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Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину, маму і невістку –
Любов Семенівну Мотиль – із золотим ювілеєм від щирого серця і
з великою любов’ю вітають чоловік Воло-
димир, сини Михайло і Андрій, свекор Сте-
пан і бажають їй міцного-міцного здоро-
в’я, світлої радості в житті, багато щасли-
вих днів, наповнених добром, любов’ю,
достатком, миром, рясних Божих благо-
словінь.

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють з Вами друзі й рідні теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Хай жито на столі і Бог на небі
Завжди рятунком будуть Вам.

Сердечно вітаємо із ювілейним днем народження люблячого,
завжди усміхненого, щирого, дбайливого, доброго і турботливого
чоловіка, батька, дідуся – Павла Павло-
вича Музику.

Дорогенький наш, доброго Вам здоро-
в’я – на довгі роки життя, душевного теп-
ла, усіх земних гараздів на многії і благії,
даровані Господом літа!

Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід!
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ!
З любов’ю – дружина Михайлина, син

Ігор, невістка Наталія, онуки Христина та Ілона.

10 грудня святкуватиме свій золотий ювілей житель с. В. Висоць-
ке Ігор Станіславович Цап. З цим прекрасним

святом його щиро вітають брат Михайло з дру-
жиною Галиною та дочкою Василиною, сес-

тра Наталія з Чернігівщини з сім’єю і бажа-
ють дорогому ювілярові міцного здоро-

в’я, щастя, радості, достатку, довгих років
життя.
Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла!
Бажаємо здоров’я, сили,

Земної радості, любові і тепла!
Хай доля шле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

 

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ»

на 2019 рік
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

(разом із платою за
прийом передплати):

- 1 місяць – 17,10 грн;
- 3 місяці – 49,30 грн;

- 6 місяців – 93,35 грн;
-12 місяців - 182,90 грн.

Мудру, добру,
чуйну, милосерд-
ну, дуже хорошу
людину, пре-
красну вчительку
Лідію Франківну
Созанську –
сердечно віта-
ють із прекрас-
ним ювілеєм ,
який вона святку-
вала 4 грудня,
вчителі початко-
вих класів Туркі-
вської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

У цей святковий день прийміть, ша-
новна Лідіє Франківно, щирі вітання та
найкращі побажання. Нехай Ваша жит-
тєва чаша буде переповнена щастям,
радістю, здоров’ям і любов’ю. Наснаги,
життєвої енергії на довгі роки життя!

Шлемо вітання у день ювілею,
Бажаємо щастя та втіхи з сім’єю!
Хай Господь дарує ще років бага-

то,
Здоров’я й бадьорості – в будні та

свята!
Вам – шістдесят, та хіба це літа,
Коли очі ще сяють і душа молода?
Хай Матінка Божа шле в зрілий

Ваш вік
Прожити весело до повних 100 літ!

ÓÒÎ×ÍÅÍÍß
Минулого тижня в нашій газеті була надрукована

інформація про відкриття Народного дому в с. Карпатсь-
ке.  З технічних причин двічі у публікації вкралася помил-
ка – замість с. Карпатське написано с. Красне. А тому
просимо вибачення в громади села за таку неточність.

ÒÅÐÈÒÎÐ²ß ÄÎÁÐÀ ÒÀ ÏÎÐÎÇÓÌ²ÍÍß
Так люб’язно називали гості, що прибули на урочисте відкриття, Турківський інклюзивно-

ресурсний центр. Це десятий подібний заклад , відкритий останнім часом у Львівській об-
ласті, який займатиметься потрібною і корисною роботою – супроводом дітей з особливими
освітніми потребами.

З  часу прийняття рішення про ство-
рення центру пройшло 9 місяців, за
які вдалося провести величезний
обсяг робіт з оформлення докумен-
тації, облаштування приміщень. За-
раз у приміщенні Турківської гімназії
ім. Олександра Ільницького є дві
гарно оформлені кімнати, де дітям
та їхнім батькам, що звертатимуть-
ся туди, я переконаний, буде затиш-
но та комфортно. На перспективу,
каже директор цього закладу Марія
Гоголевська, центр розшириться до
5 кімнат. Велику допомогу в процесі
підготовки приміщення до відкриття
надали Турківська РДА, Турківська
районна рада, відділ освіти, депутат
Верховної Ради України Андрій Ло-
пушанський, департамент освіти і
науки Львівської ОДА.

Наразі центр не укомплектований
фахівцями. Працює лише один директор. А після конкурсного відбору тут працюватимуть вчитель-
логопед, вчитель-дефектолог та вчитель-реабілітолог та психолог . Фахівці  проводитимуть комплексну
оцінку дитини з особливими потребами, після чого батьки визначатимуть форму навчання.

В урочистому відкритті центру взяли участь голова Турківської РДА Олександр Лабецький, начальник
департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, начальник відділу освіти Турківської
РДА Оксана Манюх, помічник депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, яка
вручила подарункові сертифікати на відпочинок в санаторій «Женева» дітям з особливими потребами,
що були присутні на урочистостях. Вони зможуть відпочити там зі своїми батьками, братиками, чи
сестричками. Відпочинковий сертифікат отримала й Марія Гоголевська, яка доклала надзвичайно
багато зусиль, щоб центр запрацював.

Цікаву концертну програму з нагоди цієї урочистої події підготували учні Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та
БДЮТу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ВIДДIЛI КУЛЬТУРИ –
НОВИЙ ВИКОНУВАЧ

ОБОВ’ЯЗКIВ
Очевидно, вже в скорому часі

відділ культури Турківської
РДА таки матиме керівника
без приставки «в.о».

Райдержадміністрація оголоси-
ла конкурс на заміщення посади
культосвітнього очільника. А на-
разі, після того як виконувач обо-
в’язків Лілія Яворська написала
заяву на звільнення за власним
бажанням, тимчасово виконувати
обов’язки керівника культпраців-
ників району призначено Олега
Вільчинського, керівника  ГО
«Відродження Турківщини»,  фах-
івця управління соціального захи-
сту населення Турківської РДА. Що ж, можливо відроджен-
ня Турківщини почнеться таки з культури.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Стоматологічний колектив Турківської пол-
іклініки щиросердечно вітає з ювілеєм медич-
ну сестру Любов Семенівну Мотиль, жительку
с. Вовче.

З нагоди ювілею, з великою шаною шлемо
найкращі побажання міцного здоров’я, щастя,
добра, миру, злагоди, добробуту й людського
тепла. Хай промені радості і втіхи завжди осві-
тлюють дорогу життя. Господнього благосло-
вення, опіки і захисту Ангела-хоронителя і Бо-
городиці – на многая і благая літ!

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо  здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Ì²ÑÖÅÂÅ
ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

– ÍÀ ÏÎÐÎÇ²
ÂÅËÈÊÈÕ ÏÅÐÅÌ²Í

Уже традиційно на початку грудня  в Україні відзначають професійне свято люди, які  працю-
ють в органах місцевого самоврядування. А це – сільські, міські та селищні голови, відповідно
й депутати рад та працівники апарату. Що б ми  не казали, але   всі вони є найближчими до
людей, які, власне, й делегували їх на посади.

У контексті змін, що сьогодні відбуваються в нашій державі, великі переміни чекають  на
місцеве самоврядування. Держава хоче передати йому великий обсяг повноважень, а відтак і
відповідальність за розвиток того чи іншого регіону, наповнивши сутність новим змістом.
Хоча й зараз у переважній більшості тут працюють люди творчі, з неординарним підходом до
вирішення соціально-культурних та господарських проблем. Власне про те, чим живе місцеве
самоврядування Турківщини, й сьогоднішня наша розмова з головою районної ради Володими-
ром Лозюком.

– Не претендуючи на істину в останній інстанції та не вихваляючи місцеве самоврядування, хочу
відзначити ефективну роботу практично всіх працівників,
що задіяні в представницьких органах влади, – розпочав
розмову Володимир Омелянович. – Турківська районна
рада має добру співпрацю з усіма місцевими громадами,
а тому нам вдається вирішувати багато важливих питань
у плані розбудови соціально-культурної сфери, ремонту
доріг і таке інше. Впродовж останніх років  сільські голо-
ви, депутатський корпус активно працюють в питаннях
реалізації мікропроектів обласної ради, і результат від
цього є. Це освітлені сільські вулиці, відремонтовані та
збудовані народні доми, реконструйовані фельдшерсь-
ко-акушерські пункти. Звичайно, хотілося б зробити знач-
но більше, але через обмежений фінансовий ресурс
вдається це не завжди. Аналізуючи в цьому контексті по-
точний рік, варто відзначити успішне завершення усіх 17
мікропроектів, на які , окрім внеску  громад, коштів місце-
вої ради, співфінансування давала  й районна рада. На-
очним прикладом цієї доброї й потрібної справи є не-
давнє відкриття Народного дому в с. Карпатське.

 – А чи матиме продовження цей добрий почин у на-
ступному році?

– Думаю, що так. З 3 грудня обласна рада вже розпоча-
ла прийом заявок, і про це знають всі керівники  громад
та Агенції місцевого розвитку, які   успішно функціонують у
багатьох селах. З нашого боку – ми готові передбачити
співфінансування, розуміючи, що лише спільними зусиллями можемо крок за кроком облагороджува-
ти наші населені пункти. Як позитив, хочу відзначити й те, що органи місцевого самоврядування, що
долучаються до реалізації мікропроектів співфінансуванням, належно контролюють хід робіт, а в разі
необхідності, вчасно реагують на можливі недоліки. Виконавців призначають не чиновники, як це
люблять казати необізнані громадяни, а система Прозоро. Як результат – до реконструкції чи будів-
ництва залучаються фірми зі Львова, Дрогобича та інших регіонів. Але, користуючись нагодою, хочу
відзначити добру роботу в цьому плані ПП «Сян», де директором Михайло Кріль. Він не те що якісно
виконує роботи, але й часто надає спонсорську допомогу для успішного втілення проектів.

