департаменту Генеральної
прокуратури України Микола
Зубрицький та головний карді-
охірург Міністерства охорони

здоров’я України, заступник ди-
ректора Інституту серцево-су-
динної хірургії ім. Миколи Амо-
сова Костянтин Руденко, голо-
вава Турківської районної ради
Володимир Лозюк.

Приємною несподіванкою
стало нагородження грамота-
ми Кабінету Міністрів України
працівників Західного реабілі-
таційного центру. Зокрема на-
городи отримали кухар Марія
Васаган, уродженка Закар-
патської області, та двоє наших
земляків:  Анатолій Щербанич
- заступник директора, уродже-
нець с. Волосянка, та Богдан
Баняс - уродженець с. Верхнє,
який відповідає в Центрі за  тех-
нічну експлуатацію.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

МАЛЕНЬКИЙ РАЙ
НА ЗЕМЛІ

Так називають Західний реабілітаційно-спортивний центр
Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України
учасники АТО, що проходили тут реабілітацію

Вчора, 27 вересня, під головуванням першого заступника голови
районної державної адміністрації Миколи Яворського, проведено
нараду із суб’єктами господарювання  деревообробної галузі. У
нараді взяли участь представники ГУ Держпраці у Львівській об-
ласті Оксана Лобай та Анатолій Люльчук; начальник Турківського
відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській
області Дмитро Роль; заступник начальника відділу адмініструван-
ня податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території об-

слуговування Самбірської ОДПІ управління податків і зборів з фізич-
них осіб ГУ ДФС у Львівській області Ігор Петрівський; представник
Дрогобицького МРВ СБУ у Львівській області Тарас Пупа;  директор
ДП “Боринське лісове господарство” Михайло Ільницький; дирек-
тор Турківського ДЛГП «Галсільліс» Богдан Петренко та директор
ДП “Турківське лісове господарство” Василь Барабаш; начальник
відділу економічного розвитку РДА Тетяна Курус, а також суб’єкти
підприємницької діяльності деревообробної галузі. Мета наради -
забезпечення раціонального використання лісових ресурсів райо-
ну, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в деревооб-
робній галузі, попередження незаконного використання дереви-
ни, забезпечення безпечних умов праці працівників.

Після інспектування комісією суб’єктів підприємницької діяльності
в сфері лісопереробної галузі, що створена при Турківській райдер-
жадміністрації, відповідно до доручення голови обласної держав-
ної адміністрації, було виявлено ряд недоліків, а саме: 6 лісопиль-
них об’єктів, не зареєстрованих в органах фіскальної служби;
відсутність книги обліку лісопродукції та ін. Відтак, власників лісо-
пильних рам зобов’язано вказані недоліки виправити в найкорот-
ший термін, оскільки й надалі діяльність суб’єктів деревообробної
галузі знаходитиметься на контролі у фіскальній службі та право-
охоронних органах.

На нараді було наголошено на необхідності реєстрації суб’єктів
господарювання, приведення усієї документації до існуючих норм,
дотримання порядку оформлення трудових відносин та забезпе-
чення гідної оплати праці працівників.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з

громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

 ЛЕГАЛЬНО І В
ЗАКОННОМУ РУСЛІ

МАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ЛІСОПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА

Про це він сказав в інтерв’ю
на одному з телеканалів.

Волкер відзначив, що з Путі-
ним зустрічався лиш раз, «ще
коли працював у Білому домі на
президента Буша».

ПРЕДСТАВНИК ТРАМПА: ПОРОШЕНКО,
НА ВІДМІНУ ВІД ПУТІНА, ХОЧЕ ЗРОБИТИ

БІЛЬШЕ ДЛЯ СВОЄЇ КРАЇНИ

«Вважаю, що мета президен-
та Путіна – це влада всередині
Росії. Він створив дуже потужний
авторитарний режим. Також він
потребує влади, щоб впливати за
межами Росії. Здається, це го-
ловне, чого хоче Путін. Водночас

Порошенко, на мою думку, хоче
зробити більше для своєї краї-
ни», - сказав спецпредставник.

Він додав, що лідери РФ і Ук-
раїни мають різні точки зору на
політику.

«Вам може подобатися чиясь
політика, може не подобатися,
але я думаю, що президент По-
рошенко більше зосереджений
на тому, що можна зробити для

держави», - сказав Волкер.
Як раніше повідомлялося, під

час переговорів у Мінську  11 та
12 лютого 2015 року з канцле-
ром ФРН Ангелою Меркель,
тодішнім президентом Франції
Франсуа Олландом та Петром
Порошенком  Володимир Путін
погрожував  останньому «оста-
точно розчавити» українські
війська на Донбасі. Путін та По-
рошенко постійно кричали один
на одного.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інфор-

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

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер
вважає, що президент Росії Володимир Путін прагне влади все-
редині країни і для впливу за її межами, а президент України
Петро Порошенко хоче щось зробити для своєї держави.

 У СЕЛАХ  ІЛЬНИК
ТА ЗАКІПЦІ

ПРОЙШОВ БУРЕВІЙ
Декілька днів тому, внаслідок

ускладнення погодних умов, у
селах  Ільник  та  Закіпці  прой-
шов буревій із грозою.  Стихією
пошкоджено покрівлі житлових
будинків, на площі орієнтовно
600 квадратних метрів. Пошкод-
жені дахи, понищені господарські
будівлі, повалені дерева.

У райдержадміністрації нам
повідомили, якщо до них над-
ійдуть звернення від постражда-
лих, їх розгляне комісія з  над-
звичайних ситуацій і, по можли-
вості, надасть допомогу.

Наш кор.
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 Якось так сталося, що Воло-
димир Михайлович не мав мож-
ливості приїхати до райцентру,
тож   порозмовляти з ним дове-
лося по телефону. А розповісти
про себе та своїх колег йому
було що.

 Народився і виріс Володимир
у Верхньому Висоцькому, тут, у
рідному селі,  закінчив школу.  А
вибір за майбутньою професією
не забарився, адже змалку лю-
бив мистецтво, любив  співати,
брав участь у багатьох шкільних
заходах,  тому й без вагань вир-
ішив піти навчатися у  Самбірсь-
ке  культосвітнє училище, Після
його закінчення доля розпоря-
дилася так, що повернувся на
роботу  знов, у Верхнє Висоць-
ке. Він, випускник училища,  ще
не  уявляв собі, як це відповіда-
ти за  ввірену йому  ділянку  цієї
незбагненної, насиченої цікави-
ми подіями культосвітньої ниви,
самостійно приймати рішення,
жити сценою і  бачити перед со-
бою допитливі і цікаві очі гляда-
ча, який відкриває тобі душу і
серце. Але із цим впоратися  до-
поміг молодому  фахівцю його
мудрий, добрий наставник - Ми-
кола Різак, від якого й перейняв
керівництво закладом.

