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ÇÀÑÏ²ÂÀËÈ ÐÀÇÎÌ
ØÅÂ×ÅÍÊÎÂ² «ÄÓÌÈ»
З нагоди 204-ої річниці від дня народження українського Генія
Тараса Шевченка, на майдані, сьогодні, 9 березня, о 14.00 год.,
перед пам’ятником Кобзареві, проведено флешмоб, за участі
близько 200 осіб, творчих художніх колективів Турківщини, представників установ та організацій, представників влади, громадських активістів. Разом такий зведений хор виконав пісні
«Заповіт», «Думи мої, думи мої», «Реве та стогне Дніпр широкий».
Після цього всі охочі декламували вірші Шевченка, читали уривки з поем.
Така акція одночасно пройшла в усіх обласних та районних центрах України.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні землевпорядники
та ветерани земельної сфери Турківщини!
У цей чудовий весняний день
щиросердно вітаю вас з нагоди
професійного свята – Дня землевпорядника.
У ваших руках сьогодні найбільший і найдорожчий національний скарб, наша святиня та
годувальниця – українська земля.
Саме тому відповідальність і
досвід, професійність та любов
до рідної землі працівників землевпорядної служби є запорукою збереження і дбайливого
використання земельних ресурсів нашої Батьківщини! У
день вашого професійного свята бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у справі збереження нашого безцінного багатства.
З повагою – Ігор Вишотравка, начальник відділу у Турківському районі Головного Управління Держгеокадастру у
Львівській області.

²ÂÀÍÀ ÍÀÃÀÉÊÀ ÇÍÎÂÓ ÇÂ²ËÜÍÈËÈ
Після судового рішення про поновлення на роботу колишній заступник головного лікаря Іван Нагайко не встиг попрацювати на
своїй посаді й дня, як знову був звільнений наказом виконувача обов’язків головного лікаря Турківської КЦРЛ Костянтина Коробова.
Зателефонувавши Івану Юрковичу, ми поцікавилися, як діятиме далі. На
що він із впевненістю відповів, що й далі позиватиметься до суду. Більше
того, – він домагатиметься об’єктивної й неупередженої перевірки діяльності
керівництва лікарні. Хто від цього виграє? Очевидно, ніхто. Постраждають
лише медпрацівники.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ
ДВЕРЕЙ
17 березня 2018 р.
Початок – об 11.00 год.
САМБІРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

запрошує на навчання за спеціальностями:
 «Економіка»
спеціалізація «Прикладна статистика»,
спеціалізація «Економіка підприємства»

 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»
спеціалізація «Комерційна діяльність»

8 березня свій 60-річний ювілей відзначила Степанія Іванівна
Коцур із села Мала Волосянка. З нагоди ювілею, дорогу і люблячу
матусю і бабусю щиросердечно вітають сини Мар’ян і Андрій, дочка
Орися, невістки Наталія і Анна, зять Олександр, онуки Анна, Христина, Михайло, Олександр і Олександр.
Рідненька наша, бажаємо Вам міцного-міцного
здоров’я, світлої радості в житті, сповнення усіх
планів і задумів, благополуччя, миру, Божої опіки.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь!

 «Інженерія програмного забезпечення
спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»
Наша адреса:81400
Детальніша інформація за телефонами:
Львівська обл., м.Самбір, 03(236)3-23-78, 03(236)3-44-50, 03(236)3вул.С.Крушельницької,7
40-88 та на сайті www.steti.lviv.ua

Милі наші жінки! Особливі слова вітання хочемо сказати жіноцтву галузі охорони здоров’я. У
ваших руках – надія на одужання і віра у
зцілення. Ви –
невичерпне
джерело втіхи
для кожного
пацієнта, ви –
найдорожче, що
є в житті чоловіків.
Найтепліші слова
сьогодні лунають на
вашу адресу. Добрі і ласкаві,
мужні і ранимі, такі хоробрі і
тендітні. Нехай перші промені
весняного сонця подарують вам
святковий настрій та щирі почуття, кожен новий день зустрічає
вас посмішкою, а життя приносить радість і удачу. Здоров’я
вам, Божого благословення,
миру, радості, родинного затишку на довгі і щасливі літа.
З повагою – адміністрація та
профспілкова організація Турківської КЦРЛ .

Дорогу і люблячу куму – Марію Петрівну Яворську – жительку с.
Бережок – із золотим ювілеєм, який святкувала 8 березня, сердечно вітають куми Ярослава, Стефанія, Оксана і Антоніна зі своїми
сім’ями.
Дорогій ювілярці вони бажають міцного
здоров’я, любові від рідних, поваги від людей,
сімейного благополуччя, мирного неба над
головою, рясних Божих благословінь.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

З нагоди чудового свята – 60-річчя від дня народження, яке святкувала 8 березня, щиросердечно вітаємо доброзичливу, чуйну, надзвичайно щиру, прекрасну душею, вельмишановну, дорогу нам сусідку, жительку с. Мала Волосянка – Степанію Іванівну Коцур.
Дорога ювілярко, вітаючи Вас із 60-річчям, висловлюємо Вам велику пошану та любов за віддану Вами працю, доброту та людяність,
терпіння та мудрість, за Ваші добрі справи.
Прийміть наші щирі побажання: довгих
років життя, радості, міцного карпатського
здоров’я, невичерпної енергії. Нехай, усе зроблене Вами з душею та натхненням, повернеться до Вас сторицею.
Шлемо ми вітання у день ювілею,
Бажаємо щастя та втіхи з сім’єю.
Хай Господь дарує ще років багато,
Здоров’я й бадьорості – в будні та свята
Вам 60 – хіба це літа?
Коли очі ще сяють і душа молода.
Хай Матінка Божа шле в зрілий Ваш вік
Прожити весело до повних 100 літ!
З великою любов’ю і повагою – близькі сусіди – Іван Михайлович та
Ірина Іллівна Коцури, які на даний час проживають в Італії із сім’єю.

25 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, î 15.00 ãîä., â êóëüòóðíîìó öåíòð³ «Óêðà¿íà»

відбудеться звіт міського голови

ÊÎÃÓÒÀ ÃÅÍÍÀÄ²ß ÉÎÑÈÏÎÂÈ×À
перед територіальною громадою м.Турка,
про роботу міської ради за 2017 рік.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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Â²Í ÆÈÒÈÌÅ Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÖßÕ
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і образи,
Бо знову дика новина:
Іще один… Ще троє зразу!
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались –
Вони за землю полягли,
Упавши, з неї не піднялись!...
Михайло Цап народився в с. Нижнє на
Турківщині, 5 жовтня 1990 р., в багатодітній селянській
родині. Батьки ще з
дитячих років прищеплювали доброму, занадто рухливому і допитливому Михайлику любов до
праці, повагу до старших, а насамперед,
велику непохитну
любов до рідної
неньки-землі, до її
героїчного минулого.
У 1996 році хлопчик вступив у 1 клас
Нижненської ЗОШ.
Тут пройшли його
шкільні роки. За час
навчання показав
себе добросовісним,
відповідальним, старанним, щирим і товариським. У нього
завжди було багато друзів і однодумців.
Його шанували й поважали однолітки, з
якими завжди був щирим та відвертим.
Після закінчення сільської школи Михайло продовжив навчання у Боринсько-

му ПТУ, за спеціальністю «столяр-будівельник». За сумлінне навчання отримав
диплом з відзнакою.
Строкову військову службу проходив у
Києві. Згодом прищеплена любов до
рідної Батьківщини пов’язала його життя зі служінням Україні. За прикладом
старшого брата Івана, який став прикордонником, він підписав контракт на службу у Мостиському прикордонному загоні.