– Володимире Омеляновичу, завершується фінансовий рік. Чи не зустрічатимуть бюджетні
організації Турківщини свята з боргами?

– Думаю, що в цьому контексті усе буде добре. Медики, освітяни, культпрацівники,  працівники місце-
вого самоврядування, незважаючи на нестачу коштів майже в 13 млн. грн. , станом на 1 листопада,
заробітну плату отримають. Сподіваємося на дотацію з обласного та державного бюджетів. Хоча ще
недавно здавалося, що все буде значно гірше. Ми мали недовиконання бюджетів по тих сільських
радах, де проходить колія, через пільги в оплаті  за землю, та й   частково заборгованість виникла
через підняття заробітної плати. Але на перспективу мусимо  працювати  над тим, щоб  максимально
збільшувати дохідні частини місцевих бюджетів, адже додаткові дотації з державного чи обласного
будуть не завжди. І це питання надзвичайно актуальне.

– Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що наш район є серед чотирьох, де не створено
жодної ОТГ. І це звучить як докір. Як, на Вашу думку, має розвиватися в цьому контексті
Турківщина?

 – Не боюся бути непопулярним, але я, як і раніше, вважаю, що теперішня територія Турківського
району має бути в межах однієї територіальної громади. Таким чином ми збережемо такий собі статус
«гірський», щоправда, без двовладдя – районної ради та адміністрації, а під новообраних керівників
громади. До речі, ця тема є зовсім не новою. Декілька років тому Турківська районна рада, райдержад-
міністрація, громадські організації (в тому числі  й  МГО «Світовий Конгрес Бойків», де керівником
Петро Косачевич) зверталися у найвищі інстанції, щоб зберегти Турківщину як окрему територіальну
одиницю. І якщо ми цього хочемо, то маємо зібратися, обговорити всі деталі й внести зміни до перспек-
тивного плану. В іншому випадку, у 2020 році Турківщина буде поділена на 4 ОТГ: Турківську, Боринську,
Верхньовисоцьку та Нижньояблунську, згідно постанови Кабінету Міністрів.

Якщо у нас буде 4 громади, думаю, серйозно зіткнемося з  кадровою проблемою, яка вже зараз, як
кажуть, стукає у двері. Наголошую, це моя принципова позиція, і я готовий її відстоювати, знаючи, що
чимало моїх опонентів мають іншу думку.

– Володимире Омеляновичу, ми  – напередодні свята, яке об’єднує сотні представників органів
місцевого самоврядування. Ваше побажання для них.

– Я з великою пошаною відношуся до тих людей, хто повсякчас намагається зробити бодай щось
маленьке для громади і шукає для цього шляхи і засоби, не займаючись критиканством і взаємозвину-
ваченням. Без зайвої помпезності та офіціозу, без гучних святкувань в час  військового стану в окремих
регіонах України, хочу побажати всім колегам віри в краще майбутнє, доброго здоров’я та наснаги для
реалізації всього задуманого на перспективу. Незалежно від того, до якого територіального устрою ми
прийдемо. А ще мирного неба нам усім. Тим, хто сьогодні працює у місцевих радах, та тим, хто в минулі
роки обіймав різні посади в них. Людської поваги, Господньої опіки, душевного спокою та взаєморозу-
міння на довгі й щасливі роки життя. Принагідно хочу привітати із святом воїнів Українського війська,
які захищають наш суверенітет, стоять на сторожі миру і спокою, часто ризикуючи життям. Низько
кланяюся й волонтерам, які зробили й роблять для нашої армії надзвичайно велику справу в контексті
зміцнення її боєздатності та матеріального забезпечення.

Розмовляв  Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогі наші захисники!
6 грудня – День Збройних Сил України
Засилаю найщиріші вітання вам, українські військовос-

лужбовці, хто захищав і захищає рідну землю. Вам, мужні,
сильні чоловіки і жінки, наші Герої, які ризикують своїм жит-
тям не заради відзнак і нагород, а лише тому, що мають
таке покликання. У не-
легкий час для України,
коли ворог ступив на
нашу землю, ви показа-
ли відданість, честь і
високий професіо-
налізм!  Наші Збройні
Сили – воїни миру, які
стали на шляху російсь-
ких військ та захистили Україну і східний кордон усього євро-
пейського континенту.

Ми гордимося українськими воїнами, бо російський агре-
сор діє із застосуванням найсучаснішого озброєння, зокре-
ма сучасних танків, важкої артилерії, засобів протиповітря-
ної оборони та розвідки. Але ми навчилися протистояти
російському агресорові, наша незламність, бойовий досвід
і вірність обов’язку – запорука перемоги у війні.

Висловлюю слова глибокої вдячності ветеранам Зброй-
них Сил України, військовослужбовцям, що повернулися до
своїх домівок з важкими пораненнями.

Низько схиляю голову перед новітніми Героями, їхніми
родинами, ми ніколи не забудемо про подвиг українських
бійців.

Вітаю військовослужбовців, наших солдатів і офіцерів, їхні
родини із Днем Збройних Сил України!   Бажаю мирного
неба, доброго здоров’я, відваги і мудрості, Господнього бла-
гословення всім воїнам, їхнім родинам, всьому Українсько-
му народові.

Слава Збройним Силам України!
Слава Україні! Героям слава!
Голова райдержадміністрації  Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ.

Шановні волонтери!
5 грудня в усьому світі відзначають Міжнародний день во-

лонтера – свято кожного, хто хоч раз за покликом серця
допомагав людям, не чекаючи подяк, нагород і визнання.

З 2014 року для
України це свято є, як
ніколи, важливим і
актуальним. Слово
«волонтер» стало
майже тотожним
слову «порятунок».
Саме завдяки волон-
терам і їх роботі, сотні
тисяч українців, які
вимушені були поки-
нути свої домівки, за-
безпечені тим, без чого не обійтися в повсякденному житті,
а українська армія отримала потужну підтримку, необхідну
для захисту територіальної цілісності і незалежності нашої
держави.

Прийміть щирі вітання зі святом і слова подяки від імені
кожної людини за вашу безкорисливу працю на благо про-
цвітання добра і миру на землі, за щиру допомогу тим, хто її
потребує.

Українські волонтери на сьогоднішній день це ті, хто своєю
добровільною, самовідданою працею кожен день робить
країну сильнішою.

Впевнені, доки в наших серцях є місце для допомоги, чуй-
ності, доброти та співчуття, Україна житиме і процвітатиме.
Нехай ваші благі справи повертаються вам сторицею!

З повагою,
голова районної державної адміністрації Олександр ЛА-

БЕЦЬКИЙ
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Подібний духовний параліч
спостерігаємо у родинах, поміж
сусідів, а ще в церковних грома-
дах, де мали  б панувати любов
та прощення.  Насправді істин-
ний християнин мав би жити так,
ніби Христос помер за нас учо-
ра, воскрес сьогодні і прийде
завтра. Але напевно   над цим
найменше  розмірковують ті
люди, які, власне, на перше
місце виставляють своє егоїстич-
не «я» і підносять його до най-
вищого рівня, незважаючи на
думку інших та обставини, що

складаються.
Ситуація в невеликій греко-

католицькій громаді с. Нижня
Яблунька, на жаль, є безглуздим
свідченням невірства, зазнай-
ства та гордині деяких прихожан.
Але в часі Різдвяного посту не
хочеться концентрувати увагу на
конкретних прізвищах. У
спільноті все ж таки є надія, що
вона зуміє огорнути християнсь-
кою любов’ю усіх, і тих, хто заблу-
кав.

Неподалік місця, де сьогодні
споруджено храм, на вікні одно-
го з будинків ніби з’явився об-
раз Матінки Божої. Зрозуміло,
таку ласку воістину треба заслу-
жити. Це  «з’явлення» стало
спонукою для  будівництва хра-
му. З благими намірами   та ен-
тузіазмом тут зареєстрували
церковну громаду й невдовзі з
каліброваного брусу спорудили
стіни святині та звели куполи.
Храм накрили. Хоча багато
місцевих жителів сьогодні ка-
жуть, що церква могла б бути
значно меншою. Власне, тоді
можна було б швидше її викінчи-
ти й освятити. Але як сталося, так
сталося. На цю богоугодну спра-
ву знайшлися спонсори і меце-
нати. Звісно, коли  на старті були
певні кошти,  робота «кипіла». У

вересні 2016 року  на момент
приходу нового адміністратора
храму о. Руслана Гедза, у пара-
фіяльній касі було трохи більше
2000 гривень. Проте громада
працювала і працює дружно і
щиро – на славу Божу, на утвер-
дження віри. Так би жити, люби-
ти та поважати одне одного, да-
ючи гарний приклад молодим
прихожанам.