ÎÑÅÐÅÄÎÊ ÊÓËÜÒÓÐÈ
ÒÀ ÄÎÇÂ²ËËß

 Працює Володимир Михайло-
вич тут не сам. Уже впродовж 11
років  допомагає директору На-
родного дому, постійно виручає,
якщо вкрай необхідно на якийсь
захід представити  той чи інший
творчий колектив, художній кер-
івник  Оксана Копко. Вона також
має неабиякий досвід прове-
дення та організації заходів,
вміє почерпнути щось нове із
сьогодення  і  вплести   це в ре-
пертуар  вокальної групи дівчат,
чи  скласти цікавий та оригіналь-
ний  сценарій  заходу.  При На-
родному домі  працюють танцю-
вальні гуртки. Раніше  був ство-
рений дитячий, а зараз  уже є й
дорослий танцювальний колек-
тив «Контро», якими, до речі, й
опікується Оксана Йосипівна.
Зараз  «Контро» готується  до
виступу у Львові.   Колектив  цей
стає популярним. У ньому
танцюють чотири пари. Танцю-
ристи з Верхнього Висоцького
уже  продемонстрували свої
здібності  у Вовчому – на  святі
«День Дністра», у Либохорі – на
святкуванні Дня с. Либохора,  не-
щодавно  на Сколівщині – під час
проведення  там  «Мисливської
ватри». До речі, у Сколе був зап-
рошений і ансамбль троїстих му-

Серед мальовничих карпатських гір, усіяних пишними стрункими смереками,  розкинулося
чудове село – Верхнє Висоцьке. У цьому селі,  у Народному домі – гарному великому приміщенні
із  глядацьким залом на 305 місць,  з бібліотекою,  книжковий фонд якої складає більше 7 тисяч
книг, на посаді директора, уже впродовж  двадцяти років, працює талановита людина,  люби-
тель і знавець народного мистецтва - Володимир Дребот.  Про  цього  доброго керівника однієї
з культосвітніх установ Турківщини  схвально відгукуються  й у районному відділі культури.
«Володимир Михайлович  завжди  старається виконати те, що йому довірено, постійно  у
творчому пошуку, вміє  націлити колектив на якісну і злагоджену роботу, щоб досягти успіху.
Знає, як організувати  дозвілля серед молоді. У Народному домі кожних вихідних  проходять
молодіжні дискотеки, на які, до речі,  приходять  юнаки  та дівчата із сусідніх  населених пунктів.
Культосвітній заклад у Верхньому Висоцькому  дійсно    стараються зробити  осередком
культури на селі», – каже виконувач обов’язків  начальника відділу культури   Турківської РДА
Лілія Яворська.

  Учасниками Хресного ходу -
сходження на г. Пікуй стали жи-
телі с. Гусне. Люди, відірвавшись
від усього буденного, ішли ціли-
ми сім’ями. А організував цей

      ХРЕСНИЙ ХІД
«В ІМ’Я МИРУ ТА

ЛЮБОВІ В УКРАЇНІ»
23 вересня  відбулося багатолюдне сходження  на

гору Пікуй жителів с. Гусне
Хресний хід – хід миру, любові та молитви за Україну. Хрес-

ний хід є духовним подвигом людини, який вимагає  величезних
фізичних зусиль,  внутрішнього очищення, щирої молитви.

зик Народного дому с. Верхнє
Висоцьке – колектив, який також
заслужив неабиякої слави на
Турківщині та  за її межами.  У
колективу надзвичайно  цікавий
автентичний фольклорний ре-
пертуар, побудований  в основ-
ному з коломийок та бойківсь-
ких народних пісень. В ансамблі
грають і співають Володимир
Копко (скрипаль), Василь
Змійовський (акордеоніст), Ми-
хайло Ціко (сопілкар), Василь
Тяжкун (бубніст) і, звичайно ж,
Володимир Дребот, який  грає

не  та храму св. Тройці с. Н. Гус-
не. Молода, творча та ініціатив-
на людина – о. Іван на громадсь-
ких засадах веде  гуртки в школі,
співпрацює з  громадою. Його

Активно підтримала Хресну
ходу дирекція Верхньогусненсь-
кого НВК, зокрема директор   Чи-
черський І.М.,  заступник  дирек-
тора Киретів О.І., вчительський
колектив, учні, голова сільської

ради  Ільницький  І. М.
    Багатолюдна колона гус-

нян, зі співом церковних пісень,
що прославляють Господа Бога,
Україну, рушила в гори. Хресна
хода стала посвятою людям, які
віддали своє життя за Україну, за
наш спокій, мир. Людям, які бо-
ролися, борються і гинуть зараз,
щоб ми жили в мирі, любові і
спокої.

З безперестанною молитвою,
крок за кроком, долала шлях
громада,  духовно підбадьорю-
ючись під час зупинок. Холодна
погода не стала на заваді і не
зупиняла нікого, навіть малень-

ких діточок, які мов пташечки
пурхали  з каменя на камінь. Ко-
жен боровся із собою – необхід-
но дійти. Всі відчували при-
сутність Божої сили, яка надзви-
чайно допомагала. Підкорили
вершину всі, а вона нас за це зу-

стріла Божою благодаттю.  Не-
дарма ж Хресний хід називають
молитвою в русі, молебнем  у
просторі  і часі.

І тут, на г. Пікуй,  о. Іван відслу-
жив молебень. Всі учасники
Хресної ходи, навіть і інші люди,
що були  на той час в горах, мо-
литовно долучилися до неї. Всі
молилися за Україну, за мир, за
воїнів АТО, щоб Бог давав їм здо-
ров’я і оберігав  від ворога. А та-
кож був виконаний Гімн Украї-
ни. Звучання молитов і Гімну
розлилося по всіх Карпатах, і до
неба.

Повертаючись додому, учас-
ники Хресної ходи зробили зу-
пинку у буковому лісі, де вже не
було так холодно. Всі були раді і
веселі, навіть ставали рум’яні,
від вогнища, яке розпалили чо-
ловіки, що скоріше спустилися з

вершини. Не
о б ій ш л о с я
без невелич-
кого пікніка,
бо сильно
відчувалося
виснаження.
Біля вогню не
стихали  роз-
мови про
життя, Украї-
ну. Звучали
у к р а ї н с ь к і
н а р о д н і
пісні, ко-
з а ц ь к і ,
с т р іл е ц ь к і
пісні та про-
лунав гімн с.
Гусне.  Од-
ним із важ-

ливих моментів Хресної ходи
стала хвилина мовчання в  пам-
’ять  тих, хто не вернувся з поля
бою до своїх родин, дітей, тих,
що віддали своє життя за нас,
щоб ми спокійно жили,навчали-
ся, працювали. Навіть не хотіло-
ся повертатися додому. Але  ко-
роткий день нагадував про себе.
Хресна хода організовано, з
піснею і веселим настроєм, спус-
калася в село.

Вона ще сильніше об’єднала
людей. Це було просто і не пе-
ревершено.

     Учнівський комітет
 В. Гусненського НВК.

духовний захід  о. Іван – настоя-
тель храму Верховних Апостолів
Петра і Павла УПЦ КП с. В. Гус-

мета - відвідати найбільше свя-
тих місць разом з жителями
села та учнями школи.

на контрабасі. Років п’ять тому,
як створено цей  унікальний
самобутній творчий колектив,
але його полюбили, запрошують
на усі свята і заходи.  Митці уже
виступали на сценах Трускавця,
Дрогобича, Львова, були учасни-
ками всесвітніх бойківських фе-
стин і Днів  добросусідства з Рес-
публікою Польща, які проходи-
ли в Лопушанці.

Цього року Верхньовисоцький
Народний дім брав участь  у ба-
гатьох заходах, присвячених
знаменним датам: Дню матері,
Дню Конституції, Дню Незалеж-
ності та іншим подіям. Спільно
і тісно працює із місцевою  за-
гальноосвітньою школою, учні
та  вчителі якої завжди виступа-

ють на  його сцені.. І становлять
чи не кістяк учасників художньої
самодіяльності Народного дому.

Кожного тижня  у Народному
домі с. Верхнє Висоцьке прохо-
дять вечори молоді, дискотеки.
Вхід на  дискотеки  платний, кви-
ток коштує 5 гривень.   На таких
заходах буває  дуже багато мо-
лоді.

Дружина  Володимира Дребо-
та - Людмила Ярославівна  - зав-
жди поруч з чоловіком. Підтри-
мує його у всіх задумах і планах,
порадить, допоможе, підкаже.

Вона  завідує тут бібліотекою-
філіалом. У бібліотеці  є комп’ю-
тер і   безкоштовний Інтернет,
яким часто користується  місце-
ве населення,  особливо читачі
бібліотеки, школярі, студенти.

У Володимира Михайловича
ще багато планів, втілити які са-
мотужки йому буде  не легко.
Звичайно, як і всюди,  є й про-
блеми.

–  Найголовніша – це нестача
сценічних костюмів, – каже ди-
ректор Народного дому. – Завж-
ди у когось треба позичати чи то
лейбики, чи ще щось із одягу. А
хочеться мати   свої, гарні, нові
костюми.   Надіємося, що таке
щастя ще нам усміхнеться.