Розпочав службу на прикордонній заставі
в с. Сянки, що знаходиться неподалік
його рідного села.
Під час агресії на Сході України, Михайло виявив бажання стати на захист рідної

ТУРБОТА ПРО
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ
На жаль, сьогодні наша держава не забезпечує школи-інтернати та їх вихованців належним чином, хоч вони потребують уваги, турботи та матеріальних затрат. Тому час від часу такі заклади намагаються, в міру можливостей, підтримати небайдужі люди.
Так нещодавно діти,
що навчаються у
Турківській школі інтернаті, отримали у
«Фонді допомоги малозабезпеченим
сім’ям та сім’ям учасників АТО» одяг на
різний сезон.
«Адміністрація
школи-інтернату та її
педагогічний колектив
висловлюють подяку
п. Володимиру Савруку за співпрацю,
адже ця благодійна
організація вже вкотре допомагає одягти
дітей з малозабезпечених та неповних сімей», – зазначає директор навчального
закладу Оксана Сушінець.
Олена КЛЮС.

ÍÀØ² ÇÀÕÈÑÍÈÊÈ ÄßÊÓÞÒÜ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ
Нещодавно з Турківщини було відправлено велику партію допомоги, у вигляді продуктів харчування, одягу, інших потрібних речей, для бійців 4-ої роти
«Січ» 94-ї бригади, які в даний час захищають наш суверенітет поблизу Авдіївки. Отримавши допомогу,
хлопці швидко відреагували й
надіслали на Турківщину подяку та ще зробили фото на фоні
прапора, що був їм надісланий,
з написом «Турка». Вони бережуть його як велику реліквію
в бліндажі.
Велике задоволення має з того,
що Турківщина знову активізувалася в плані допомоги фронту, голова правління БО «Фонд допомоги малозабезпеченим сім’ям та
сім’ям учасників АТО» Володимир
Саврук. Зокрема в листі до редакції він пише: «Я дуже радий,
що ми разом з великою волонтерською командою Турківського району допомагаємо як хлопцям, що воюють на
Сході, так і тим, що демобілізувалися, їхнім родинам. Вірю, що до цієї благородної
справи долучатиметься все більше небайдужих людей».
Щирі слова подяки воїни адресували голові Благодійного фонду «Милосердя»
Мирославі Калинич, волонтеру Марії Матківській та всім людям доброї волі.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

землі і був неодноразово у зоні АТО. Маючи звання прапорщика, продовжував
охороняти кордони рідної держави.
Через декілька років служби молодого, здібного, ініціативного бійця перевели у групу швидкого реагування «Шквал».
Тут він став заступником командира
підрозділу. Загалом, понад 10 років життя віддав прикордонній службі. Багато
разів брав участь в затриманні контрабандистів у Закарпатській області. Не раз
рятував життя своїм побратимам. За
відмінну службу його неодноразово командування відзначало подяками і грамотами, а також він нагороджений медаллю «Учасник бойових дій».
У четвер 22 лютого, приблизно о 13 годині, під час тренувально-навчальної
стрільби на полігоні неподалік Великих
Мостів, що на Сокальщині, на 28-му році
життя Михайло загинув від вогнепального поранення в голову.
У невимовному смутку вдовою залишилася молода дружина Людмила, сиротою
маленька донечка Вероніка, яка надзвичайно любила свого татуся і завжди з
нетерпінням його чекала зі служби.
Справжній герой, воїн, вірний син України назавжди залишиться у серцях
своїх рідних, батьків, друзів, односельців.
І тут ні сліз, ні відчаю не треба,
І тут не треба страху і ниття –
Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя.
За дорученням колективу
Нижненської ЗОШ – Людмила ЛЕГЕЗА.

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐ²Ã –
ÇÀ ÊÎØÒÈ ÎÁËÀÑÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÓ
На прохання Турківської районної
державної адміністрації, департаментом дорожнього господарства,
транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації визначено перелік доріг загального користування, ремонт яких заплановано на
2018 рік за кошти обласного бюджету, в сумі 14,4 млн.грн., а саме:
– Турка-Присліп – сума 700,00 тис.грн;
– Бережок-Дністрик-Дубовий – сума
200,00 тис.грн;
– Соколики- (Львів-Ужгород) – сума
100,00 тис.грн;
– Нижнє Висоцьке-Карпатське – сума
1 700,00 тис.грн;
– Нижнє Гусне-Верхнє Гусне – сума
1 000,00 тис.грн;
– (Львів-Ужгород)-Яворів – сума 300,00
тис.грн;
– Турка-Ільник – сума 2100,00 тис.грн;
– Турка-Лопушанк а – сума 1000,00
тис.грн;
– Красне-Мохнате – сума 300,00
тис.грн;
– Нижнє Висоцьке-Багнувате – сума
7000,00 тис.грн.
А також ремонт комунальних доріг в
сумі 1,0 млн.грн.:
– поточний ремонт комунальної дороги по вул.Підваговець в с.Закичера Комарницької сільської ради – сума 400,00
тис.грн;
– поточний ремонт комунальної дороги по вул.Синьківська в с.Сигловате
Бітлянської сільської ради – сума 100,00
тис.грн;
– поточний ремонт комунальної дороги по вул.Лоцківська в с.Сигловате
Бітлянської сільської ради – сума
150,00тис.грн;
– поточний ремонт комунальної дороги по вул.Центральна (урочище Кушти) в
с.Либохора Либохорської сільської ради
– сума 350,00 тис.грн.
Микола ЯВОРСЬКИЙ,
перший заступник голови Турківської
РДА.
Загублений диплом К 18 № 024574, виданий Турківським СПТУ-51 на ім’я Мирона Мироновича Симовича, вважати
недійсним.