Сумно і боляче, але конфлікт
розпочався на дрібницях.
Більшість прихожан, зокрема ті,
хто займався будівництвом,

пр о ігнор ув ал и
думку однієї не-
вдоволеної осо-
би з приводу про-
довження будів-
ництва Господ-
нього дому.
Відповідно з’яви-
лося безліч зви-
нувачень, до-
корів, негативу,
очорнень та
осуджень, зокре-
ма на адресу о.
Руслана, який
підтримував дум-
ку та бажання
громади. А як
відомо, осуд лю-
дини відбуваєть-
ся, в більшості
випадків, через
самолюбиві при-
страсті того, хто
осуджує. Осуд –
це зробити лю-
дині вирок (може
тільки усний, але

все ж таки вирок). Іван Золото-
устий повчає, що судити ми мо-
жемо  і зобов’язані, але осуджу-
вати нам не дозволено, бо це на-
лежиться лише Самому Госпо-
ду Богу.

Хтось, скривджений, перестав
ходити до храму, мовляв, свяще-
ник мене не влаштовує, очевид-
но забуваючи, або й не думаючи
про те, що люди йдуть до храму
на зустріч з Господом, а не на
квартиру священика, який  ко-
мусь чимось не вгодив. До сло-
ва, подібних випадків є чимало.
І як не прикро, всі вони мають
свою «аргументацію». Плутаючи
віру в Бога з симпатіями чи ан-
типатіями до священика, ми ча-
сто забуваємо, що зустріч із Все-
вишнім є чимось іншим, часто
незбагненно величним. Господь
нас кличе до спільноти, спільної
молитви. Можливо, є якісь про-
блеми в розумінні покликання та
завдання для священиків? Чи
можна від священика очікувати
те, що ми собі хочемо? Чим він
має займатися? Ким має бути
сучасний священик: експертом
з будівництва, бухгалтерії, ме-
ханіці, менеджером, директо-
ром?

На жаль, через потреби па-
рафії, священик часто стикаєть-
ся з  зовсім НЕ СВЯЩЕННИЧИ-

МИ завданнями, але, з Божою
поміччю, молитвою  дуже часто
більшість потреб вдається пола-
годити. Першим і основним зав-
данням священика залишаєть-
ся - бути експертом зі справ ду-
ховності та контакту з Богом, слу-
жити Літургію, проповідувати,
молитися, сповідати, добре зна-
ти людей та їхні потреби.

Священик потребує різних
випробувань, але прикро спос-
терігати, коли ці випробування
приходять від самих вірних. Без-
підставна критика, обвинувачен-
ня, осуд, незадоволення, плітки,
зверхнє ставлення, образливі
слова, відвертання від розмови,
небажання вітатися – чи не за-
надто для людини, яка присвя-
тила себе Богові, тим самим,
ставши даром для людей?

Місцева громада свідома, що
через брак коштів та чисельність
в 20 родин, з яких 15 осіб є при-
сутні кожної неділі на Літургії,
немає можливості завершити,
чи навіть продовжити будівниц-
тво храму, а священик  не бізнес-
мен, не чарівник! Він ЛЮДИНА!
Прикро, що боротьба за добро-
го священика переходить у бо-
ротьбу проти священика.  В часі
такої «війни» забувають, що
Церква – це те місце, де люди-
на очищається від негативу і
шукає там спасіння, а не реалі-
зації власних амбіцій. За всім
своїм негативом відносно свяще-
ника, часто ми не помічаємо
його добрі справи і віддане ви-
конання своїх обов’язків. Від
часу  служіння о. Руслана (2016
р.) залито сходи до храму, закуп-
лено і встановлено вікна та
підбито купол вагонкою.

Неодноразово о. Руслан Гедз,
як кажуть у громаді, звертався
до єпископа Самбірсько-Дрого-
бицької єпархії про допомогу,
власними стараннями отримав
від людей доброї волі одної з
парафій Дрогобича пожертву, у
розмірі 8000 грн. та 2000 грн.
Було складено кошторис робіт
для продовження будівництва
даної святині та передано в
єпархію. Так, питання грошей
болюче для усіх, та власне ба-
жання, приділення свого часу на
виконання роботи, яка не потре-
бує коштів, ніхто не забороняє.

Недарма Папа Франциск го-
ворить: «Священики — як літа-
ки. Ніхто не говорить про них,
коли вони добре літають. Про
них говорять тільки тоді, коли
вони падають».

Час швидкоплинний, а життя
– надто коротке. Власне, тому не
варто  засмічувати його брудни-
ми думками І вчинками, менше
уваги звертати на все земне,
тлінне і тимчасове, а подбати
про душу – вічну й невмирущу.
Швидко до кожного з нас прий-
де той час, коли не вистачатиме
однієї хвилини для покаяння.
Власне, з цих міркувань варто
подумати про вічне і не зацик-
люватися на гріховному, земно-
му, повсякчас пам’ятати, що
часто  свої вчинки ми іноді роби-
мо за спиною у людей, але в очах
Бога.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÅ ÏÅÐÅÉÌÀÉÑß
×ÓÆÈÌÈ ÃÐ²ÕÀÌÈ.
ÏËÀ× ÍÀÄ ÑÂÎ¯ÌÈ

Давно в народі побутує мудрий вислів «Благими намірами
вимощена дорога до  пекла». І хоч автор його безіменний, він
завжди є актуальним для кожного з нас. Щоправда, через гор-
диню,  визнаємо ми це далеко не завжди, все втішаючись: це не
про мене, скоріше  про нікчемного мого сусіда, а я ж – такий
побожний і праведний.

НЕВМИРУЩА
ШЕВЧЕНКОВА ТВОРЧІСТЬ

Духовно підносить,
возвеличує, прославляє

Останніми роками в соціальних мережах поміж викладачів
та учнів  професійно-технічної освіти області, зрештою, і
серед широкого загалу громадськості, все частіше чуємо про
Боринський професійний ліцей народних промислів та реме-
сел. І не випадково. Завдяки   творчій особистості – виклада-
чу української мови та літератури Орисі Рик  – та її здібних
вихованців, добра слава про навчальний заклад шириться да-
леко за межами Львівщини, в такий спосіб додаючи престижу
Турківщині як чудовому Карпатському регіону.

 Заслуговує уваги те, що вихованці ліцею охоче беруть участь у
різних творчих конкурсах, зокрема   мовно-літературному ім.Тараса
Шевченка. Днями підведено підсумки   обласного етапу ІХ конкурсу.
Й приємно відзначити, що дві вихованки Орисі Йосипівни – учениця
2 курсу Тетяна Лендранич та учениця 3 курсу Христина Сиплива –
посіли почесні призові місця, виправдавши довір’я керівництва зак-
ладу та наставниці. Відповідно, Тетяна здобула друге місце, а Хрис-
тина, як і  минулого року стала найсильнішою, піднявшись на першу
сходинку почесного п’єдесталу. Вона знову братиме участь у фіналь-
ному етапі, який, віриться, також принесе успіх їй, а ліцею – славу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ГОРДIСТЬ, ВДЯЧНIСТЬ I ЗВИТЯГА!
На тижні, що минає,  Україна  вшановує людей, що

присвятили своє життя служінню на благо України,
захисту її  територіальної цілісності: 5 грудня – Міжна-
родний день волонтера, 6 грудня – День Збройних сил
України та 7 грудня – День працівників місцевого само-
врядування.

Ще декілька років тому ці
дати зовсім не були між собою
поєднані, а про деякі ми  навіть
й не згадували. І лише  в час
віроломної російської агресії
стосовно нашої держави вони
набули особливого змісту й в
добрий спосіб поєднані між
собою. Звичайно, на перше
місце ми завжди ставимо наших захисників, воїнів украї-
нської армії, які зупинили  російського агресора на Сході
України, показавши стійкість та патріотизм, незламність духу
та відданість національним ідеалам. Величезну допомогу
в перші роки агресії Збройним силам надали волонтери,
їхні численні поїздки в зону бойових дій, їхня допомога –
матеріальна, фінансова, моральна – стала важливим фак-
тором у становленні та відродженні нашої армії, у зміцненні
її морально-бойового духу. Так зародилася співпраця, якою
гордяться як військовики, так і волонтери. Небайдужими
були й представники органів місцевого самоврядування.
Окрім роботи з розвитку територіальних громад, забезпе-
чення сталого функціонування різних галузей народного гос-
подарства, вони працювали й працюють для фронту, збира-
ючи кошти, організовуючи та передаючи через волонтерів
великі вантажі гуманітарної допомоги. Зрештою, знаємо  й
про неодноразові поїздки їх в зону бойових дій.

Вітаючи сьогодні людей цих професій та покликання, ра-
дію з того, що ми показали всьому світу нашу українську
міць, згуртованість та єдність. Переконаний, що спільними
зусиллями ми здолаємо ворога й в Україні запанує мир,
щастя й процвітання. Низько схиляючи голови перед воїна-
ми – захисниками нашої держави, дякую численній армії
волонтерів та представників органів місцевого самовряду-
вання й вірю, що наша спільна праця не буде марною.

Щастя, здоров’я, стійкості духу та віри в нашу перемогу
всім нам. І нехай береже нас і допомагає Господь Бог. Ми –
на правильній дорозі, і  правда буде за нами.

З повагою – народний депутат України
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.
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Дорогого хресного тата, жите-
ля м. Турка,
Павла Пав-
ловича Музи-
ку з ювілей-
ним днем
народження
щиросердеч-
но вітають
по хр ес ни ці
Іванна і
Світлана із с.
В. Висоцьке і
б а ж а ю т ь
ювіляру доброго здоров’я, жит-
тєвих сил і енергії, родинного
тепла, мирного неба над голо-
вою, Божого благословення і
опіки у житті.

Прийміть вітання наші
щирі

І побажання в цей святковий
день.