 І за господарку потрібно не
забувати. У Народному домі
скоротили посаду прибираль-
ника, тож доводиться наводити
порядок у приміщенні самим.  Та
й не за горами зима, тож по-
трібно потурбуватися про те, аби
у прміщенні  було затишно і теп-
ло. Якщо поточні ремонти  тут
роблять,  час від часу щось онов-
люють, то  відносно тепла –спра-
ви кепські, у Народному домі
взимку сильно не загрієшся.
Обігрівають приміщення кало-
рифером, усі працівники  стара-
ються  тулитися в одній кімнаті.
Холодно  взимку й у бібліотеці.

Заробітна плата  директорів
народних домів  невелика, тому,
знаючи про це, сьогодні в молоді
зовсім немає  бажання йти  пра-
цювати на культурну ниву, щоби
залишати дім, сім’ю, обмежува-
ти себе у вільному часі заради
того чи іншого культурно-мис-
тецького заходу.  Краще поїхати
кудись у світ – на заробітки. Але
Володимира Михайловича це
якось не тривожить, адже  він
знав, на що йшов, коли обирав
собі  професію культпрацівника,
а, по –друге, він любить свою
роботу.  І хоче, аби Народний дім
у Верхньому  Висоцькому  не на
словах, а на ділі  став  культур-
ним осередком села.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Узятись  за перо мене змуси-
ли передачі на деяких телека-
налах за останні тижні. Дискусії,
які проходять між представни-
ками різних політичних сил, час-
то носять такий характер, що
опозиційні до влади політики (а
це в основному регіонали, які на-
зивають  зараз себе опоблоків-
цями, такі як Вілкул, Мураєв,
Добкін, Рабінович, та іже з ними)
дозволяють собі відкрито крити-
кувати, засуджувати не тільки
своїх опонентів, але державу,
українство і все, що з ним пов’я-
зане. Нещодавно на каналі
«112» транслювали передачу, в
якій обговорювалися питання
забруднення  і навколишнього
середовища в деяких селах Хер-
сонської області із кримського
напрямку. Від влади  були  при-
сутні заступник міністра з питань
окупованих територій Юрій
Гримчак, голова Херсонської об-
лдержадміністрації Андрій
Гордєєв, а опонентами  - ті ж
одіозні Добкін, Вілкул, Шуфрич, і
ще їм на підмогу підключився
якийсь Куликов. Не можна було
дивитися, як по-хамськи вели
себе так звані опоблоківці.
Скільки бруду і всякої « чорну-
хи» було вилито на Гримчака і
Гордєєва, і не тільки на них осо-
бисто, але й на Україну як на
державу і все українське. Диву
даєшся, коли бачиш, як вільно

себе почувають промосковські
пропагандисти на українських
телеканалах. Як на мене, най-
страшнішим є те, що їх виступи
супроводжувались підтримкою
глядачів, які  сиділи в залі. Про
це свідчили їхні  бурхливі оплес-
ки. А страшно ось чому. Якщо
людям систематично говорити
неправду, систематично  бреха-
ти, то вони починають вірити  в
це.

Відомо, що в медицині, в  га-
лузі психіатрії, існує науковий
термін –  гіпнотична сліпота. Це
коли людина, навіть усвідомлю-
ючи очевидні речі, витісняє їх зі
своєї свідомості, заперечує, вик-
реслює і намагається довести
всім, що чорне – біле, а біле –
це чорне. В народі це явище на-
зивають зазомбованістю, заша-
рованістю.

Не важко собі  уявити, якої
шкоди можуть завдати такі вис-
тупи на телеекранах нашим гля-
дачам. Та й не тільки виступи
проросійських пропагандистів,
але й  у запитаннях, репліках,
фразах самих ведучих  відчу-
вається таке приховане презир-
ство, неприйняття всього украї-
нського, бажання  поразки та
капітуляції України,  жадання
московського стійла.

Ми зупинили зовнішнього во-
рога завдяки патріотам- добро-
вольцям і  волонтерам, але

складається враження, що пе-
ред внутрішнім ворогом ми
відступаємо, і це в той час, коли
в Росії уже офіційно в системі
оборони утворено новий
підрозділ – інформаційні
війська. А наші високопосадовці,
ті, що відповідають за ефірний
контент,  не навчилися, або
свідомо не хочуть, відрізнити
свободу слова від антидержав-
ної відкритої пропаганди. Тут, як
на мене, найстрашнішим є те,
що  брехня наших недругів дає
свої плоди. А російська ворожа
пропаганда може завдати шко-
ди нашому суверенітету. Там
відкрита, цинічна брехня  введе-
на в ранг державної політики.
Всі злочини, які Росія здійсню-
вала по відношенню до нашого
народу, цинічно  заперечує. І Ба-
турин не спалили, і тисячі людей
убили не вони, і українців закрі-
пачили не вони, і Санкт-Петер-
бург збудований не на кістках ук-
раїнських козаків, і українську
мову ніхто не забороняв і до Го-
лодомору вони не причетні, і,
нарешті, на Сході України не їхні
«гради» і танки вбивають наших
людей ( «іх там нєт»). Цинізм
найвищого гатунку.

Не можна обминути і такого
небезпечного явища в останні
місяці  як терористичні акти про-
ти активістів. Убивство в Бер-
дянську ветерана війни  на

Сході України - Олешка, напад  у
Херсоні на активістку Гандзюк, в
Одесі  – на голову місцевого осе-
редку партії  «Сила людей»  Ми-
хайлика ( до речі, це 19-й замах
в Одесі),  Стерненка в Харкові,
інших містах. Дивує те, що наша
влада такі терористичні акти, які
мають  явно виражене політич-
не підґрунтя, спрямовані на  де-
стабілізацію в  країні,  кваліфі-
кує як «хуліганство». Насправді
йде системна війна в тилу дер-

жави проти українських патрі-
отів, і то на 27-му році українсь-
кої незалежності.

Так свого часу  проросійські
угруповання зачистили від украї-
нських активістів Донецьк і Лу-
ганськ. І чим все це закінчило-
ся, ми зараз бачимо. Скла-
дається враження, що наша вла-
да не хоче  вчитись на помилках
і не робить висновків. А без-
карність породжує нові злочини.
Треба розуміти,що в умовах війни
не можна бавитись в демокра-
тію, бо така вседозволеність -
призведе до втрати держав-
ності.

Василь КОСТЬ.

 ÑÈÑÒÅÌÍÀ Â²ÉÍÀ ÏÐÎÒÈ
ÂÑÜÎÃÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ

Виконавчий комітет Боберкі-
вської сільської ради від щи-
рого серця вітає з днем
народження сек-
ретаря сільра-
ди, хорошу і
чуйну людину
- Ганну Мико-
лаївну Сла-
вич - і
бажає ша-
н о в н і й
і м е н и н -
ниці  міцного-
міцного здоров’я, невсипу-
щої життєвої енергії, поваги  – від
людей, любові – від рідних, доб-
ра,  миру, Божої опіки у житті.

Хай квітне доля у роках пре-
красних.

Господь дарує радість і здо-
ров’я.

Хай кожен ранок з неба сон-
цем ясним

 Вас осяває світлом і любо-
в’ю.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш
летить

І береже Вас від біди повсю-
ди.

Нехай несе Вам радість
кожна мить

І благодать Господня з Вами
буде.

Äень працівників позашк-
ільної освіти в календарі профес-
ійних свят  існує вже давно, але
лише в останні роки ми стали чути
більше  про нього  із засобів ма-
сової інформації,  від державних
структур та закладів, що опікують-
ся освітою. І це стає приємно (га-
даю, що висловлюю думку своїх
колег), адже в цей день згадують
теплим словом працівників  по-
зашкілля їхні вихованці та їхні
батьки.