Дорогого чоловіка, люблячого батька,
брата, швагра, зятя, кума – Володимира
Казимировича Яворського – жителя м.
Турка, який 13 березня відзначає своє 55річчя, щиросердечно
вітають дружина Оксана, син Юрій, дочки
Анна, Ярина і Марія,
сестра Галина з чоловіком і дітьми, тесть
Юрій, швагри з сім’ями, сестри дружини зі
своїми сім’ями, куми і
бажають ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого мирного віку.
Хай Мати Пречиста від зла оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Сердечно вітаємо дорогого, люблячого брата – Якова Михайловича Черчовича – жителя с. Ільник, та дорогу нам і
любиму сестру – Марію Михайлівну Яворську – жительку с.
Завадівка (вул. Військове
Містечко)– з ювілеєм – 55річчям від дня народження, яке святкуватимуть 10 березня.
Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, родинного тепла,
достатку, любові, Божого благословення на многії і благії літа.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Шануєм Вас за людяність та
щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба
милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.
З найкращими побажаннями сестри
Оля та Аня – з сім’ями.

Дорогого і люблячого сина і брата, жителя с. Красне – Ярослава Олексійовича
Зубковича – із 55-річчям від дня народження сердечно вітають
мама Катерина, сестра
Ганна та брат Михайло –
з сім’ями і бажають
йому ще довгих і щасливих років життя при
міцному здоров’ї, у радості, благополуччі, мирі,
Господній опіці.
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо Тобі здоров’я, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Коханого чоловіка та люблячого батька – Ярослава Олексійовича Зубковича
– жителя с. Красне, з 55-річчям від дня
народження щиро вітають дочки Уляна, Надія, Соломія та
дружина Наталія і бажають йому міцного здоров’я, радості в житті, достатку, миру, добра, довголіття.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.
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Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÀ
28 лютого 2018 року набрала чинності постанова КМУ від 7
лютого 2018 року № 107, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки галузі тваринництва.
Бюджетні кошти спрямовуються на підтримку різних напрямків сільського господарства. Для нашого району актуальним є той, що стосується спеціальної бюджетної дотації
за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.
Так дотація за молодняк надається на безповоротній основі
фізичним особам за утримання
ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої
худоби до тринадцятимісячного
віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному
році.
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його
утримання
наростаючим
підсумком, з урахуванням віку
молодняка у розмірі:
– за період утримання молодняка, віком від 1 до 5 місяців –
300 гривень за голову;
– за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців –
700 гривень за голову;
– за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців –
1500 гривень за голову.
Загальний обсяг дотації за
молодняк не може перевищувати 2500 гривень – із розрахунку
на одну голову молодняка.
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають
за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської,
селищної, міської ради або ради

об’єднаної територіальної громади, копії таких документів:
– паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому
порядку, а у разі утримання 10 і
більше голів молодняка – виданий в установленому порядку
витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
– паспорта громадянина України;
– довідки або договору про
відкриття рахунку в банку;
– документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному органу доходів і
зборів і мають відмітку в паспорті).
Зазначені документи приймаються протягом бюджетного
року до 1 травня, до 1 вересня і
до 1 грудня поточного року – в
порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у
журналі обліку фізичних осіб –
власників тварин, форму якого

встановлює Мінагрополітики.
За запитом органу місцевого
самоврядування, Адміністратор
Єдиного державного реєстру
тварин у триденний строк надає
інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка, станом на
відповідну дату поточного року, у
розрізі фізичних осіб – власників
тварин.
Підставою для внесення до
журналу обліку фізичних осіб –
власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.
Органи місцевого самоврядування, на підставі журналу обліку, до 5 травня, до 5 вересня і
до 5 грудня (станом на 1 грудня)
складають відомість фізичних
осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за
формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурному підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Більш детальна інформація
про інші напрямки державної
підтримки – в постановах КМУ:
№107 від 07.02.2018 року, №106
від 07.02.2018 року, №130 від
01.03.2017 року, № 587 від
15.07.2005 – зі змінами згідно
постанови КМУ №104 від
07.02.2018 року.
Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу агропромислового розвитку Турківської РДА.

ÂÈÌÀÃÀÞÒÜ ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÎÃÎ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß
У понеділок, 5 березня, перед приміщенням Турківської районної ради зібралося близько 20
активістів ГО «Майдан Турківщини» та ГО «Учасники АТО Турківщини» й, запросивши голову
районної ради Володимира Лозюка та першого заступника голови райдержадміністрації Миколу
Яворського, що вручити їм звернення до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана, Голови Верховної Ради Андрія Парубія, голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина та голови облдержадміністрації Олега Синютки. В ньому було
висловлено рішучий протест та засуджено використання силових дій і методів по відношенню
до учасників мирних протестів. Також активісти просили керівників району та міста відреагувати на подію, зокрема побиття поліцією протестувальників біля Верховної Ради 3 березня 2018
року, й скликати позачергові сесії.
У міській раді спробували зібрати депутатів
6 березня. Але безрезультатно. Не зібралися
депутати й наступного дня, вранці. Не відбулася сесія й з третьої спроби. Звернення було
прийнято від громади міста. А районна рада
призначила позачергову сесію на 7 березня.
Більше години чекали на депутатів. В результаті в сесійний зал прийшло 14 депутатів.
Відтак, через відсутність кворуму, таки не змогли прийняти звернення до найвищих посадових осіб держави, яке зачитав з трибуни голова райради Володимир Лозюк. А ті депутати,
що зібралися, одноголосно підтримали пропозицію Мирослави Павлик підписати звернення й опублікувати в районній газеті. Депутатів підтримали й присутні в залі громадські активісти, змінивши у першому реченні слова «Ми, депутати
Турківської районної ради...» на «Ми, громадськість Турківського району...».

Звернення
Ми, громадськість Турківського району, засуджуємо чергове використання силових дій і методів по
розгону наметового містечка під Верховною Радою України 3 березня цього року.
Ставитися до мотивів, цілей та характеру протесту біля Верховної Ради можна по-різному, але
цей розгін наметового містечка – це відверта спроба реанімувати поліцейську державу, це створення передумов для знищення демократії і заборони мирних протестів в Україні.
Влада не повинна провокувати силове протистояння всередині країни.
Існують підстави стверджувати, що в діях правоохоронців вбачається низка порушень прав людини, гарантованих Конституцією України, зокрема права на мирне зібрання, права на свободу слова,
права не бути підданим нелюдському поводженню та права на особисту свободу. Також відбулося
порушення Закону «Про національну поліцію», який забороняє поліцейському наносити удари по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку і в живіт. У зв’язку з вищенаведеним, вимагаємо сприяти у проведенні об’єктивного розслідування із залученням громадськості і притягненні
до відповідальності осіб, винних у побитті мирних протестувальників у наметовому містечку під
Верховною Радою України 3 березня цього року.
Звернення підписали: голова районної ради Володимир Лозюк, заступник голови Василь Костишак,
депутати Микола Лило, Богдан Манюх, Ярослав Паращич, Мирослава Павлик, Ростислав Набоков, Анатолій Періг, Мирослава Калинич, Степан Залуга, Надія Яворська, Лілія Гладиш, Василь Сіданич, Іван
Дуда. Свої підписи під зверненням поставили й керівники ГО «Майдан Турківщини» Руслан Шиян, ГО
«Учасники АТО Турківщини» Микола Коноваленко, сотник 29-ої Бойківської Сотні Іван Круц та представник РО ветеранів Афганістану Іван Панцир.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Люблячого сина і брата, дорогого онука і племінника – Богдана
Мирославовича Ігнацевича – жителя с. Явора, який 9 березня
відзначає своє 25-річчя від дня народження, від щирого серця вітають тато, мама, сестра Марійка, швагро Микола, баба Марія, племінники Іванко, Вікторія, Андрійко і вся велика
родина. Дорогому імениннику вони бажають
міцного-міцного здоров’я, щасливої долі, вірних
і надійних друзів, успіхів, удачі, любові, здійснення мрій і Господнього благословення.
Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