Нехай з небес від Бога
ллється милість,

Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди обер-

ігає,
В душі панують мир і добро-

та,
Ісус Христос здоров’я поси-

лає
На щастя щедрі многії літа.

За 6 років в Україні було зафіксовано понад 440 спа-
лахів захворювання. У разі виявлення вірусу, всі особи-
ни зграї або господарства підлягають знищенню, їхні туші
повинні бути спалені, а приміщення – дезінфіковані у
кілька підходів, це єдиний спосіб зупинки епідемії. У
деяких випадках цього року довелося одночасно зни-
щувати до 3 тис. тварин.

Експерти відзначають, що африканська чума свиней
– один з чинників, який робить вирощування свиней в
Україні невигідним. На початку 2013 року, коли був ви-
явлений перший спалах АЧС, в Україні було 7,4 млн.
голів, а на початку листопада 2018 року – 6,4 млн, тобто

×ÅÐÅÇ ÒÓÐÈÑÒ²Â, ÏÒÀÕ²Â ² ÃÐÈÇÓÍ²Â ÏÎÃÎË²Â’ß ÑÂÈÍÅÉ Ó
ËÜÂ²ÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÑÊÎÐÎÒÈËÎÑß ÌÀÉÆÅ ÍÀ 14%

поголів’я тварин скоротилося на 1 млн. Поголів‘я сви-
ней у Львівській області за 6 років скоротилось на 54
тисячі голів, що становить 14% від кількості тварин у
2013 році.

Переносники вірусу – птахи, гризуни і люди, які кон-
тактували з інфікованими тваринами. «У Держспожив-
службі допускають, що вірус можуть завозити туристи.
Навіть не знаючи про це, вони беруть з собою їжу, зара-
жену АЧС. А викидають її, де завгодно, зокрема на при-
роді. Фермеру досить торкнутися одягом або взуттям
небезпечного продукту, щоб завтра всі його свині захво-
ріли», – розповідає Михайло Манилюк.

Сьогодні в Україні немає жодної області, де б не було
виявлено вірус. Ситуацію ускладнюють спроби фермерів
приховати факти інфікування тварин.

Скорочення поголів’я свиней призводить до зростан-

ня вартості м’яса і сала. За півтора року ціни на свинину
зросли майже на 40%. Стримує стрімке подорожчання
тільки зростання імпорту.

За інформацією ЗМІ.

З початку 2013 року у Львівській області зафіксовано 1 спалах африканської чуми свиней. 115 років
тому це захворювання було виявлено в Південній Африці, 60 років тому – в Португалії, в Україні вірус
з’явився 6 років назад і прийшов до нас з Білорусі. Для людини захворювання не становить загрози, для
домашніх свиней і диких кабанів – смертельне, вакцини від нього немає, лікування також поки не знайдено,
розповідає Михайло Манилюк, журналіст програми «Ранок з Інтером з 7.00 до 10.30».

Наснаги миті й щастя невдаваного,
Учительські думки і сміх дітей –

Усе це, наче пережите заново,
Вмістилося у слові «ювілей».

 Листопад прикрасив  землю не лише різнобарвним падолистом,
але й славним ювілеєм, який відсвяткував Нижньояблунський НВК.
Дійство пройшло у школі, де зібралося багато гостей: випускники,
вчителі-ветерани, громадськість села. А настоятель місцевого хра-
му о. Богдан освятив пам’ятну таблицю на школі.

 Урочистості розпочалися  виконанням Гімну України. Зі словами
привітань до гостей і всіх присутніх звернулася директор НВК Олек-
сандра Стояк. У її виступі сплелись минуле, сучасне і  майбутнє; це
була своєрідна мандрівка крізь час, події, дати, імена та долі…

Приємно було бачити на святі запрошених гостей: голову Туркі-
вської РДА Олександра Лабецького, голову Турківської районної
ради Володимира Лозюка, колишніх випускників школи –  депутата
районної ради Михайла Хорта,  колишнього прокурора одного із
районів Тернопільської області, нині адвоката – Миколу Ковальчи-
на, колишнього завідувача райво, вчителя нашої школи Мирона Вол-
чанського, голову міжнародної громадської  організації «Світовий
Конгрес Бойків» Петра Косачевича,  Нижньояблунського сільсько-
го голову Василя Хорта, голову батьківського комітету  Василя Стах-
нова.

Колектив школи взяв активну участь у проведенні  свята. Офор-
мили «Світлицю», яка дала можливість випускникам школи та вчи-
телям-ветеранам помандрувати у часі і просторі, полинути  у дитин-
ство, юність.

 Активно долучилися до  ювілейного свята наші учні. Вони пред-
ставили виставки «Творимо красу своїми руками», «Світ очима
дітей».

Учнівський та педагогічний колективи школи висловлюють щиру
вдячність меценатам за цінні подарунки:  зокрема  депутату Вер-
ховної Ради України Андрію Лопушанському, ВолодимируЛозюку,
Мирону Волчанському, Михайлу Хорту, а особлива подяка – колиш-
ньому учневі школи Ігорю Пукшину. Ігор Гелярович подарував для
школи домашній кінотеатр, акордеон і синтезатор.

Також ми щиро вдячні колективу районного Народного дому та
колективу НД с. Нижня Яблунька; випускникові школи, студенту Сам-
бірського коледжу культури та мистецтв Остапу Васькову та його

танцювальному гурту, Руслану Ляховичу та всім учням школи, які
долучилися до проведення свята, а також ведучим – Наталії Ляхо-
вич та Софії Германович.

 Ірина КРУПЧАК,
педагог-організатор Нижньояблунського НВК.

ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊÈÉ ÞÂ²ËÅÉ
ÊÐÎÊÓª ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÎÞ

«ÎÑ²ÍÍ² ÏÎÑÈÄÅÍÜÊÈ»
В останні дні осені, у Будинку дитячої та юнаць-

кої творчості,  за ініціативи керівника гуртка Марії
Яворської, передаючи естафету зимі,  відбулося
свято «Осінні посиденьки». Красуня-осінь,  у  віноч-
ку з калини та горобини,  привітала всіх  зі святом
і запросила до слова ведучих, які  вже далі вели
програму, в ході якої лунали прекрасні вірші та пісні
про цю пору року. Вихованці гуртків  відгадували
загадки та брали участь у вікторині  про дари осені.

МАЙДАНЧИК
ДЛЯ ДІТЕЙ

У  міському парку, що по вул.
Січових Стрільців (на став-
ках),   Турківською міською ра-
дою  облаштовано  невелич-
кий дитячий майданчик. За-
гальна кошторисна вартість
його – 50 тисяч гривень.  Тут
є гойдалка, балагур, карусель,
лавочка,  смітник.  Діти, що
проживають поруч, залюбки
йдуть сюди відпочити.

До речі, міська рада планує
привести цей  парк до гарного
вигляду. Облагородити його, зро-
бити тут  відповідні  доріжки,  ос-
вітлення, поставити лавочки.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Найактивніших золотокоса осінь нагороджувала
солодкими призами.

Вокальний гурток поділився з присутніми своїм
виступом, а театральний показав  оригінальні  та
веселі міні-сценки. Прогноз погоди на майбутнє
розказала ведуча Гідрометеоцентру, роль якої ви-
конувала  Софія  Комарницька. І хоч за вікном
уже віяло холодом,  у залі, де проходили наші по-
сиденьки, було тепло, затишно і приємно.

Марія БАЧИНСЬКА.

ÁÀÐÂÈÑÒ² ÂÈØÈÂÀÍÊÈ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃ²Â – ÍÀÉÊÐÀÙ²
Цьогорічна осінь видалася щедрою на освітянські конкурси і здобутки районного та обласного рівнів.

Упродовж жовтня і листопада Львівський обласний Будинкок учителя проводив виставку-конкурс ви-
шиваних рушників та вишиванок умільців – працівників освіти. Серед багатьох експонатів були й роботи
наших земляків – педагогів: Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 –  Лілії Комарницької,  Нижньояблунського НВК
– Любові Мишковської, Дністрик-Дубівської ЗОШ І ступеня  – Оксани Вишинської. Приємно відзначити,
що барвисті вишиванки, з традиційними для Бойківщини геометричними орнаментами, були належно
оцінені журі конкурсу та зайняли перше місце в обласній виставці-конкурсі «Мамина світлиця». Вчи-
телі-умільці нагороджені грамотами Департаменту освіти і науки Львівської ОДА, Львівського обласно-
го Будинку вчителя – за збереження і примноження культурної спадщини українського народу, його
традицій, звичаїв та обрядів.

Наш кор.

Профспілковий комітет Либо-
хорської ЗОШ І-ІІ ст. сердечно
вітає із золотим ювілеєм – 50-

річчям від дня на-
р о д ж е н н я ,

який відсвят-
кувала 6

грудня, тех-
працівника

Ганну Васи-
лівну Бринчак

і бажають ша-
новній ювілярці

міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинно-
го тепла, рясних Божих благо-
словінь.

В цей ювілейний день хай
Вам квітує літо,

Життя біжить немовкну-
чим струмком,

Хай стелиться, немов руш-
ник розшитий, -

Здоров’ям, щастям, раді-
стю, добром!

Українсько-польське підприємство купить прути з ліщини в нео-
бмеженій кількості, товщиною 1-3 см, довжиною від 3-х метрів.
Також купимо плоти, плетені з ліщини. Технології плетіння навчає-
мо. Перед заготівлею ліщини, або плетінням плотів, прохання
зателефонувати, щоб не було накладок. Тел.: 0963030229.



7 ãðóäíÿ 2018 ðîêó          «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                     5 стор.