Позашкілля… Вдумаймось у
це слово – поза школою… Шко-
ла – тут усе стандартно: уроки,
пояснення, завдання, опитуван-
ня, оцінки, бали, тестування… А
що ж робити нашим діточкам
поза школою? Люди старшого віку
пригадують, що такої проблеми,
що робити  їхнім дітям  після за-
нять у школі (звичайно, крім ви-
конання домашніх завдань),
навіть не було. Бо діти допома-
гали батькам  по господарству,
пасли худобу,  доглядали своїх
менших братів і сестричок.  І при
цьому ще знаходили час поганя-
ти в м’яча, половити рибку,  ску-
патися в річці, назбирати ягід у
лісі.  Та час стрімко летить,  і все
змінюється: спосіб життя, праця,
світогляд. Разом з плином жит-
тя, змінюються  напрямки та
форми роботи у позашкільних
закладах.

Спочатку був Будинок піонерів,
потім школяра, тепер будинок
дитячої  творчості. Але незалеж-
но від назви, як і раніше, важли-
вим  елементом залишається
робота в гуртках, студіях, секціях,
де діти мають можливість де-
тально ознайомитися з тією нау-
кою, видом діяльності, які найб-
ільше їм подобаються,  і доско-
нало оволодіти важливими прак-
тичними навичками, сформува-
ти свій світогляд, зорієнтуватися
у виборі майбутньої професії.

Заклади позашкільної освіти
без перебільшення можна на-
звати  кузнею талантів. Тут про-
цес навчання проходить у неви-
мушеній обстановці, часто на
свіжому повітрі, в ігровій формі.
Це дає неперевершені результа-

ти, оскільки учні отримують не
тільки нові знання та вміння, а й
мають можливість гарно відпо-
чити,  зарядитись позитивними
емоціями, знайти нових друзів.
Мислення сучасної дитини бага-
то в чому відрізняється від мис-
лення дорослої людини. Наші
діти дуже швидко і просто опано-
вують всі тонкощі роботи з гад-
жетами, не  помічаючи  краси
навколо себе (у квітці, хмаринці,
співі пташини). І саме тому ми
маємо бути готовими, що наші
погляди на один і той самий факт,
подію, предмет можуть бути
різними. Тому нам потрібно то-
лерантно ставитись до думок,
ідей, мрій та фантазій дітей.

 Головним у формуванні іміджу
нашого закладу позашкільної ос-
віти – Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості –  є його керівник і
педагогічний колектив – з одно-
го боку, з другого –  наші вихованці,
їхні батьки та дирекція і вчителі
шкіл, де навчаються діти,  праці-
вники органів управління освіти.

Керівник БДЮТу Софія Багай
– професіонал, лідер, яскрава
особистість, захоплена своєю
справою людина, багато  знань,
умінь вклавши у власну роботу,
вміє надихнути колектив, зорган-
ізувати  його. Хочеться сказати
слова подяки вчителям та дирек-
ціям шкіл, що співпрацюють з
БДЮТом, адже у нас спільна
кінцева мета –  виховати, навчи-
ти, підготувати підростаюче поко-
ління до вступу у доросле   само-
стійне життя.

Зберегти якнайдовше дитин-
ство… Для цього зараз у на-
вчальних закладах потрібно ство-
рювати  для всіх оптимістичний
настрій, сприятливий мікроклі-
мат.  Щоби дітям було весело,
цікаво. Щодо батьків, то  зі сло-
вами вдячності говоримо і цінує-

МОЇ ПОГЛЯДИ, ЗАДУМИ,
ДУМКИ, БАЖАННЯ, МРІЇ

мо тих  батьків, дідусів і бабусь,
які приводять до нас своїх дітей,
онуків, підтримують морально,  а
також матеріально, спонсорую-
чи   кошти на проведення свят і
різних масових заходів.  Дякуємо
тим, хто дає нашим вихованцям
призи, подяки і нагороди, а та-
кож дарує  нам  путівки на відпо-
чинок, як ось наш народний де-
путат  Андрій Лопушанський.

«Я ніколи не буваю таким зай-
нятим, як у години дозвілля», –
сказав Цицерон.  Це стосується
й  нашого директора, який пови-
нен стратегічно мислити, опера-
тивно оцінювати ситуацію і прий-
мати оптимальні рішення, адже
у нас відкрилися  гуртки нового
спрямування. Це «Юний жур-
наліст», де вихованці мають
можливість знайомитися з про-
фесією журналіста, отримати ко-
рисні навики у спілкуванні, навчи-
тися писати  в різних інформац-
ійних жанрах. І хоч гурток зовсім
новий, та доробок гуртка досить
багатий і змістовний –  випуск га-
зети «Юність», зустрічі з цікави-
ми людьми.

Цікавим є гурток «Сходинки»
– живе спілкування з дітьми мо-
лодших класів у формі ігор, за-
бав, конкурсів, вікторин, змагань
про різні сфери життя – для
пізнання дитиною себе і навко-
лишнього середовища. Студія
розвитку творчих здібностей
«Гармонія» – сама назва гово-
рить про себе. Тут дитина  розви-
вається. Працює веб-сторінка
нашого закладу. Один із нових
напрямків роботи БДЮТу – обмін
роботи. У нас тісний зв’язок  з ке-
рівниками гуртків Залізничного
району м. Львів. Львів’яни при-
їжджали на екскурсію до нас,
знайомилися з нашими традиці-
ями та звичаями, а ми побували
у Львові, провели екскурсію по

Високому Замку.
 Нещодавно, 21 вересня, у нас

відбулося велике свято. Пройш-
ло воно у приміщенні  районного
культурно-мистецького центру
«Україна». Наші вихованці пре-
зентували свої гуртки. Зал був пе-
реповнений глядачами.

Хочеться і надалі відчувати ува-
гу до нашого позашкільного зак-
ладу з боку жителів міста і райо-
ну. Віриться, що   батьки частіше
приводитимуть  до нас своїх діто-
чок, де вони матимуть більше
свободи, де зможуть утверджува-
ти себе та збиратися за спільни-
ми інтересами. Тут процес на-
вчання має свій вектор: від  дії -
до знань.

Позашкільна освіта повинна
стати для дитини школою ра-
дості,  де не  ставлять оцінок, не
задають домашніх завдань, за-
няття проходять у зручний для
дітей час. Тут відкривають дитину
і отримують задоволення від
того, що в цьому відкритті є наша
часточка душі і праці.

Гарним є розміщення нашої
будівлі,   чудова прибудинкова те-
риторія, де  в хорошу  погоду мож-
на займатися з дітьми на свіжо-
му повітрі. У перспективі планує-
мо поставити тут   ще й футбольні
ворота, адже наші  вихованці-
футболісти нас  тішать своїми
перемогами. Словом, запрошує-
мо усіх  охочих  займатися позаш-
кільною роботою  в Будинок ди-
тячої та юнацької творчості. Впев-
нена, що не пожалкуєте.

Принагідно, хочу привітати
своїх колег з Днем працівників
позашкільної освіти. Побажати
їм нових творчих успіхів, хороших,
талановитих вихованців, міцного
здоров’я, мирного голубого неба
і - натхнення.

Марія БАЧИНСЬКА.

Населення Львівщини з почат-
ку року зменшилось на 5707 осіб
і на 1 серпня 2018 р. його
кількість становила 2523,9 тис.
осіб. Упродовж січня-липня 2018
р. в області народилось 13585
немовлят, що на 6% менше по-
рівняно з січнем-липнем 2017р.
Найвищий рівень народжува-
ності був у Турківському районі,
найнижчий – у місті Моршин.
Рівень смертності найвищий у
Перемишлянському районі, най-
нижчий – у місті Новий Розділ.

Кількість населення Турківсь-
кого району на 1 серпня 2018 р.
становила  49526 осіб. Упродовж
січня-липня 2018р. населення
зменшилось на 78 осіб за раху-
нок природного (52 особи) та
міграційного скорочення (26
осіб). У січні-липні 2018р. наро-
дилось 362 дитини (на 2 дитини
більше порівняно з січнем-лип-
нем 2017р.), померло 414 осіб
(на 12 осіб більше).