Колектив Турківського професійного ліцею щиро вітає з днем народження директора ліцею – Ярослава Володимировича Юричка.
Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, родинного затишку та добробуту, впевнено керувати успіхом
кожної справи, мрією кожного дня.
Нехай завжди Ваше життя буде осяяне любов’ю, повагою, підтримкою близьких та колег.
Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде.
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Колектив та профспілковий комітет Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. від
щирого серця вітають з ювілейним днем народження заступника директора з господарської частини
– Михайла Миколайовича Сікуринця – і бажають
міцного здоров’я, радості, наснаги на довгі роки
життя.
Від Бога ласки Вам бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце Вам яскраво сяє
І в серці квітне доброта!

Ярослава Олексійовича Зубковича, жителя с. Красне, із 55-річчям
від дня народження, яке святкуватиме 11 березня, від щирого серця вітає брат Василь із сім’єю і бажає дорогому
і люблячому брату міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, життєвої енергії, родинного тепла, божої ласки і благословення.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба.
Хай обминають дім тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.

Дорогого похресника, брата, кума, жителя с. Красне – Ярослава
Олексійовича Зубковича – з 55-річчям від дня народження щиро
вітають хресна мама Єва, куми Ганна та Іван і бажають люблячому
ювіляру міцного здоров’я, достатку, родинного тепла, Божого благословення на довгій життєвій дорозі.
Шлемо 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 оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Дорогу і люблячу матусю, найкращу у світі турботливу бабусю –
Наталію Михайлівну Марусяк – із с. Явора з 60-річним ювілеєм,
який відзначила 8 березня, від щирого серця і з великою любов’ю
вітають син Степан із сім’єю, дочки Лілія і Оксана з сім’ями і бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я і святкового
весняного настрою, Господньої ласки і опіки та прожити в любові, добрі, достатку, радості ще довгідовгі роки життя.
За вікном стрункі смереки
З вітром гомонять.
Наклепали вже лелеки Мамі – 60!
Наклепали світлу долю, свято принесли
І бажають, щоб ще довго
З нами Ви жили!
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«ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ –
ÏÈÉ ÇÄÎÐÎÂ»
(або як пияки «потрапляють» до раю)
«Був-то раз собі п’яниця:
Все пропив, що тільки мав.
Чи то піст був, чи м’ясниця,
Все один закон тримав:
Чарка, «бляшка» чи скляниця –
Пив і все припоминав:
«Дай нам, Боже, що нам треба,
А по смерті гоп до неба!»
(І.Я.Франко.
«П’яниця».
1892р).
Проблема вживання алкоголю чи не найболючіша у людському суспільстві. Засоби масової інформації рясніють новинами про жахливі події, що відбуваються за участі любителів надмірного та невчасного вживання алкогольних напоїв: аварії,
убивства, крадіжки, насильства,
зради, розлучення, самогубства...
Історія людства свідчить: п’ють
не тільки дорослі – алкоголь
вживають навіть діти, наслідуючи старших, ба, навіть деякі з тварин: слони, мавпи, кабани та ін.,
а також птахи та комахи полюбляють вживати соки, овочі та
фрукти, від яких добряче хмеліють. Майже кожна сім’я чи родина, незалежно від статусу: цар
– простолюдин; багатий –
бідний; вчений – неук; талановитий – бездарний; священик –
мирянин... – потерпає від поведінки любителя цього трунку – і
здається, що немає на те ради.
Попри все те, що фахівцями
написана маса праць та проповідей – як перемагати алкогольну залежність, придумані ліки та
створені лікувальні і виправні
заклади, священики спітніли від
молитов та обрядів, «виганяючи» зеленого змія із п’яниць – а
«віз і досі там».
Давайте розглянемо проблему алкогольної залежності під
іншим кутом, – можливо це допоможе комусь її позбутися. В
індекси (списки, реєстри) заборонених Церквою книг, в XVII ст.
була внесена повість-пародія на
старі грецькі переклади про
входження в рай, під назвою
«Слово про бражника (п’яницю)», котрий примудрився потрапити до раю.
Претендентом на поселення
в раю, в цьому «Слові» являється не якась благочестива людина, котра всім подвигом свого
життя свідчила про славу Божу,
а звичайний п’яниця, бражник,
єдиною «заслугою» якого було
те, що випиваючи, він за кожною
чаркою прославляв Гопода, а ще
часто ночами молився Богу.
Коли він помер, то Господь
звелів Ангелу взяти душу бражника і поставити її біля воріт раю.
Зробивши це, Ангел відійшов
геть, а п’яниця почав грюкати у
райські ворота. На гримоти
бражника по черзі виходять апо-

столи – Петро, потім Павло, далі
царі – Давид і Соломон, а в деяких списках – святий Миколай.
Всі вони не пускають бражника
в рай, мотивуючи це тим, що пиякам вхід до раю заборонений, і
їхнє місце у пеклі. Бражник всіх
їх викриває, пригадуючи проступки кожного з них: Апостолу Петру нагадує, як той тричі зрікався
Христа; Апостолу Павлу – як той
гнав Церкву Христову та одобрював каменування архідиякона
Стефана; царю Давиду – як той
взяв собі за жінку дружину Урії,
а самого послав на смерть;
царю Соломону – як той, на догоду своїм жінкам, набудував
капищ, в яких поклонявся їхнім
богам, залишивши поклоніння

Живому Богу; святому Миколаю
– як той ударив єретика Арія на
Вселенському Соборі, чого не
можуть дозволяти собі святителі.
Таким чином пияк присоромлював насельників раю і виправдовував себе тим, що він подібних вчинків не звершував, а навпаки, страждаючи від недугу
п’янства, завжди був вірний
Єдиному Богу. Нарешті до воріт
підійшов Іоанн Богослов, вірний
друг Христа, і на його слова про
те, що для пияків місце в раю не
передбачене, бражник відповів:
«Ви з Лукою в Євангелії написали, щоб любити один одного бо
Бог любить всіх. Ви ж прибульця
ненавидите і мене ненавидите.
Або слів своїх зречися, або
відкривай мені ворота».
У відповідь на ці слова, Іоанн
Богослов сказав: «Ти, бражнику,
є нашою людиною, а тому заходи до раю» – і відкрив йому ворота. Ввійшовши в рай, пияк сів
на найкращому місці. Святі отці,
роздратовані його поступком,
запитують, чому він ввійшов у
рай, та ще й зухвало сів на найкращому місці, до якого і самі
вони не насмілюються приступити. Пияк відповів їм: «Святі отці,
ви не вмієте говорити не тільки
з бражником, а й з тверезим»! І
всі вони відповіли йому: «Будь