ÞÍ² Ë²Ñ²ÂÍÈÊÈ Ç Á²ÒË²
ÄÎÏÎÌÀÃÀÞÒÜ «ÃÀËÑ²ËÜË²ÑÓ»

Нещодавно Турківським ДЛГП «Галсільліс» завершено осінню лісокультурну кампанію. Під
час її проведення було створено лісові культури на площі 3,1 га., та проведено доповнення
лісових культур на площі 13,5 га. Також на підприємстві підготовили грунт під посадку лісо-
вих культур на 2019 рік, очистивши лісову площу від порубочних решток. Відновлення лісу
проведено власним стандартним садивним матеріалом: саджанцями ялиці білої та бука лісо-
вого. Активну участь у створенні нових лісів взяли учні Бітлянського шкільного лісництва,
яке цього року створили на базі «Галсільлісу»

Працівниками Турківського
ДЛГП «Галсільліс», разом з учня-
ми Бітлянського НВК, на території
Бітлянського лісництва було
здійснено підготовку ґрунту та вис-
іяно у розсадник понад 75 кг на-
сіння ялиці білої, посаджено дек-
ілька сотень саджанців.

 Перед проведенням робіт шко-
лярі пройшли теоретичну підготов-
ку у спеціалістів галузі, зокрема  у
лісничого Романа Богайчика, та
здобули нові знання з лісівничої на-
уки.

– Гурток «Юний лісівник»
Бітлянського НВК – зовсім моло-
дий, до нього входять учні  сьомого
класу і декілька восьмикласників.
Створений він від Львівського об-
ласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. До речі, в Центрі організовано
роботу 70 творчих учнівських     об’єднань за 24 еколого-натуралістичними профілями, – розповідає
директор Бітлянського НВК, він же й керівник гуртка,  Іван Гомзяк. –  На відміну від Ясеницького
шкільного лісництва, яке діє дуже давно, ми лише набираємося досвіду, знайомлячись з професіями
лісівника, еколога, ботаніка. І в цьому нам активно допомагають працівники ДЛГП «Галсільліс». На-
далі вивчення лісівничої справи плануємо ввести у шкільну програму. Адже бачимо, що школярі залюб-
ки цікавляться нею, хочуть працювати із садивним матеріалом, люблять природу, стараються берегти
і примножувати красу рідних Карпат.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÇÀ×ÀÐÓÂÀËÈ
ÑÂÎ¯Ì ÂÈÑÒÓÏÎÌ

Нещодавно у приміщенні Львівського обласного  центру на-
родної творчості відбувся огляд-конкурс колективів малих
форм вокального жанру та солістів- вокалістів.  Культурно-
мистецький захід був присвячений 115-річчю від дня народжен-
ня  видатного українського композитора Миколи Колесси. До
складу  компетентного журі увійшли  директор обласного
науково-методичного центру Роман Береза та його заступ-
ник Ольга Дуляба.

ЄДИНИЙ ЗАХИСТ
– ВАКЦИНАЦІЯ

У районі й далі масово хворіють на кір. Дехто звертається
за допомогою до медиків,  а  є й такі, що не повідомляють
свого дільничного  лікаря про перебіг хвороби, тому точної
цифри хворих на цю інфекційну недугу медичні працівники сьо-
годні сказати не можуть. Але кажуть про те,  що  50 відсотків
з тих, хто захворів на  кір, не були  щеплені вакциною проти
кору, а 20 відсотків хворих були щеплені  згідно календаря
щеплень лише один раз. Тому медики закликають  батьків
вакцинувати дітей. Вакцини у районі  достатньо і доброї
якості (є в наявності  вакцина «Пріорікс», бельгійського ви-
робництва).  І не боятися, адже  випадків ускладнень після
щеплення вакциною КПК  на Турківщині не було, каже помічник
лікаря-епідеміолога   Ганна Хащівська. За її словами, з початку
поточного року, на Турківщині  зареєстровано 252 випадки зах-
ворювання на кір, із них  захворіло  214 дітей, віком до 17 років,
та 38 дорослих. До речі, захворювання  це досить небезпечне,
адже, окрім високої температури, яку  діти, та й дорослі, пе-
реносять  надто важко, виникають ще й ускладнення – брон-
хіти, пневмонії, ларинготрахеїти.

Те, що в районі не було ускладнень від  щеплень, підтверджують
й у прививочному кабінеті Турківської районної поліклініки.  Але, як
каже  медсестра цього кабінету Галина Нестер,  на жаль, не всі
надто переймаються щепленнями, тому й виникає серед населен-
ня  великий ризик захворіти на ту чи іншу інфекційну недугу. Хоча в
попередні роки справи  з вакцинацією в районі були вкрай  невтішні.
Зараз – набагато кращі.  За словами медика,  за 11 місяців поточно-
го року,  згідно плану щеплень,  вакциновано дітей, віком  1 рік (при
плані  563) – 53, 8 відсотка, а дітей, віком 6 років (при плані 780) –
45,5 відсотків.

За повідомленням Міністерства охорони здоров’я України, за
минулий тиждень в нашій державі різко зросла кількість хворих на
кір. Захворіли 2 тис.384 особи – 741 дорослий і 1 тис.503 дитини.
Найвищий показник захворюваності й далі залишається  у нашій
області.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Турківський район на конкурсі
випала честь представляти
жіночому вокальному тріо –
Надії Донець, Любові Го-
шовській та Вірі Ярошович – у
супроводі троїстих музик Туркі-
вського районного Народного
дому.

У їхньому виконанні прозвуча-
ли два твори:  українська народ-
на пісня (веснівка) в обробці М.
Колесси «Ой зацвили фіялонь-
ки» та пісня «У милого очі сині»
(музика Дмитра Циганкова, на
слова Ольги Стрілець).

Перший твір прозвучав ака-
пельно, а другий – у супроводі
троїстих музик: Івана та Анни

Ференц, Василя Гришканича та
Миколи Васьківа.

– Наші  музиканти зробили
гарне забарвлення до пісні та
підняли настрій усім присутнім,
– розповідає учасник конкурсу,
провідний методист з хорового
та вокального жанру Турківсько-
го РНД Віра Ярошович. – Усі наші
старання були недаремними,
адже минулого тижня нам  за-
телефонували з обласного цен-
тру народної творчості і повідо-
мили приємну новину – наш ви-
ступ був найкращим:  Турківсь-
кому району присуджено почес-
не перше місце. За що я щиро
дякую своїм колегам.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÌÈ ÉÄÅÌÎ ÑÂÎ¯Ì ØËßÕÎÌ –
Президент привітав українців із 27-ю

річницею референдуму за Незалежність України
Президент Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди 27-ї річниці Всенародного рефе-

рендуму за Незалежність України. «1 грудня 1991 року ми переконливо відповіли на одне із
найважливіших питань в нашій історії: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалеж-
ності України?». «Так!» - вигукнули тоді понад 90%», - наголосив Президент.

Він підкреслив, що рішення про дер-
жавну самостійність набрало більшість
голосів в усіх регіонах, включно з Кри-
мом та Севастополем.

«Юридично вийти із складу імперії
було не так складно. Куди важче вияви-
лося позбутися колоніального минуло-
го де-факто. Понад два десятки років
ми рухалися зиґзаґами. День – на Схід,
день – на Захід. Як не багатовек-
торність, так позаблоковість», - зазна-
чив Петро Порошенко.

«І все змінилося в 2014-му. Тепер ми
йдемо своїм шляхом. І лише членство в
Європейському Союзі та НАТО остаточ-
но й безповоротно зніме загрозу нашо-
го повернення до «тюрми народів»,
якою колись абсолютно справедливо
нарекли Російську імперію», - наголо-
сив Президент.

Глава держави підкреслив, що Угода про асоціацію та безвізовий режим з Євросоюзом, створення
боєздатної армії і відмова від російського газу, зміцнення позицій української мови і повернення до
власної історії, закріплення курсу на ЄС та НАТО в Конституції України – все це частина нашої держав-
ницької стратегії.

«Її влучно описують дві крилаті фрази українського письменника минулого століття Миколи Хвильо-
вого: «Геть від Москви!» - «Дайош Європу!», - сказав Президент. При цьому він підкреслив, що «про це
ж – автокефалія та Томос».

«Це не стільки церковне питання, скільки питання нашої державності, нашої незалежності, нашої
національної безпеки», - підкреслив Петро Порошенко.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної пол-

ітики апарату РДА.

ЗА ГАРНИЙ ВIДПОЧИНОК ВДЯЧНI ДЕПУТАТУ
Дізнавшись про те, що депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський може безкош-

товно організувати відпочинок в санаторій «Женева» м. Трускавець, ми звернулися у його
приймальню . Там нас привітно зустріли, вислухали і пообіцяли посприяти. Невдовзі путівки на
відпочинок нам були вручені.

І ми всією сім’єю разом з дітьми три дні відпочивали в «Женеві». Було чудово і цікаво. Час пролетів
майже непомітно. Особливо втішені поїздкою діти.

Щиро дякуємо Андрію Ярославовичу за надану можливість змістовно і з користю для здоров’я про-
вести час. Бажаємо йому міцного здоров’я, здійснення усіх планів і задумів, втілення в життя ще багато
хороших і потрібних для людей справ.

З повагою – сім’я Бугринець і сім’я Бобурка, с. Карпатське.

У м. Турка, де знаходиться, міська рада, відкрито новий магазин
шкіряного, якісного чоловічого і жіночого взуття. Всім клієнтам діє
знижка -5% від ціни. Раді Вас бачити за адресою: площа Ринок, 26.