 Головне управління статис-
тики у Львівській області.

ПРОСЯТЬ
ЗГОЛОСИТИСЯ

ОЧЕВИДЦІВ
Ми  вже повідомляли про дорож-

ньо-транспортну пригоду, яка тра-
пилася 15 серпня в м. Турка, на
перехресті вул. Івана Франка та
дороги Львів-Самбір-Ужгород. Тоді
автобус, що курсував із Закарпаття,
збив велосипедиста.

Провівши оперативно-слідчі за-
ходи, правоохоронці встановили
обставини ДТП, але  різняться по-
кази водія автобуса та велосипе-
диста, який постраждав. Власне
для того, щоб встановити причини
цього випадку, правоохоронці звер-
таються до очевидців дорожньої
пригоди, покази яких дозволять
об’єктивно розібратися в ситуації.

Звертатися в Турківське відділен-
ня поліції, за номером «102».

Василь ВАСИЛЬКІВ.

А НАС СТАЄ
ВСЕ МЕНШЕ

25 вересня в Україні відзначають День працівників позашкільної освіти
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Виконавчий комітет Боберкі-
вської сільської ради щиросер-
дечно вітає з днем народження
вмілого керівника, чуйну, щиру

людину, сільського
голову  - Миколу

Петровича Ко-
панишина - і
бажає шанов-

ному іменинни-
ку   міцного здоро-

в’я, щастя і добробу-
ту, успіхів і здобутків,

наснаги та натхнення, прихиль-
ності долі, родинного затишку,
рясних Божих благословінь.

Нехай цвітуть під небом си-
ньооким

Ще довго-довго дні Ваші  й
літа,

А тиха радість – чиста і ви-
сока,

Щоденно хай до хати завер-
та.

Хай постійний успіх, радість
і достаток

Сиплються до Вас, немов
вишневий цвіт.

Хай життєвий досвід тво-
рить з буднів свято,
    А Господь дарує довгих-дов-
гих літ.

    Сучасні науки – психолінгвісти-
ка, прикладна лінгвістика,
лінгвобіоніка, взагалі культуро-
логія – сьогодні по-новому розг-
лядають феномен людської
мови, людського мислення. Ма-
ючи на увазі складний
внутрішній склад людського
організму, що утворюється низь-
кими й вищими (інтуїція, чистий
розум, духовне, божественне)
началами, то, безсумнівно,
людське слово, мову, мовлення
треба віднести саме до боже-
ственного безсмертного про-
мислу.

Людина – це три, різні за
структурою та властивостями,
види тіла: тіло щільне (фізичне),
душа (сфера наших емоцій) і дух
(сфера нашого мислення). Душа
й дух утворюють інформаційну
структуру людини, в якій записа-
ний увесь її життєвий шлях, звич-
ки, пристрасті, досвід, знання,
зрештою, генний код загалом.

 А слово людської мови – це
направду жива клітина. Її клітин-
ною стінкою виступає звукова
оболонка слова, семантичне
поле, лексичне значення слов-
никової одиниці – це ядро сло-
ва-клітини. Вакуоля слова – ок-
ремий семантичний варіант.
Мітохондрія – будова, морфем-
на структура слова. Поєднання
слів у єдине синонімічне гніздо
– то хлоропласти слова-клітини.
Ніхто з природодослідників ще
не зважився й не зважиться,
мабуть, твердити, що слово,
людська мова є неживою суб-
станцією, чимось мертвим, чи
нетривким.

Усі маємо перший найбіль-
ший дар від Бога – життя. Дру-
гим дарунком Господнім є здо-
ров’я.

Людина має здоров’я фізичне,
тобто тілесне, і духовне, себто
нематеріальне, ментальне. Так
- от, про своє тілесне здоров’я
людина переважно дбає, а от
про духовне - часто-густо забу-
ваємо... Чому? Бо людина не
вірить у вічність, вона – зазем-

ÍÀØÀ ÌÎÂÀ – ÄÀÐ
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лена істота, їй важко, маючи сво-
бідну волю, повірити в безсмер-
тя, в життя вічне.

 Такі аспекти нашого життя, як
душа і тіло, полишаються на мар-
гінесах буття. Що казати, коли
залишається правдою те, що
здебільшого людина не вірить у
Бога, а відтак – ні в душу, ні в духа.
А правдивим є те, що дух сто-
сується будь-якої розумної істо-
ти, яка мислить. Але істоти без-
тілесної і нематеріяльної. Бог є
Дух. Досконалий, безконечний
Дух. Він не має тіла, він повний
життя. Він є саме життя-існуван-
ня – Той, що є, – всемогутнє вічне
життя. Коли ж ми говоримо про
душу, то маємо на увазі особли-
вий дух, поєднаний із тілом, який
надає тілу життя, силу думати,
любити й бажати. Без душі тіло
вмирає, розкладається й пере-
творюється в порох, із якого було
створене. Людська мова не
може залишитися поза межами
життя та здоров’я, поза межа-
ми духу та нашої душі.

Через те, безперечно, у склад
душі входить і мова. А душа – це
духовне здоров’я. Тому мова,
мовлення, як бачимо, належать
до духовного здоров’я. На пре-
великий жаль, не всі люди ма-
ють повноцінне духовне здоро-
в’я – не всі можуть і уміють гово-
рити. Це - глухонімі. Не претен-
дуючи на вичерпні знання з ме-
дицини, знаємо лише одно: не
було ще у світі прецеденту, аби
за допомогою медичного втру-
чання глухоніма людина загово-
рила... А попри те, на велике
щастя, майже немає хвороб, які
не лікувала б сучасна медици-
на. Тож можна з усією впевнені-
стю припустити, що зрада мови,
цурання рідної мови; нехтуван-
ня мовними правилами й зако-
нами, ігнорування культури мов-
лення; свідоме засмічення
рідної мови неоковирними каль-
ками, штампами; захоплення
недолугим сленгом і жаргоном
– усе це, зрештою, призводить
до хвороби духовного здоров’я,

а саме: до заїкання, до багатьох
мовних вад, ба навіть до глухон-
імоти. Наші злі думки та вчинки
можуть відбитися не конче на
дітях, але й на внуках і правну-
ках.

     У світі, за законами спра-
ведливості, ніщо безкарно не
минає! У світі є якийсь містич-
ний і таємничий закон – закон
відплати. Зло не може залиши-
тися без розплати, воно обов’яз-
ково колись – у тому чи в цьому
світі – якось повинно, мусить
урівноважитися.

 На жаль, дуже поширеною
думкою є те, що дар слова – одне
з найвеличніших надбань люди-
ни, що підносить її над світом
усього живого. Під надбанням,
здебільшого, розуміється те, що
хто-небудь здобув, здобуток. А
мова, слова – це не здобуток, не
надбання, а здатність людини
говорити, висловлювати свої
думки. Отже, думка не є надбан-
ням – так і мова не є придбан-
ням.

Нині існує нерозривне понят-
тя: культура мови та мова куль-
тури. Не можна, вочевидь, запе-
речити культуру мови, культуру
мовлення. Не можна піддати
сумнівам і феномен – мова куль-
тури. Безперечно, культура вза-
галі, культура окрема – мають
свою мову, мову вираження. На
нашу думку, ще тіснішим понят-
тям є поєднання двох субстанцій
– мова моралі та мораль мови.
Тим паче, чи може вповні мате-
ріалізуватися мораль іншими
чинниками, крім мови? Треба тут
зауважити, що немає мораль-
ності без віри й поза вірою.
Немає моралі без морального
ідеалу, а ідеал щонайвищої дос-
коналості формує лише релігія.
Зрозуміло, що мораль не може
бути безмовною, безсловесною:
в мові концентруються всі най-
сильніші, глибинні аспекти  мо-
ралі.