благословений ти, бражник, тим
місцем на віки віків. Амінь».
Сюжет повісті, використаний
як Л.М.Толстим (1828-1910) в
притчі «Грішник, що кається»
(1866), так і в поемі І.Я.Франка
(1856-1916) «П’яниця» (1892),
відомий і на Заході, тільки з деякими варіаціями (змінами).
У нашому варіанті прийняття
до раю домагається пияк, вимагаючи при цьому собі найкращого місця в раю, і тим самим підсилюється сатиричний та пародійний зміст розповіді, де торжествує носій цього пороку, за
причетність до якого, згідно Священного Писання, прописуються пекельні муки, яких можна
уникнути лишень шляхом покаяння в монастирі. В повісті
не тільки явно дає себе відчути прагнення протиставити
церковній проповіді аскетизму утвердження права людини на земні радощі, хоча б і
гріховні з точки зору звичайних
правил благочестивої поведінки, а й поняття псевдо-молитви, яка не преображала самого носія пороку, а навпаки – вибудовували в ньому дух гордості, осуду та марнославства
– «Дякую Тобі, Боже, що я не
такий».
Бражник надіявся на молитву та вербальне (словесне)
славлення Бога як на добрі
діла, котрі покривають його
недуг, але зцілення від цього
не приходило, оскільки кожного разу, як він торкався пляшки,
зраджував Христа. Багато з нас
виконує, якщо так можна виразитися, молитовний ритуал:
ранішнє і вечірнє молитовне
правило; відповідну кількість
молитов на вервиці чи чотках;
храмові богослужбові молитви;
перед і після всякої справи...,
але зцілення від пороків не
тільки не приходить, а навпаки,
ще більше розвиває в нас релігійний фанатизм та фарисейство.
У працях святих отців описані
приклади того, як люди ревно
молилися, але при цьому звершували діла, про які соромно і
розповідати. Молитва не мала
зв’язку з Живим Богом, оскільки мала зв’язок з богом придуманим. Придуманий бог – це
об’єкт, про який людина вибудовує собі уявлення, знаходячись
у своєму світі, створеному для
себе згідно своїх пороків, знань,
культури, моралі, цінностей... .
«Молячись» своєму богу зі свого
світу, вона не сприймає світ іншої
людини і іншого бога, створючи
постійний конфлікт у відносинах.
У Своїх повчаннях та прикладах, Господь наголошує, що людина звільняється від злого духа
не просто молитвою, а молитвою, поєднаною з постом. У багатьох людей, через відсутність

Â²ÄÏÐÀÖÜÎÂÀÍ² ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ ÍÅÑ²ÒÜ Ó Ì²ÑÜÊÓ ÐÀÄÓ
У приміщенні ратуші, на першому поверсі, поставили спеціальний бокс для
збору відпрацьованих батарейок. Приймають всі батарейки та акумулятори,
ємністю 7 А/ г: пальчикові батарейки ААА, АА, А, Б, С, Д, батарейки-таблетки, акумулятори від ноутбуків і мобільних телефонів.
– Відпрацьовані батарейки відтепер можна здавати на утилізацію в міській раді, –
каже секретар міської ради Олександр Гвоздінський. – Нещодавно ми відкрили перший, з надією не останній, пункт прийому елементів живлення, які відправлятимуть
на переробку. Бо, як відомо, батарейки не можна викидати у звичайний смітник.
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глибокої християнської науки,
склалося дивне поняття про піст,
як про певний період утримання від чогость, кимось з духовних авторитетів заборонене, а
потім дозволене. Такий піст,
якщо його проводити навіть сто
років, нічого позитивного не принесе – це як будувати дім: сьогодні поклав дві цеглини, а завтра зняв – і так до безкінечності.
Тому так часто можна почути від
людей такий широко розповсюджений вислів: «Я на піст не
п’ю чи не курю, а вже на свята та
після них надолужу все, чого не
дібрав за період посту». Саме
так молилися і постилися старозавітні юдеї, а потім гнали і убивали пророків та розпинали
Христа.
Але є й інша наука про піст:
піст як преображення, обожнення, коли людина змінює спосіб
свого життя згідно образу Божого в її природі, розкриваючи в
собі духовні властивості Бога: милосердя, жертовність, любов...
Це постійний ріст, духовне сходження по східцях досконалості
до свого досконалого Творця. Ця
наука не знає диких оргій заговінь (запустів) та розговінь
(розпустів) перед та після посту.
Ця наука не знає п’янок на христинах, вінчаннях, поминальних
та святкових трапезах. Для неї
чужий церковний статут, який
прописує по «три чаші вина во
славу Божу» на кожне свято – а
свято у християнина кожен день,
оскільки він живе у Воскресінні
Христовому, Божому Царстві, готуючись до вічного життя у
Царстві Небесному. Ця наука не
передбачає життя у ритуальних
молитвах, поєднаних з пороками, а потім – «гоп до неба».
Шановна українська родино!
Ми з вами щоденно хоронимо
сотні наших ближніх, котрі у ранньому віці відходять із цього
життя через смертельну дружбу
із духом п’янства, і при цьому не
робимо жодних висновків. Невже ця дружба складає для нас
найвищу цінність нашого короткого земного життя? По дорозі
до вічності ми загубили духовне
смирення як зречення свого
егоїзму, відсічення своєї волі та
жертовне віддання себе волі
Божій. Ми вже настільки
потьмарили у собі образ Божий,
що дивлячись на себе збоку, бачимо тільки якусь страшну гримасу, в якій навіть не розпізнати
людину – найдосконаліший
вінець Божого творіння. Це так
ми «молимо» Отця, аби воля
Його була на Землі, як на Небі,
а самі вибудовуємо тут царство
диявола, в якому творимо діла
беззаконня, про які гидко і згадувати. І все це ми передаємо в
спадок своїм дітям, внукам та
правнукам, щиро дивуючись,
звідкіля у них така поведінка,
здоров’я та інтелект.
На завершення хочеться побажати нашим людям такого
способу життя, аби в суспільстві
не виникало потягів до різних
пороків, щоб не культивувалося
тут зло, одягнене в молитовне
рам’я. Щоб ми всі жили для слави Божої, на благо Церкви і на
спасіння своєї душі.
Віктор САВАРИН,
м.Турка.

Дорогу, щиру і добропорядну
людину – Любов Іванівну Михавчак – жительку с. Радич, з 45річчям від дня
народження,
яке святкує 11
березня,
щиро вітають
сім’ї
Ільницьких і
Яворських та
бажають дорогій іменинниці
міцного здоров’я,
щастя, радості, Божого благословення на довгий вік.
Всю доброту, яка існує в
світі,
Всю радість, що живе поміж
людей,
Найкращі всі, що до вподоби,
квіти
Даруєм Вам у цей святковий
день.
Нехай Господь завжди у поміч
буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й
сили,
Радості земної і тепла.