Втрачений військовий квиток НК – № 6324069,
виданий 01.12.1992р. на ім’я Івана Михайловича
Яворського, вважати недійсним.

Продам кізочки. Гарної породи.
Ціна – договірна.
Звертатися за тел.: 0950766629.
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 Нині, однак, залишається ак-
туальною проблема – кому на-
лежить пріоритет у виховному
процесі: батькам, чи школі? Ча-
сто звучить думка про те, що,
мовляв, віддали дитину в школу,
тому нехай учитель її й виховує.
На мою думку, така позиція ро-
дини абсолютно хибна та
шкідлива. Хто ліпше знає психі-
ку та здібності своєї дитини?
Звісно, батьки.

Вихованням дітей мусять зай-
матися обопільно дві родини.
Сімейна – батьки й родичі – та
шкільна – вчителі та клас.

Найдавнішою тут є народна
педагогіка, здобутки якої віками
записувались у нашому фольк-
лорі. Невичерпне багатство на-
родної мудрості в царині вихо-
вання людей говорить: «Якщо
твої плани розраховані на рік –
сій жито, якщо на десятиліття –
саджай дерево, якщо на віки –
виховуй дітей». Усна народна
поетична творчість чітко наголо-
шує на важливих моментах -
праці та навчання: «Ледача ди-
тина, котрої батько не вчив»,

«Не збирай сину худоби, а зби-
рай йому розум». Справжнім
скарбом є прислів’я і приказки
про найважливіший вектор на-
шого життя – виховання: «Діти як
квіти: поливай, то ростимуть»;
«Тни дерево, доки молоде, вчи
дитя, поки мале»; «Посієш вчи-
нок — пожнеш звичку, посієш
звичку — пожнеш характер,
посієш характер — пожнеш
долю»; «Оцінюють людину за її
вчинками»; «На дерево дивись,
як родить, а на людину, як ро-
бить»; «Засиджене яйце – зав-
жди бовтун, занянчений син –
завжди швендяло»; «Не будь
тією людиною, що догори щети-
ною»; «Пусти дітей на волю, сам
будеш у неволі».

Ми, батьки, у нашому вихо-
ванні часто-густо застосовуємо
жорстокі, ба й садистські мето-
ди. Крики, лайки, побиття дити-
ни – такий арсенал батьківської
«турботи». А народна мудрість
по-християнськи застерігає:
«Хто б’є дитину, той не виховує
добру людину»; «Боги й діти жи-
вуть там, де їх хвалять»; «Доб-

рим словом мур проб’єш, а ли-
хим і в двері не ввійдеш»; «Доб-
рий приклад кращий за сто
слів»; «Лагідні слова роблять
приятелів, а гострі — затятих
ворогів»; «Жорстокість пород-
жує тупість і дурість».

   Наші діти є й лишаться за
складом свого характеру, здібно-
стей, ментальності такими, яки-
ми народилися, а головно, з на-
шими генами: «Яке коріння —
таке й насіння»; «Мудрим ніхто
не родиться»; «Мудрим ніхто не
вродився, а розуму навчився»;
«Дитя — що тісто: як замісив, так
і виросло»; «Яке дерево, такі й
квіти, які батьки, такі і їхні діти».

   Найважливішим орієнтиром
у вихованні дитини є родинне:
«Хто батьків шанує, той вовіки не
загине»; «Дружна сім’я гори зру-
шить»; «Без сім’ї й без роду —
хоч з мосту та в воду»; «Нема
цвіту білішого над ожиноньку,
нема роду милішого над дружи-
ноньку»; «В хаті жінка три кути
держить, чоловік — четвертий»;
«Жінка для світу, теща для при-
віту, матінка рідна краще всього
світу»; «На красиву жінку при-
ємно дивитися, а з розумною
добре жити»; «Чоловік без жінки
— як без розуму»; «До людей —
по розум, до матері — по сер-
це»; «Молитва матері з дна моря

рятує»; «Хто матір забуває, того
Бог карає»; «Діти — не поле за-
сіяне, їх треба доглядати»; «Умів
дітей родити, умій І навчити»;
«Принеси, Боже, здалека роди-
ну, то ми і в будень зробимо не-
ділю».

   Не дивно, що моральне ви-
ховання передує всім іншим:
«Любов, як перстень, — не має
кінця»; «Щастя той здобуває, хто
в праці розуму набуває»; «Мо-
раль чиста — краще всякого на-
миста»; «Гідність людини визна-
чається її вчинками»; «Правдою
весь світ зійдеш, а неправдою
ані до порога»; «Догоджай не
людям, а совісті своїй»; «Хто чи-
сте сумління має, той спокійно
спати лягає»; «Хто честі не має,
ані сто кувачів йому не прикує»;
«Не місце людину красить, а
людина — місце».

   Навчанню дитини ми по-
винні приділяти, після мораль-
ного виховання, дуже багато ува-
ги. Тут перед вести мусить шко-
ла, вчитель. Зараз життя, його
виклики вимагають від людини
на кожному кроці бути не лише
мудрою, але й розумною: «Голо-
ва без розуму, як ліхтар без
свічки»; «Свій розум — цар у го-
лові»; «У кого розум — у того й
щастя»; «Що в мудрого на гадці,
те в дурного на язиці»; «Не кра-
са красить, а розум»; «По одягу
зустрічають, по розуму провод-
жають»; «На свій розум надійся,
та й за чужий тримайся»; «Зо-
лото без розуму — сміття»; «На-
ука для людини — як сонце для
життя»; «Де більше науки, там
менше муки»; «Вчення в щасті
прикрашає, а в нещасті утішає»;

ÄÈÒÈÍÓ ÒÐÅÁÀ
ÂÈÕÎÂÓÂÀÒÈ ÇÀÂØÅ É ÓÑ²Ì
У виховний процес входять такі його важливі атрибути: пра-

ця, гра, слово, спілкування, мистецтво, усна народна творчість,
фізична культура. А рисами доброго виховання, які треба при-
щепити дитині, є християнські чесноти  – любов, доброта, спра-
ведливість, чесність, патріотизм.

«Талановитими людьми стають
лише у праці»; «Хто закінчує вчи-
тися, той перестає жити».

Тому фольклор із таким пієте-
том ставиться до особи вчителя,
лікаря душ людських: «Священ-
на праця вчителя — щоденна»;
«Учитель, як батько й мати,
вчить честь шанувати;» «Вчите-
ля й дерево пізнають з плодів»;
«Професія вчителя прекрасна,
мов на небі сонце ясне»; «Де
праця вчителя завзята, там краї-
на на героїв багата;» «Учитель
— добра і розуму повелитель»;
«Щоб учителем стати, треба
щире серце мати».

   Чимало приказок і прислів’їв
дійшло до нас про трудове, ес-
тетичне й фізичне виховання:
«Коріння праці гірке, але плоди
— солодкі»; «Умій працювати й
помічників добирати»; «Щастя
не в хмарах ховається, а працею
здобувається»; «У праці — кра-
са людини»; «Землю прикрашає
сонце, а людину — праця»; «Без
роботи — ані хліба, ані хати, ніде
і води взяти»; «Весна гарна
квітами, людина характером»;
«Краса людини — в красі харак-
теру»; «Без здоров’я немає ща-
стя»; «Найбільше багатство в
світі — то здоров’я»; «Здоров’я
людини — багатство країни»;
«Як дитина бігає і грається, то й
здоров’я усміхається»; «Розпус-
ник гуляє — гнилу душу має»;
«Сила без голови шаліє, а ро-
зум без сили міліє»; «У здоро-
вому тілі — здоровий дух».

   Отож, настійно, вперто, по-
Божому виховуймо наших дітей:
Богові на славу, Україні на щас-
тя, собі на радість.

Зиновій БИЧКО,
член НСЖУ

Складатимете ЗНО у 2019
році, та не знаєте, як воно

відбуватиметься?
ÏÐÎÁÍÅ ÇÍÎ -ÏÅÐØÀ ÑÏÐÎÁÀ Ó×ÀÑÒ² Â ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÕ ÇÍÎ

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання уже кілька років
поспіль є одним із способів підготовки до зовнішнього неза-
лежного оцінювання (за відгуками вже теперішніх студентів).

Учасниками пробного ЗНО можуть стати особи (учні 10-их та 11-
их класів, студенти закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації, учні
(слухачі) закладів професійно-технічної освіти, випускники минулих
років), які виявили бажання побачити процедуру проведення тесту-
вання, як то кажуть, із середини – та випробувати свої сили з окре-
мих предметів.

Кожен, хто має намір пройти пробне ЗНО, матиме можливість:
- ознайомитися із процедурою проведення ЗНО-2019, макси-

мально наближеною до основної;
- попрацювати із тестовими зошитами та бланками відповідей;
- навчитися правильно розподіляти час під час виконання тесту;
- пройти психологічну адаптацію в аудиторії і пункті проведення

ЗНО;
- перевірити та оцінити рівень знань із обраних предметів.
Реєстрація на участь у пробному ЗНО триватиме з 08 по 31 січня

2019 року на сайті ЛРЦОЯО (www. lvivtest@lv.testportal.gov.ua)
Терміни проведення пробного ЗНО-2019:
16.03.2019 - українська мова та література;
23.03.2019 – англійська мова, біологія, географія, іспанська мова,

історія України, математика, німецька мова, фізика, французька
мова, хімія.