І навпаки, мова несе в собі
найсильнішу мораль. Людина,
яка вважає мову свою за якийсь

третьосортний товар – така лю-
дина аморальна. У ній відсутня
будь-яка мораль.

Мораль мови – така ж важли-
ва, як і мораль суспільства. Як
суспільство не може існувати
без моралі, так і мова не може
обійтися без своєї, тільки їй при-
таманної моралі. Для потверд-
ження цього загляньмо у Святе
Письмо: “Кажу ж вам, що за кож-
не слово пусте, яке скажуть
люди, дадуть вони відповідь суд-
ного дня! Бо зо слів своїх будеш
виправданий, і зо слів своїх бу-
деш засуджений” (Мт. 12: 36-37).

 Мораль мови ніколи не доз-
волить її носієві лихословити,
ображати, принижувати та наго-
ворювати: “Не те, що входить до
уст, людину сквернить, але те, що
виходить із уст, те людину сквер-
нить” (Мт. 15: 11). У Книзі Муд-
рості Ісуса, сина Сираха, поди-
буємо такі золоті висловлюван-
ня щодо зачепленої проблеми:
“Не призвичаюй уст до грубої
нечемності, бо саме тут і грішне
слово”, “Коли решето трусять,
висівки залишаються, – так і
хиби чоловіка в його розмові”,
“Піч випробовує гончарське на-
чиння – людину випробовує її
розмова”, “Із плоду дерева пра-
ця над ним виявляється, думка
ж людського серця – із слова”,
“Мужа не хвали, поки він не вис-
ловився, бо щойно словами лю-
дина випробовується”.

Одного разу промовляв Хрис-
тос до людей, що зібралися біля
Нього, щоб послухати Його на-
уки. По науці деякі Христові учні
залишили Його. Тоді Ісус запи-
тав апостолів: “Чи не хочете й ви
відійти?” А Симон Петро
відповів: “Господи, до кого піде-
мо? Ти маєш слова життя вічно-
го; ми увірували й пізнали, що Ти
Христос. Син Бога живого” (Ів. 6:
48-69). Отже, слово ще має маг-
ічну містичну силу. Воно ж таке
безсмертне, як і душа людини.

 Сьогодні багато вчених схо-
дяться на тому, що слово – це
одяг космічних вібрацій між лю-
диною та вічністю. Тому якою б
досконалою не була наша мова,
але порівняно з вищими рівня-
ми буття вона однак залишаєть-
ся примітивнішою: “І чоловіка я
знаю такого, – чи в тілі, чи без
тіла, не знаю, знає Бог, – що до
раю був узятий, і чув він слова
невимовні, що не можна людині
їх висловити” (2 Кор. 3: 12). На
нашу думку, тут доречно провес-
ти паралель між людською мо-
вою та мовою релігії. Як писав
Е. Ренан, наша мова дуже недо-
сконала, бо на кожному кроці
розрізняє пряме значення сло-
ва та метафору. А Біблія написа-
на таким стилем, який реальну
дійсність ототожнює із метафо-
ричністю.

Зиновій БИЧКО,
член національної спілки

журналістів.

ГОРІЛА ХАТА
НА СЛОБОДІ
Місяць вересень був три-

вожним для працівників по-
жежно-рятувального підрозд-
ілу Турківщини. Навіть у день
свого професійного свята, 17
вересня, їм доводилося виїжд-
жати на пожежу в с. Матків.
Там  вогонь палав  у дерев’я-
ному гаражі, розміром 8 на 5
м.  Вогнем   було знищено га-
раж, пластикові ринви та
вікно.

А буквально через два дні, 19
вересня, вночі, виникла пожежа
у Верхньому Висоцькому, в де-
рев’яній господарській  будівлі,
критій шифером. Вогонь знищив
господарську будівлю та 4 т. гру-
бих кормів, а також загинув кінь.

21 вересня, близько 18-ї годи-
ни, надійшло повідомлення  із
с. Яблунів, де  також загорілася
дерев’яна господарська будів-
ля, розміром 14х7 м.  Вогняною
стихією знищено дах та пере-
криття, пошкоджено стіни,  зго-
ріло 5 т. грубих кормів.

А цього тижня,  у вівторок,
близько сімнадцятої години,
знову сталася пожежа   на вул.
Слобода у м. Турка. Зайнявся
дерев’яний житловий будинок,
критий шифером. Будівлю вря-
товано,  але  вона понищена вог-
нем, а також  згоріли речі до-
машнього вжитку та 5 т. грубих
кормів, зібраних на зиму.

 Підготувала
Ольга ТАРАСЕНКО.

 Уряд анонсував, що з 1 вересня кожній родині, в  якої народи-
лося дитя, у пологовому відділенні вручатимуть «Пакет ма-
люка»    ( бейбі-бокс), в якому укладено найнеобхідніші речі для
немовляти. Вартість пакета – майже 5 тисяч гривень. Там
мають бути 25 необхідних речей для новонароджених (підгуз-
ки, вологі серветки, пелюшки, одяг для дитини, плед-ковдра,
махровий рушник, термометр, рідке мило, креми і т ін.). Отри-
мати його можуть  мама, батько, родичі, або патронатний
вихователь новонародженої дитини. Це безпоротна адресна
соціальна допомога.

Контроль та організацію  видачі бейбі-боксів надано органам соц-
іального захисту населення.

У коридорі  пологового  відділення Турківської КЦРЛ   розміщений
інформаційний стенд, де матері, батьки, їхні родичі мають мож-
ливість детально ознайомитися із даною  урядовою програмою.

– З початку  вересня, станом на  25-е число, у  пологовому
відділенні Турківської КЦРЛ народилося вже  40 немовлят, – каже
завідувач відділення, лікар-гінеколог Євгенія Артимович. –   Найу-
рожайнішими були минулі вихідні, де на світ Божий появилося аж
десять діточок! Усі матері, після народження дитинки, пишуть зая-

ви відповідного зразка на одержання  «Пакета малюка». Ці заяви
ми передаємо в управління соціального захисту населення.  Оче-
видно,  як  поступ-
лять в наш район  з
області ці  бейбі-
бокси, їх будуть
якимось чином до-
ставляти  новона-
родженим  додому.
Хоча  фактично
мали б вручити їх
батькам у полого-
вому відділенні
зразу ж після на-
родження дитинки.
Є в нас чотири зая-
ви від  жінок,  які на-
родили 30 і 31 сер-
пня,  а виписані були  з  лікарні в перших числах вересня. Тож хо-
четься, щоб і вони одержали «Пакет малюка». Можливо, й будуть
внесені якісь зміни в програму для таких жінок. Наразі немовлятка,
народжені після 1 вересня,  ще чекають на свої подарунки.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÀÊÅÒ ÄËß ÌÀËÞÊÀЗГАДАВ
ОБРАЗУ

Слідчі Турківського відділення
поліції скерували до суду кримі-
нальне провадження з обвину-
вачення 24-річного  жителя с.
Присліп, який побив односель-
ця. До таких протиправних дій
його підштовхнула образа, яку
висловив на його адресу потер-
пілий.

Вдаючись до такої помсти,
розбишака, очевидно, й не здо-
гадувався, що йому доведеться
відповідати в суді. Й  найімовір-
ніше – заплатити за свої діяння
штраф.

Наш кор.

 “Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку.
Усе через нього постало, і ніщо, що постало, не постало без Нього” (Ів. І: 1-3). Хіба не знаково,
що Вічна Книга світу – Євангеліє – насамперед згадує феномен людської мови – Слово! До
того ж, не тільки в одній парадигмі. Тут криється, без сумніву, велика таїна, чому наш Спаси-
тель власне зветься Словом, а не якоюсь іншою назвою: “Архангел Гавриїл зійшов із неба, щоб
сповістити Діві Марії, що Слово (виділення наше – З. Б.) благоволило обрати пречисте її тіло
своїм житлом” (Роздуми християнина про Ангела Хоронителя. - Львів: “Свічадо”, 2005).