Молодь села Мала Волосянка
щиросердечно вітає з ювілеєм –
60-річчям від дня народження –
добру, ініціативну, людяну – Степанію Іванівну Коцур
– завідувача Народного дому с.
Мала Волосянка, і бажає
шановній ювілярці невпинної життєвої
енергії, міцного здоров’я,
родинного
тепла, мирного неба над головою,
творчого натхнення, любові, рясних Божих благословінь.
Те бажаєм, що щастям
звуть люди,
Хай усмішка не сходить з
лиця.
Хай життя Ваше піснею
буде,
А тій пісні не буде кінця!

Колектив працівників ФАПу с.
Мала Волосянка (зав. ФАПу Людмила Варварич, молодша медсестра Ганна Яворська), вчитель початкових класів Ірина Яворська,
вчитель англійської мови Дмитро
Добрянський,
завід ув ач
б ібл іо т ек и
Тарас Комарницький
сердечно
вітають із ювілейним днем
нар одже ння
добру, щиру, чуйну
і товариську людину – Степанію Іванівну Коцур із
Малої Волосянки – і бажають дорогій ювілярці неба безхмарного,
настрою гарного, здоров’я – без
ліку і довгого-довгого мирного віку.
З ювілеєм сердечно вітаєм,
Душею зичим не старіть.
Минулих днів не помічати,
А з кожним роком молодіть.

Вони потребують спеціальної переробки. Якщо візьмемо в руки будь-яку звичайну
батарейку, то побачимо на ній маленький малюнок – перекреслене відро, що
означає «у смітник не викидати». Встановлення боксів для збору відпрацьованих
елементів живлення допоможе нам зберегти довкілля. Згуртуймося та зробимо
наше місто чистішим!
Доречно нагадати, що кожна батарейка містить у собі такі шкідливі елементи як
марганець, цинк, мідь, кадмій, нікель, свинець, калій, різні кислоти. Вона здатна
забруднювати токсичними речовинами 20 м куб. землі та 400 літрів води. Крім того,
викинута батарейка десь на галявині, чи в лісі, чи в полі, з часом отруїть наших маленьких друзів: кролів, їжаків, дощових черв’яків та інших живих істот.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÌÀÒÅÐÈÍÑÜÊÅ ÙÀÑÒß
Бути матір’ю – найскладніша робота. Цілодобова, без вихідних і відпусток. Але плата за цю роботу в тисячу разів дорожча, аніж гроші, – це любов і повага дитини. Тож маємо сповна
платити своїм матусям за їх невтомні руки і люблячі серця.
Без найменших заперечень це може підтвердити жителька
с. Нижнє нашого району Катерина Чопик, мати-героїня, яка
народила і виховала 12 дітей! Діти – це її гордість, сенс всього життя.
Хоча сама Катерина народилася у сім’ї, де росло небагато
дітей – всього три сестрички.
Батьки виховали своїх дочок у
християнській любові і доброті, і
ці риси характеру згодом Катерина передала й своїм дітям.
Вийшла заміж порівняно молодою – у двадцять років, ніде
так і не встигнувши пропрацювати, за винятком хіба того періоду, коли підміняла у рідній
Бітлянській школі на час декретної відпустки бібліотекаря.
Відразу почалося клопітке
сімейне життя і появилися діти
– майже одне за одним, як ті
квіточки, виростали і розцвітали.
Вийшла заміж у село Нижнє
– за доброго, роботящого і люблячого її парубка Ярослава Чопика, який уже здобув професію
автокранівника, але пішов працювати не за спеціальністю, а в
місцевий колгосп – так на той
час складалися обставини.
Нова хата для молодого подружжя уже була в селі збудована.
Залишалося лише привести оселю до того стану, аби можна
було в ній жити. Тож молодій сім’ї
засукавши рукави довелося
добряче попрацювати, щоб зробити, як мовиться, лад у сімейному гніздечку. А ще й поле, город, господарку доглянути, колгоспні трудодні відпрацювати.
Катерині Дмитрівні днями виповнилося 60. На сторінках
нашої газети маму – найріднішу,
найдорожчу у світі людину – сердечно вітали 12 її дітей, разом з
невістками і зятями, та семеро
милих, люблячих онуків. Господь Катерину не обділив, жартують односельці, так, ніби порахував діточок – подарував
шестеро гарних синів і шестеро
прекрасних доньок. Найстарша
дитина, дочка Галина, бухгалтер
за професією, їй уже 39 - й пішов,
а найменша, Уляна, – учениця 9
класу місцевої школи. Уляну Катерина народила у 45 років.
Навіть у такому віці народжувала дитину сама – пологи обійшлися без кесаревого розтину. Багато дітей подружжя Чопиків пов’язали своє життя з педагогікою, працюють поруч – і в
Нижненській, і у Верхненській
загальноосвітніх школах. Люба –
вчитель початкових класів, Іван
також навчає дітей історії, Анатолій викладає біологію і хімію,
Надія має фах вчителя математики, Петро і Мар’яна – студенти, навчаються у Дрогобичі на

вчителів фізики і математики та
психолога. Микола працює у
районному відділенні Пенсійного фонду, Василь і Віталій –
фінансисти, дочка Наталія стала медсестрою. Шестеро з них
уже мають свої власні сім’ї. Зауважте, усім своїм дітям проста
селянська родина дала освіту.
Діти виросли чесними, добрими, мудрими, щирими і роботящими. Батьки по праву мають
ким гордитися і пишатися.
– Сім’я ця дуже порядна, –
відгукується про Чопиків Верхненський сільський голова Оксана Чолавин. – Вони є прикладом для наслідування у селі.
Ніколи нікого не образять, чесні
і відкриті, ставляться до інших з
повагою. Завжди прийдуть на
допомогу, надзвичайно працьовиті. На таких людей я можу із
впевненістю покластися.
Тож у чому секрет успіху цієї
сім’ї?
– Мабуть у тому, – зізнається
багатодітна мати. – що ми завжди були усі разом, усе робили
дружно, усе –мирно. Окрім хатньої роботи, я ще й в колгоспі
працювала. Мама моя померла рано, свекрухи також не було
біля мене: всюди сама, та й чоловік зранку до ночі на роботі в
колгоспі. Діти теж мусили працювати, бо для того, аби якось
прокормити таку велику сім’ю,
треба було тримати господарку
– і корови, і поросята, і кури… І
всього багато садити. Та, попри
це, завжди просила їх: вчіться,
діти, в школі добре, слухайте
уважно вчителів. Будете мати
свій хліб, роботу, заробите й на
сім’ю, і на пенсію. І по закордонах їздити не будете. І вони слухалися моїх порад – старанно
вчилися. Потім поступали хто
куди бажав – за знання, а не за
гроші. Вчити дітей – також нелегко. Важко було в тому плані, що
кожного потрібно було відправити на навчання одягненим і
взутим, дати дитині на дорогу
грошей, щось покласти в сумку.
Та й коли захворів хто з них – не
одну ніченьку недоспала. Дякувати Богу, завжди поруч була
наша завідувач фельдшерськоакушерського пункту Єва Затварницька. До неї я часто зверталася за порадою, медик ніколи не відмовила, завжди надала допомогу. Вона ще й досі працює у нашому селі – добра жінка,
людяна. Ось так й росли мої
діточки. Ніхто не хотів бути