Детальнішу інформацію про проведення пробного ЗНО розміще-
но в розділі «Пробне ЗНО» на сайті Львівського РЦОЯО-
www.lvivtest@lv.testportal.gov.ua або на сайті Українського ЦОЯО –
testportal.gov.ua

Наталія ДУДА,
відповідальна за ЗНО в районі.

ЩОБ СВЯТА БУЛИ ВЕСЕЛИМИ -
БЕЗ КРИМІНАЛЬНОГО ПРИСМАКУ

На підставі наказу Львівського обласного управління лісового та мисливського господар-
ства від 27.11.2018 року №176/199-і/6463/41/12/01-Д «Про додаткові заходи щодо збереження
охорони шпилькових насаджень від незаконних рубок в передноворічний період», по ДП «Бо-
ринське лісове господарство» видано директором держлісгоспу наказ №132 від 30.11.2018
року «Про додаткові заходи щодо збереження охорони шпилькових насаджень від незаконних
рубок в передноворічний період 2018-2019 року» та на період із 01.12.2019 року по 05.01.2019
року проводиться чергування державної лісової охорони та працівників Турківського відділен-
ня поліції на ТКПП (тимчасовому контрольно-пропускному пункті) в с. Нижня Яблунька – біля
автомобільної та ж/д дороги в напрямку виїзду (Н. Яблунька - м. Турка, Н. Яблунька – с.м.т.
Бориня), а також на виїзді у селі Мохнате та селі Сянки. А також проводяться рейди безпосе-
редньо в лісових масивах по виявленню правопорушників.

При відсутності документів, ялин-
ки секвестровуються, до поруш-
ників застосовуються заходи мате-
ріального та адміністративного
впливу. Лісопорушників притягують
до відповідальності у встановлено-
му законодавством порядку згідно
постанови КМУ від 23.07 2008 року
№ 665 «Про затвердження такс
для обчислення шкоди, заподіяної
лісу», згідно Інструкції №262 від
31.08.2010 року.

Для збереження насаджень та
виявлення нелегального переве-
зення новорічних ялинок, з
Львівського ГУНП прикомандиро-
вано, згідно наказу, в Турківський
район екіпаж, в кількості чотирьох
працівників по лінії БПОП із спец-
іалізованою автомашиною.

Так 06.12.2018 року державною
лісовою охороною ДП «Боринське
лісове господарство», спільно із
працівниками поліції (екіпаж
Львівської ГУ НП БПОП), було зупинено вночі, о 2 год. 15 хв, автомобіль Фольксваген LT 25, білого
кольору, який нелегально перевозив новорічні ялинки породи ялиця,  у кількості 52 штуки, висотою
1,5-2,0 метри, без документів та без бірок із штрихкодом. Власник даного автомобіля , житель с.
Верхня Яблунька - громадянин Б. – 1978 р.н., спільно із жителем села Верхня Яблунька - громадяни-
ном Ш. -1980р.н.

Даний автомобіль із нелегально перевезеними ялинками працівниками спеціального підрозділу
поліції, спільно із працівниками Турківського ВП (слідчо-оперативною групою) було відправлено у Тур-
ківське відділення поліції на штрафмайданчик. По даному факту працівниками Турківського відділен-
ня поліції відкрито кримінальне провадження за №12018140340000465 від 06.12.2018 року.

Нагадуємо, що вигідніше придбати новорічні ялинки – породи смерека, сосна –  у ДП «Боринське
лісове господарство» за помірними цінами у законний спосіб, аніж мати передноворічні проблеми із
правоохоронними органами.

Телефон для довідок: 0504318779.
Василь КОВАЛЬЧИН,

провідний інженер охорони та захисту лісу ДП «Боринське лісове господарство».
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ПОНЕДІЛОК,10
UА:ПЕРШИЙ
06.00 ПРОФIЛАКТИКА
14.00, 15.10, 16.45, 22.45,
01.10, 02.25, 03.55, 05.25
Погода
14.10 Телепродаж
14.30 :РадiоДень
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ц «Цiкаво.com»
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обiдi шоу
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Разом
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська змiна
22.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.55, 02.30 Складна розмова
23.25 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, 05.25
«ТСН»
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.40 «Сiмейнi мелодрами»
15.40 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Мелодрама «За правом
любовi».
21.45 «Мiняю жiнку 14»
23.30, 00.50 Комедiя «Обереж-
но! Предки в хатi»

ІНТЕР
02.15 Х/ф «Мiцний горiшок»
03.30 М/ф «Острiв скарбiв»
04.25, 05.30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
05.00 «Top Shop»
06.05 «Мультфiльм»
06.15, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
«Новини»
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.40 Ток-
шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе»
13.50 Х/ф «Жандарм у Нью-
Йорку»
15.50 «Чекай мене. Україна»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Арфа для коханої»

ВIВТОРОК, 11
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, 14.25, 16.45,
22.45, 01.10, 02.25, 03.55
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.30 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Спiльно
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55, 01.25 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, 05.25
«ТСН»
09.30, 11.10, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Мелодрама «За правом
любовi».
21.45, 23.45, 00.50 «Iнспектор.
Мiста»

ІНТЕР
02.25 Х/ф «З життя
вiдпочиваючих»
03.40 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.50 «Top Shop»
05.20, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.05 «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 «Таїсiя»
13.00 Х/ф «Жандарм одру-
жується»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Лекцiя для домогос-
подарок»

СЕРЕДА, 12
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, 14.25, 16.45,
22.45, 01.10, 02.25, 03.55, 05.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Свiт дикої природи»
14.30 52 вiкенди
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Своя земля
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Схеми. Корупцiя в
деталях
23.25 Букоголiки

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, 05.25
«ТСН»
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку 7»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Мелодрама «За правом
любовi».
21.45, 22.55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»

ІНТЕР
02.05, 18.05, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
02.50, 06.00 «Мультфiльм»

03.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.15, 22.05 «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»
10.15, 12.25 Т/с «Таїсiя»
13.10 Х/ф «Велике весiлля»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Калина червона»

ЧЕТВЕР, 13
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, 14.25, 16.35,
22.45, 01.10, 03.55, 05.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.30, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.15, 14.30 :РадiоДень
13.40 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.10, 01.20 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт, 7.5 км.
Жiнки
16.40 Лайфхак українською
16.55 Промiнь живий
18.00 Iнформацiйна година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Сильна доля

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, 00.55, 05.25
«ТСН»
09.30, 11.25, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20, 04.50 «Секретнi
матерiали»
20.35 «Чистоnews»
20.45 Мелодрама «За правом
любовi».
21.45 «Грошi»
22.30 «Право на владу»

ІНТЕР
02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
03.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.05 «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»
10.20 Х/ф «Пiк-Пiк»
12.30 Х/ф «Шляхетний
венецiанець»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Дорога в пекло»

П’ЯТНИЦЯ, 14
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 12.45, 15.00, 21.00, 02.45
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 12.35, 14.00, 16.45, 01.10

Погода
09.40 Т/с «Елiза»
10.35, 14.10 Телепродаж
10.55 Лайфхак українською
11.15, 13.00, 03.30 Скелетон.
Кубок свiту
14.30 :РадiоДень
15.10, 01.20 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт, 10 км.
Чоловiки
16.55 Енеїда
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.00 Т/с «Монро»
21.25, 03.05 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
23.00 Д/ц «Незвичайнi культу-
ри»

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, 11.15, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя».
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.25 «Лiга смiху»
22.20, 05.25 «#Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова»
23.05 «Розсмiши комiка»

ІНТЕР
03.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 23.00 «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»
10.15 Х/ф «Тримай у полi зору»
12.30 Х/ф «Дикун»
14.50, 15.50, 16.45, 01.50
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Д/п «Леонiд Биков.
«Будемо жити!»
23.55 Х/ф «Час грiхiв»

СУБОТА, 15
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.35 М/с «Ведмедi-
сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.20 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/ц «Цiкаво.com»
11.10, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00, 15.05, 22.30 Д/ц «Непов-
торна природа»
12.25, 01.40 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 15 км. Жiнки
13.20 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»
15.40, 02.25 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 20 км.
Чоловiки
16.50 По обiдi шоу
17.50 Спiльно
18.25 Т/с «Галерея Вельвет»
19.55, 04.40 Розсекречена
iсторiя
21.25 Промiнь живий
22.55, 03.50 Свiтло

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 «ТСН»
07.00 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.40 «Їмо за 100»
11.20, 23.30 «Свiтське життя»
12.25 Мелодрама «Артистка».
16.30 «Вечiрнiй квартал»

18.30 «Розсмiши комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.30 «Жiночий квартал»

ІНТЕР
03.50 «Удалий проект»
05.00 «Top Shop»
05.30 Д/п «Леонiд Биков.
«Будемо жити!»
06.30 «Мультфiльм»
06.55 «Чекай мене. Україна»
08.45 «Слово Предстоятеля»
08.50 Х/ф «Зайчик»
10.30 Х/ф «Максим Перепели-
ця»
12.30 Х/ф «Ати-батм, йшли
солдати...»
14.10 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
16.10 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
18.00 Х/ф «Жандарм i жандар-
метки»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi»
22.10 Мюзикл «За двома
зайцями»

НЕДIЛЯ, 16
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.20 Новини
09.35, 19.50, 23.40, 01.40, 03.40
Погода
09.40 Казка «Панi Завiрюха»
10.45, 17.35 Телепродаж
11.05 Енеїда
12.10, 21.55 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета 4х6 км.
Жiнки
13.50 #ВУКРАЇНI
14.20 Перший на селi
14.55, 01.50 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета 4х7,5 км.
Чоловiки
16.35 UA: Фольк
17.50 Д/ц «Мегаполiси»
18.25 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром

КАНАЛ 1+1
06.00 «ТСН»
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.55 «Свiт навиворiт 10:
Бразилiя»
11.05, 12.05 «Свiт навиворiт 2:
Iндiя»
13.05, 14.00 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
15.00 Комедiя «Великий»
17.10 Бойовик «Шанхайський
полудень»
19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень»
21.00 Мелодрама «Полюби
мене такою».