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється-ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога

І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!..
Тарас Шевченко.
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ПОНЕДIЛОК, 1
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.45, 16.45, 01.00, 04.00
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Енеїда
14.05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.15, 04.30 Фольк-music
16.20 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
17.00 Д/с «Як працюють мiста»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00, 23.40 Своя земля
19.25 Д/ц «Свiт дикої природи»
20.30 Плiч-о-плiч
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ц «Неповторна природа»
22.45 Д/с «1000 днiв для
планети»

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»
13.20 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30, 22.25 «#ШОУЮРИ»
23.25, 00.50 «Танцi з зiрками»

ІНТЕР
03.25, 02.45 «Щоденник вагiтної»
04.50 «Top Shop»
05.20 Д/п «Таємницi пiрамiд»
06.05 «Мультфiльм»
06.15, 00.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
«Новини»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 Х/ф «Тато напрокат»
12.25 Т/с «Почати спочатку.
марта»
16.10 «Чекай на мене. Україна»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
20.40 Т/с «Поверни моє кохання»

ВIВТОРОК, 2
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.45, 15.15, 16.45, 01.00,
04.00 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Енеїда
14.05 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
17.00 Д/с «Як працюють мiста»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/ц «Свiт дикої природи»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ц «Неповторна природа»

22.45 Д/с «1000 днiв для
планети»
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»
10.55, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30, 01.15 «Модель XL - 2»
23.10, 00.50 Х/ф «Дiамантова
рука»

ІНТЕР
04.05, 20.00 «Подробицi»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Мультфiльм»
06.15, 00.00 «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»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Поверни
моє кохання»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
02.45 «Щоденник вагiтної»

СЕРЕДА, 3
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20,
01.00, 04.00 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.35 Енеїда
14.05 Д/ц «Гордiсть свiту»
14.30 52 вiкенди
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
17.00 Д/с «Як працюють мiста»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 Плiч-о-плiч
19.25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20.30, 23.40, 02.35 Складна
розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ц «Неповторна природа»
22.45 Д/с «1000 днiв для
планети»

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»
13.20 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30, 01.35 «Король десертiв»
23.20, 00.50 Х/ф «Iнша жiнка»

ІНТЕР
04.10, 20.00 «Подробицi»
04.50 «Top Shop»
05.25 «Мультфiльм»
06.15, 00.00 «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»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Поверни
моє кохання»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»

ЧЕТВЕР, 4
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20,
01.00, 04.00 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Енеїда
14.05, 22.45 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
17.00 Д/с «Як працюють мiста»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Сильна доля
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»
10.55, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.05, 14.25 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20, 04.45 «Секретнi
матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30 «Грошi 2018»
22.30 «Право на владу 2018»
01.00 {|a «Чорне Рiздво»

ІНТЕР
04.05, 20.00 «Подробицi»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Мультфiльм»
06.15, 00.00 «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»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Поверни
моє кохання»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
00.50 Х/ф «Неприборканий»

П’ЯТНИЦЯ, 5
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 11.45, 15.15, 16.45, 20.20,
01.00, 04.00 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Енеїда
14.05, 23.15 Д/ц «Гордiсть свiту»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

17.00 Д/с «Як працюють мiста»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Процес. Росiйська
держава проти Олега Сенцова»
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»
10.55, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.00, 14.20 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20, 05.10 «Секретнi
матерiали»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «Iгри приколiв 2018»
23.20, 01.20 «Вечiрнiй Київ»
05.20 «Чистоnews 2018»

ІНТЕР
03.20 «Код доступу»
03.30 «Щоденник вагiтної»
04.55 «Top Shop»
05.25 «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»
10.00, 12.25 Т/с «Поверни моє
кохання»
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 01.35
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «34-й швидкий»

СУБОТА, 6
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.35 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.30 Новини
10.05 Д/ц «Це цiкаво»
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф «Йосип прекрасний.
Намiсник фараона»
13.45 Телепродаж
14.10 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с BBC «Iмперiя»
21.30 Олiмпiйська доба
21.50 Д/ц «Неповторна природа»
23.55, 01.00, 03.50, 04.55 Погода
00.05, 04.00 Д/ц «Дива Китаю»
00.35, 04.30 Д/ц «Китайський
живопис»
02.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi iгри
2018. Церемонiя вiдкриття

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.20, 23.10 «Свiтське життя 2018»
12.30 «Модель XL - 2»
14.25 «Король десертiв»
16.35 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Жiночий квартал»
00.15 «Iгри приколiв 2018»
01.15 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
04.00 Д/п «Ролан Бикiв»
04.50 «Top Shop»
05.20 «Україна вражає»

06.15 «Мультфiльм»
06.55 «Чекай на мене. Україна»
08.20 Х/ф «Ключ без права
передачi»
10.20 Х/ф «Доживемо до
понедiлка»
12.30 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi»
14.30 Х/ф «Про Любов»
16.15 Т/с «Криве дзеркало душi»
20.00, 02.00 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх. Новий
сезон»
22.30 «Свято Великого боксу»
23.25 Х/ф «Найкраща пропозицiя»
02.30 «Код доступу»

НЕДIЛЯ, 7
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 16.35 Погода
09.40 Х/ф «Йосип прекрасний.
Намiсник фараона»
11.15 Телепродаж
11.40 Своя земля
12.10 #ВУКРАЇНI
12.40 Перший на селi
13.10 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Церемонiя вiдкриття
15.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Баскетбол 3х3.
Груповий раунд (юнаки)
16.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
16.50 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Баскетбол 3х3.
Груповий раунд (юнаки/дiвчата)
18.10 Д/с BBC «Iмперiя»
19.15 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Плавання
20.10 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Футзал. Груповий
раунд
21.30 Олiмпiйська доба
21.50 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Спортивнi танцi
00.00 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Плавання. Фiнали
01.15 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Дзюдо (юнаки, 55 кг)
02.15 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018. Важка атлетика.
Фiнали (юнаки, 56 кг)
03.30 III лiтнi Юнацькi Олiмпiйськi
iгри 2018

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 02.05 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.00
«Свiт навиворiт - 4: В’єтнам»
15.05 Х/ф «Iнша жiнка»
17.30 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
19.30, 05.00 «ТСН-тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
00.00 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
03.05 Д/п «Леонiд Куравльов. Це
я вдало зайшов»
04.00, 05.55 «Мультфiльм»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.25 Х/ф «Раз на раз не
приходиться»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3 сезон»
12.00 Т/с «Полiт метелика»
15.50 Х/ф «Мiльйонер»
18.00 «Крутiше всiх. Новий
сезон»
20.30 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Робота за кордоном.
На автошротах, плиточники,

електрики, зварювальники, му-
ляри, різноробочі.

Вакансії для жінок і сімейних
пар.

Роблю візи. Тел. 0988356134
– Віталій.

Ремонти будинків, квартир
під ключ.

Перепланування. Будівництво
– будинки, прибудови, павільй-
они, гаражі, навіси, альтанки.
Бані, паркани. Покрівельні ро-
боти під ключ. Мансардні дахи.
Утеплення, облицювання бу-
динків. Знижка на роботу + ма-
теріали. (068)1455866,
(066)7215631.

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

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

Ціна – договірна.
Тел.: 0669127662.

Загублений диплом - Б 201607,
виданий Стрийським ПТУ у
1988р. на ім’я Миколи Володи-
мировича Мишковського, вва-
жати недійсним.

Втрачене посвідчення особи,
яка проживає на території
гірського населеного пункту, - №
004628, видане Верхньогус-
ненською сільською радою
01.08.2018р. (вик.№199) на ім’я
Тетяни Василівни Казибрід,
вважати недійсним.

У кафе-бар «Колиба» ( с. Мохнате, траса Київ-Чоп) потрібні на
роботу бармени, офіціанти.

Робота і оплата – потижнева. Деталі за тел.: 0973833123,
0991228836 – Антоніна.