гіршим за іншого, якось всі один
одному допомагали, до всього
бралися – вишивали, шили, майстрували, куховарили, щось будували, садили… І зараз та дружба серед них живе – один за
одного переживають, підтримують, допомагають і живуть без
образ і гніву. Я вважаю, що найбільша радість у домі – це мир.
Усе треба робити з любов’ю, бо
любов – це Боже. Тоді у кожній
хаті буде лад.
До речі, усіх своїх дітей, за винятком Миколи і Василя, які
появилися на світ Божий вдома,
Катерина Дмитрівна народжувала у лікарнях – Боринській і
Турківській.
Вершиною материнського
подвигу було і є – народити і
виховати десять і більше дітей.
Тож не тільки треба було виносити 9 місяців кожну дитинку під
серцем, а ще й упродовж кількох
років – на руках, накормити, одягнути, зігріти своєю материнською любов’ю, подбати про здоров’я, дати нормальне виховання і вивести у світ широкий. За
свій нелегкий материнський
труд Катерина Чопик удостоєна
почесного звання «Мати-героїня» та двох медалей «Медаль
материнства» І і ІІ ступенів, які
вручали тим, хто народив і виховав п’ятеро і більше дітей. Усі ці
почесні нагороди багатодітній
матері вручали вдома, бо їхати
в район Катерині було ніколи.
– Думаю, чого ж то до мене
голова сільради йде? Що ж сталося? А він усміхнений, підійшов,
привітав, вручив нагороду. Я тоді
так здивувалася, але була рада,
– каже, усміхаючись, нині Катерина Дмитрівна. – Пригадую,
якось Президент України
Віктор Ющенко дав у Боберку багатодітній сім’ї в подарунок легковий автомобіль. Мені тоді
трошки стало якось прикро на
душі, адже я народила і виховала більше дітей. То була всього
якась хвилинка такої незгоди,
проте все ж була.
Чого ж не знають діти, коли
дивляться в мамині очі? Не знають, скільки мама плакала. Від
щастя, коли взяла на руки вперше свою кровинку, від радості,
що поблагословила сина чи
доньку на сімейне життя, а чи
від чекання сина з війська, від
неспокою, переживання, та й
навіть страху. А тих сліз, нехай в
матері й одна дитина, завжди
переповнене озерце.
– Тож нехай у Вашому житті,
матусю, стане більше радості,
більше щастя, більше добра і
менше сліз, – кажуть нині Катерині Дмитрівні, у дні весняного
оновлення, її діти! І живіть довго-довго, щоб ми ще багато років
збиралися у рідному гостинному домі.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Прийняття в експлуатацію житла
У 2017 році у Турківському районі прийнято в експлуатацію 4 житлових будинки загальною площею
0,8 тис.м2 загальної площі житла, що вдвічі менше, ніж у попередньому році. Частка району – у загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла – склала 0,1%.
На 1000 осіб району припало 16 м2 загальної площі новозбудованого житла (в області – 382 м2).
Головне управління статистики у Львівській області.
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Надходить у Турківський районний бюджет
Керівництво нашого району домовилося з Мостиським прикордонним загоном про те, що прибутковий податок (орієнтовно – 2 млн. грн. в рік), нарахований на заробітну плату військовослужбовців
відділів прикордонної служби Сянки, Боберка та Лопушанка, з 1 січня 2018 року перераховуватимуть в
наш районний бюджет. Натомість Турківська районна рада уже найближчим часом має намір прийняти спеціальну програму, на суму близько 200 тисяч гривень, для підтримки матеріальної бази згаданих
відділів прикордонної служби.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілейним днем народження молодшу медичну сестру ФАПу с. Бережок –
Марію Петрівну Яворську – і бажають шановній
ювілярці неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого
віку!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Ó ïîëüñüê³é Ïàâëîêîì³
Òóðê³âùèíà âøàíóâàëà ïàì’ÿòü
óáèòèõ 366-õ óêðà¿íö³â
У селі Павлокома, що у Підкарпатському воєводстві Республіки Польща, у суботу, 3 березня, відбулося скорботне віче
і вшанування пам’яті 366 трагічно загиблих у 1945 році українців.
Цього року участь у покладанні квітів та лампадок до Меморіалу
взяв Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, голови обласних адміністрацій Львівщини та Тернопільщини, а також воєвода Підкарпатського воєводства Ева Леніарт. Молебень відвідала і
делегація із Турківського району, у складі голови РДА Олександра Лабецького, заступника голови РДА Юрія Лила, сільських голів
та працівників сільрад Турківщини - Оксани Кузьмич, Дмитра Гошівського,Степана Бабунича, Людмили Василечко, Степана Голдича, головного спеціаліста районної ради Миколи Лила.
Подіям 3 березня 1945 передувала низка атак поляків, метою
яких було виявити рівень озброєності мешканців і переконатися у
відсутності відділів УПА. Як і передбачалося, село було цілком безборонним.
О 4-й годині ранку 3 березня нападники пішли в атаку на Павлокому. Нажахані мешканці почали бігти до церкви, щоб урятуватися,
дехто вже ночував тут з кінця лютого, побоюючись атак поляків.
Чоловіки переховувались у підготовлених заздалегідь криївках, однак їх швидко знаходили, вбивали, або гнали до церкви. Дорогою до
центру села відділ Армії Крайової розстрілював усіх, хто траплявся
на шляху (за даними Євгена Місила,
загинуло 50 осіб,
зокрема, жінки і
діти).
Попри сподівання людей на порятунок у святих
стінах, храм став
місцем селекції:
одних тут допитували, інших катували, а декого вбивали. Особливо жорстоким тортурам
піддали греко-католицького пароха
Павлокоми – отця
Володимира Лемця: спочатку його кіньми волочили довкола церкви, обмотали колючим дротом і до смерті забили ланцюгами. Стіни і підлога храму
були рясно залиті кров’ю.
У правій частині церкви перебували ті, кого відібрали на розстріл,
у лівій – жінки з малими дітьми (не вбивали дівчаток – до семи і
хлопчиків – до п’яти років), а також дівчата-підлітки, які тримали на
руках немовлят. Відбір проводився плановано: перевіряли національність, конфесійну належність, свідоцтво про хрещення. Навіть
одяг жертв підлягав сортуванню, не зробили винятку й для «помилуваних» – жінки з малюками опинилися голі й босі у негоду.
На недіючому греко-католицькому цвинтарі убивці наказали
кільканадцятьом чоловікам викопати глибоку яму, поблизу якої,
власне, й відбувалася страта. Коли ця яма була заповнена, викопали другу. Загалом було три могили. Людей вели з церкви й розстрілювали групами, спочатку чоловіків, відтак – жінок, наостанок – дітей.
До тих, хто залишився у церкві, особисто звернувся «керівник акції»
Вацлав. Він оголосив, що дарує їм життя, за що віднині Павлокому
буде перейменовано у Вацлавівку, і наказав жінкам з дітьми йти
«за Збруч, на Україну».
Коли з українцями було скінчено, до Павлокоми приїхали на возах поляки з довколишніх сіл, щоб грабувати покинуте майно. Не
чіпали лише позначених будинків – з польськими прапорами чи
написами dom polski. Тих, кому не пощастило і їхню криївку знаходили, вбивали на місці. Цього дня цивільні поляки з Павлокоми і
близьких сіл брали активну участь у винищенні своїх сусідів.
Відпущених жінок із дітьми, кількість яких сягала приблизно 40
осіб, погнали під конвоєм через кілька сіл аж до Селиська, де також проживали українці. Звідси у вересні 1945 року більшість уцілілих виселили до Радянської України, зокрема на Тернопільщину.
Проте й тут не був край їхнім поневірянням, люди мали починати
все з нуля, жебрати й наймитувати.
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст Турківської районної ради.
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Перерахунок пенсій
військовим пенсіонерам
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103
“Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим особам” передбачено перерахунок пенсій
військовим пенсіонерам.
1. Перерахунок пенсій
військовослужбовцям (крім
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ) здійснюється таким чином:
Строк проведення перерахунку – з 01.01.2018.
Складові грошового забезпечення для перерахунку пенсій –
згідно з постановою КМУ від
30.08.2017 № 704 станом на
01.03.2018:
– оклад за посадою;
– оклад за спеціальним званням;
– процентна надбавка за вислугу років.
Порядок виплати перерахованих пенсій (крім МВС):