ІНТЕР
02.05 Х/ф «Про нього»
03.15 Д/п «Вiталiй Соломiн.
Мiж Ватсоном i «Зимньою
вишнею»
04.00, 05.15 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
04.45 «Top Shop»
06.00 Мультфiльм
06.40, 20.00 «Подробицi»
07.10 Х/ф «Максим Перепели-
ця»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження. 3 сезон»
12.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
14.05 Х/ф «Все можливо»
16.00 Т/с «Вогнем i мечем»
20.30 Х/ф «Вiй» 16+
23.10 Х/ф «Якби я тебе ко-
хав...»



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Куплю березові гілки – на вагу.
Довжина – від 60 см до 1м 20 см.
Детальніша інформація за телефоном: 0997705344.

За непростих погодних умов
команда з Турки продемонстру-
вала характер та посіла перше
місце в своїй групі. А вже не-
вдовзі свої довгоочікувані наго-

роди отримали учасники район-
них футбольних змагань.
Свято закриття футбольного се-
зону та церемонію нагороджен-
ня призерів та переможців рай-
онних змагань серед юнацьких
та дорослих команд відвідав за-
ступник голови Турківської РДА
Юрій Лило. Разом з ним наго-
роджували кращих завідувач
сектору молоді та спорту Туркі-
вської РДА Василь Поточний та
директор ФСК «Карпати» Олег
Мельник.

Третій чемпіонат району се-
ред юнаків з футболу 7х7 став ще
більш організованим та перей-
шов на інший рівень. Інший
рівень підтримки, інший рівень
майстерності.

На старт юнацьких змагань
заявилось 15 команд. Однак до
завершення першого кола дві
команди достроково припинили
боротьбу в чемпіонаті, а одразу
по перерві – ще одна команда
відмовилася від участі у змаган-
нях. В Нижньому Турові, Нижній
Яблуньці та в Прислопі не знай-
шлося небайдужих людей, котрі
хотіли б та могли підтримати
ініціативу юнаків. Натомість при-
ємно здивували юнаки з Бітлі,
котрі вперше взяли участь у зма-
ганнях та на рівних боролися зі
старожилами змагань.

Переважна більшість учас-

ників юнацьких змагань – вже
досвідчені гравці. Багато хто з
них брав участь у попередніх
двох чемпіонатах, тож хлопці де-
монстрували змістовний та які-

сний футбол.
Дуже цікавими та видовищни-

ми були завершальні поєдинки
чемпіонату. І переможцем ста-
ла команда Завадівки, котра
дійсно була найсильнішою в ба-
гатьох компонентах гри. Другою
стала команда Борині, третіми
– юнаки з Верхньої Яблуньки.

Вже за хорошою традицією,
переможці, окрім кубка та ме-
далей, отримали ще й комплект
футбольної форми. Команди-
півфіналісти нагороджені фут-
больними м’ячами.

Були відзначені також кращі
гравці в номінаціях. З доробком
у 16 забитих м’ячів, фінішували
одразу три молоді гравці:

- Володимир Алімов (ФК «За-
вадівка»);

- Микола Ірод (ФК «Нижнє Ви-
соцьке»);

- Іван Ковба (ФК «Торпедо»
В.Яблунька).

У нагороду всі вони отримали
відзнаки кращого бомбардира
юнацьких змагань. Кращим грав-
цем юнацького чемпіонату виз-
нано Михайла Співака (ФК «Яво-
ра»), кращим воротарем – Бог-
дана Гировича (ФК «Бориня»).
Одразу по завершенні юнацько-
го чемпіонату району була сфор-
мована команда для участі в
обласних змаганнях серед шко-

лярів 2003-2004 р.н. До неї увій-
шли, як кажуть, кращі з кращих.
Командою опікується голова
ФСК «Карпати» Олег Мельник,
тренують молодь Віталій Михай-
лечко та Володимир Касенич.
Після завершення першого кола
наші земляки посідають четвер-
те місце у своїй групі.

У змаганнях дорослих складів
цьогоріч взяли участь 13 команд.
Тут також були втрати. Не зіграв-
ши всіх поєдинків першого кола,
відмовилась від подальшої
участі команда з Боберки. В дру-
гому колі, через невиїзди, при-
пинила участь у змаганнях ко-
манда з Шум’яча.

Справжньою сенсацією чем-
піонату стала команда з Верх-
нього Висоцького, котра вперше
у своїй історії вийшла до фіналу
змагань та продемонструвала
справжній бійцівський характер
та непоступливість. Чого лише
варті перемоги над постійними
учасниками фінальних частин
чемпіонатів – командами з Яво-
ри та Верхньої Яблуньки.
У підсумку бронзу районних зма-
гань здобула команда «Карпа-
ти» (Турка), срібло – «Верхови-
на» (В.Висоцьке), переможцем
стала команда «Бориня».

 Усі призери чемпіонату були
нагороджені кубками та меда-
лями, гравці команд – іменни-
ми відзнаками.

Кращим бомбардиром став
Михайло Кріль (ФК «Верховина»,
В.Висоцьке) – 15 забитих голів;
кращим гравцем визнано Миро-
на Шалабавку (ФК «Бориня»);
кращий воротар – Іван Лагодич
(ФК «Бориня»).

Для участі в обласному Кубку
чемпіонів Львівщини серед при-
зерів та переможців районних
змагань команда «Карпати»
(Турка) подала заявку, куди та-
кож увійшло багато кращих
гравців із команд нашого райо-
ну. За підсумками групового ета-
пу, «Карпати» посіли перше
місце в своїй підгрупі та вийшли
до чвертьфіналу змагань.

За допомогу в організації та
проведенні юнацьких і дорослих
змагань подяки від Федерації
футболу Турківщини отримали
голова Турківської РДА Олек-
сандр Лабецький, голова Туркі-
вської районної ради Володи-
мир Лозюк, начальник відділу
освіти Турківської РДА Оксана
Манюх, колишня в.о. начальни-
ка відділу культури Турківської
РДА Лілія Яворська, завідувач
сектору молоді та спорту райдер-
жадміністрації Василь Поточ-
ний та директор ФСК «Карпати»
Олег Мельник.

Футбольний сезон 2018 року
завершився. Завершився пере-
могою представника районного
футболу на проміжному фініші
обласних змагань та позитивни-
ми емоціями учасників район-
них турнірів. Попереду – багато
роботи в підготовці до наступно-
го сезону. Він повинен стати кра-
щим. Буде кращим. Спільними
зусиллями, взаємодопомогою
та підтримкою всіх його учас-
ників.

Сергій РИК,
голова федерації футболу

Турківського району.

ÔÓÒÁÎËÜÍÈÉ ÑÅÇÎÍ ÍÀ
ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² – ÇÀÂÅÐØÅÍÎ

Мабуть ще ніколи футбольний сезон на Турківщині не за-
вершувався так незвично пізно. Поєдинком турківських «Кар-
пат» в обласному Кубку чемпіонів та нагородженням кращих
гравців і команд району запам’ятається перший день зими.

ТУРКІВЧАНИ –
СЕРЕД ПРИЗЕРІВ

У неділю, 2 грудня, у Львові  завершились змагання відкри-
того Кубка Львівської області з шашок-64.

Переможцем змагань та володарем Кубка став гість - майстер
спорту із Калуша Івано-Франківської області Ігор Куцій - 11 очок з 14
можливих.

 Друге і третє місця серед чоловіків дістались майстру спорту з
Жовкви – Івану Бутляру та кандидату у майстри спорту – нашому
земляку – Богдану Москалю, які набрали по 9 очок.

Кращою серед жінок стала майстер спорту з Нового Роздолу Зо-
ряна Анісімова - 9 очок. Другою – студентка-турківчанка Ольга Ма-
летич.

Наш кор.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ співчу-
вають медреєстратору Турківської КЦРЛ Оксані Іванівні Стець з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері.

Церковний хор «Дзвін» УГКЦ м. Турка сумує з приводу смерті ко-
лишньої хористки Ганни Григорівни Тисовської і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійної.

Колектив Турківської дитячої музичної школи висловлює щире
співчуття викладачу Галині Михайлівні Тисовській з приводу тяжкої
втрати – смерті свекрухи.

Правління Турківської райспоживспілки глибоко сумує з приводу
смерті колишнього голови профспілки Ольги Іванівни Коростенсь-
кої і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.

Загублене посвідчення особи  – А574120, яка проживає на те-
риторії гірського населеного пункту, видане Комарницькою
сільською радою на ім’я Богдана Васильовича Зубрицького, вва-
жати недійсним.

Куми Леся та Михайло Павлики глибоко сумують з приводу пе-
редчасної смерті кума – Михайла Володимировича Яворського – і
висловлюють щире співчуття похреснику  Юрію та його родині з
приводу смерті батька.

Загублені диплом молодшого спеціаліста – ВК №26702022, з додатком 02С №149343, видані 2005 р.
Вишнянським державним аграрним технікумом на ім’я Надії Миколаївни Цап, вважати недійсними.