Терміново! На роботу в Польщу потрібні працівники – на м’ясо-
комбінат. Чоловіки, жінки та сімейні пари. Вік – до 50 років. Досвід
не обов’язково. Проживання: 150 злотих  (за комунальні послуги).
Харчування на заводі,  обід – безкоштовний. Заробітна плата – 11
злотих за годину. В середньому – 260-290 годин в місяць. Зацікав-
лених прошу звертатись:  Viber +48731445730.

Р І Ш Е Н Н Я
53 сесія 7 скликання

Турківської міської ради
від 18.09.2018 №1658

Про скасування рішення сесії Турківської міської ради №1248 від
25.01.2018 року «Про укладення договорів про оплату за викорис-
тання земельних ділянок на умовах оренди до одного року з юри-
дичними та фізичними особами»

Розглянувши Акт перевірки дотримання вимог земельного законо-
давства за об’єктом – земельної ділянки від 18.08.2018 року №709-
ДК/607/АП/09/01/-18 та клопотання з питань дотримання вимог зе-
мельного законодавства за об’єктом – земельною ділянкою, які над-
ійшли на адресу Турківської міської ради з Управління контролю за
використанням та охороною земель Головного управління Держгео-
кадастру у Львівській області, відповідно до вимог ст.ст. 12, 19, 20 Зе-
мельного кодексу України, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1. Скасувати рішення сесії Турківської міської ради № 1248 від

25.01.2018 року «Про укладення договорів про оплату за використан-
ня земельних ділянок на умовах оренди до одного року з юридичними
та фізичними особами».

2. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюд-
нення.

3. Секретарю міської ради Гвоздінському О.Я. забезпечити опри-
люднення даного рішення на офіційному сайті Турківської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію по земельних питаннях (Миньо А.Я.).

З деталями скасованого рішення просимо ознайомлюватися на
офіційному сайті Турківської міської ради  за посиланням - http://turka-
mrada.gov.ua/news/12-48-02-21-09-2018/.

Міський голова Г. Когут.

Минулої неділі відбулися
фінальні матчі чемпіонату рай-
ону з футболу. На поєдинок за
третє місце команда Верхньої
Яблуньки не прибула на матч,
тож їй зараховано технічну по-
разку (3-0). Бронзові медалі та-
ким чином здобули футболісти
команди «Карпати» м.Турка. А в
матчі за перше місце в основ-
ний час не виявлено перемож-
ця (2-2). У додаткових таймах ко-
манда Борині вирвала перемо-
гу у «Верховини» (Верхнє Ви-
соцьке) - 3-2. Хоча футболісти з
Верхнього Висоцького не згідні
з таким рахунком і мають пре-
тензії до суддів. Втім, матч вони
дограли до кінця, повівшись та-
ким чином толерантно, не ство-
рюючи конфлікту, а взагалі вбо-

лівальники вважають, що в чем-
піонаті району мають виступати
спортсмени лише ті, що справді
проживають в тому чи іншому на-
селеному пункті, а не різні легі-
онери, як це часто буває. Тоді й
боротьба буде чесна і вболі-
вальники будуть реально бачи-
ти, на що здатна та чи інша ко-
манда. До речі, таку норму тре-
ба було давно прописати в рег-
ламенті чемпіонату, щоб не пе-
реводити районний футбол на
комерцію.

Також відбулося жеребкуван-
ня півфіналів серед юнацьких
команд. Так спортсмени Завад-
івки зіграють з командою Верх-
ньої Яблуньки, футболісти з
Нижнього Висоцького - з сусіда-
ми - боринчанами.

Наш кор.

ÏÅÐÅÌÎÃÀ Ä²ÑÒÀËÀÑß
ÁÎÐÈÍ×ÀÍÀÌ

Пішла із життя найдорожча людина – дружина, мама, бабуся,
теща, тітка, сваха Світлана Миколаївна Пилипів.

Ти була для нас надійною опорою, мудрим порадником,, чудовою
матір’ю та найкращою бабусею, доброю тіткою і свахою. Все своє
життя Ти постійно молилася, підтримувала  та
турбувалася за всіх нас та забувала лише дума-
ти за себе.

Низько вклоняємося перед Твоєю світлою
пам’яттю, яка завжди буде жити в наших сер-
цях.

Нехай свята земля береже  Твій сон, а Гос-
подь дарує Царство Небесне.

А серце не вірить, душа не сприймає,
Що серед живих Тебе вже немає.
Свідомість до спокою кличе,
А серце щемить і щемить…
Чоловік Роман, дочка Ірина, онук Дениско, дочка Жанна, зять

Микола, онуки Микола, Олежик, Діана, племінниця Лілія, сваха Ма-
рія та родина Яворських.

Колектив дошкільного навчального закладу Турківського НВК сер-
дечно співчуває музичному керівникові Ірині Романівні Пилипів з
приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Турківська районна організація Української спілки ветеранів Аф-
ганістану висловлює щире співчуття бойовому побратиму Роману
Пилипіву з приводу великого горя – передчасної смерті дружини.

Педагогічний колектив Розлуцького НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю початкових класів Любі Іванівні Лепіш з приводу тяжкої
втрати – смерті сестри Анастасії.

Колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире співчуття вчи-
телю Володимиру Івановичу Дем’яновському з приводу передчас-
ної смерті матері – Броніслави Йосипівни.

Колектив Боринського споживчого товариства висловлює щире
співчуття продавцю Оксані Михайлівні Жавко з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті брата Івана.

Працівники Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлюють щире співчут-
тя Роману Мироновичу Пилипіву з приводу передчасної смерті дру-
жини – Світлани Миколаївни Пилипів.

Товариство Верхньовисоцького мисливського колективу щиро
співчуває члену товариства Володимиру Івановичу Дем’яновському
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив працівників Верхньовисоцького СТ. глибоко сумує з при-
воду смерті колишнього бухгалтера Верхньовисоцького споживчо-
го товариства Броніслави Йосипівни Дем’яновської і висловлює
щире співчуття рідним і близьким покійної.

Колектив Турківського дитсадка №3 висловлює щире співчуття
музичному керівнику Ірині Романівні Пилипів з приводу тяжкої втрати
–  передчасної смерті матері Світлани Миколаївни Пилипів.

Колектив Ясеницького НВК висловлює щире співчуття пароху с.
Ясениця о. Валерію з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Депутатський корпус, працівники та виконавчий комітет Ясениць-
кої сільської ради висловлюють щире співчуття пароху с. Ясениця о.
Валерію з приводу тяжкої втрати – смерті матері. Вічна їй пам’ять.

Греко-католицька громада с. Ясениця висловлює щире співчуття
настоятелю о. Валерію з приводу великого горя – смерті матері.

ЛЮБІ ДРУЗІ!
7 жовтня 2018 року в

приміщенні музичної шко-
ли м. Турка, о 15.00 год.,
проходитиме Свято подя-
ки Богу.

Ми будемо дякувати
Богу за незліченні щедро-
ти та можливості, прого-
лошувати Його милість.

Запрошуємо Вас і Ваші
родини,  та будемо разом
просити в Господа ласки
і благословення на май-
бутнє нашої держави.

Церква євангельських
християн  м. Турка.

*       *       *
 Прояви бронхіальної  астми

зникнуть, якщо пропустити че-
рез м’ясорубку 150 г свіжого ко-
ріння хрону,  вичавити в отрима-
ну масу сік з 2 великих лимонів,
перемішати і вживати по 1
чайній ложці (діти – лише з п’я-
тирічного віку – по 0,5 ч. л.) суміші
до її закінчення вранці натще-
серце –  за півгодини до снідан-
ку. Зберігати суміш в холодиль-
нику в добре закритій скляній
банці.

При пневмонії  (запаленні
легень) потрібно змішати на
киплячій водяній бані до
утворення однорідної маси по  1
ст. ложці вершкового масла,
смальцю й медичного спирту,
остудити, додати 2 свіжих
курячих яйця без шкаралупи,
добре перемішати й відразу все
випити. Готувати та вживати
цілющий засіб тричі на день
протягом 10 днів.