– з 01.01.2018 – 50 відсотків
суми підвищення пенсії;
– з 01.01.2019 по 31.12.2019
– 75 відсотків суми підвищення
пенсії;
– з 01.01.2020 – 100 відсотків
суми підвищення пенсії.
2. Перерахунок пенсій особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
здійснюється так:
Строк проведення перерахунку – з 01.01.2016.
Складові грошового забезпечення для перерахунку пенсій –
згідно з постановою КМУ від
11.11.2015 № 988 станом на
січень 2016:
– оклад за посадою;

– оклад за спеціальним званням;
– процентна надбавка за вислугу років;
– щомісячні додаткові види
грошового забезпечення;
– премія за січень 2016.
Порядок виплати перерахованих пенсій (МВС):
з 01.01.2018 – 100 відсотків
суми підвищення пенсії.
Сума перерахованих пенсій за
період з 01.01.2016 по
31.12.2017 виплачується в такому порядку:
– з 01.01.2019 по 31.12.2019
– щомісячно окремою сумою
виплачується 50 відсотків
різниці між місячним розміром
підвищеної пенсії та місячним
розміром отриманої пенсії за
період з 01.01.2016 по
31.12.2017;
– з 01.01.2020 – щомісячно
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окремою сумою виплачується
100 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії
та місячним розміром отриманої пенсії за період з 01.01.2016
по 31.12.2017.
Перерахунок
пенсій
здійснюється на підставі довідок
про грошове забезпечення, наданих уповноваженими органами силових міністерств та
відомств. Пенсіонерам звертатись до органів Пенсійного фонду не потрібно.
Виплата
перерахованих
пенсій пенсіонерам здійснюється, починаючи з березня 2018
року, основними та додатковими відомостями в міру надходження довідок про грошове забезпечення.
Інформацію щодо перерахунку пенсій можна отримати: за
телефоном гарячої лінії – (032)
245 81 24; на веб-порталі Пенсійного фонду України, за адресою portal.pfu.gov.ua
Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській
обл.
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Оксана Іванівна Когут, у дівоцтві – Павлик, свій життєвий
шлях пройшла впевненим і відповідальним кроком. Вона мала
характер, зітканий з любові до навколишнього світу, сумління й світла душі, милосердя й співчуття до чужого болю,
вірності батьківським традиціям й пошанування родовідного
коріння. Порив її серця був відчутний у кожній справі, у кожній
клітиночці щодення, яке насичувала копіткою працею, вмінням
повсякчас залишатися делікатною і щирою.
Оксана Іванівна народилася 15 травня
1951 року в с. Завадівка, що на Турківщині.
Закінчила Турківську середню школу,
Львівський кооперативний технікум, здобула фах бухгалтера. Із 1969 року розпочала продуктивну трудову діяльність у комбінаті громадського харчування Турківської райспоживспілки. Спочатку обіймала
посаду ревізора, а з 1993 до 2010 року –
головного бухгалтера. На її плечі лягала
колосальна відповідальність за доволі
потужну структуру в обслуговуванні населення району, налагодженні дієвого механізму її функціонування. У її трудовій
книжці залишився запис однієї організації,
якій присвятила свої найкращі роки життя. Була чудовим практиком і знавцем тонкощів бухгалтерського обліку, незамінним наставником.
Важко про Оксану Іванівну писати у минулому часі. З нею нас
пов’язували тісні родинні стосунки. Як дружина мого двоюрідного
брата Андрія Костянтиновича Когута вона вирізнялась надзвичайно важливою рисою – особливим ставленням до усіх, хто оточував, з
ким спілкувалася, кому ставала в нагоді. Була, як ясне сонечко,
випромінювала лише добро. Мені завжди здавалось, що посміхнутися, як Оксана, - потрібно вміти, так поцікавитись станом здоров’я, побутовими проблемами, іншим, як це робила Оксана, - треба
повчитись, стати неперевершеною господинею, люблячою дружиною, неймовірно турботливою матусею, бабусею, уважною тещею,
свахою – справжнє мистецтво. На жаль, ця світла жінка відійшла за
межу Вічності передчасно, залишивши неймовірний сум, біль і щем
найріднішим та близьким людям.
Тяжко переносити непоправну втрату чоловікові Андрію, донечкам Лесі, Галині, Ірині, зятям Ігорю, Рахмату, Андрію, внукам Олечці
й Максимкові. Оксана Іванівна ними жила. Разом з чоловіком раділи успіхам своїх квіточок-донечок та онуків.
Тепер всі осиротіли... 3 березня минуло 40 днів, як Оксана Іванівна Когут завершила свій земний шлях. Однак у вдячній пам’яті родини, друзів, колег, сусідів, багатьох-багатьох людей, які знали її,
залишилась Людиною з великої літери, щедрою українкою, простою і водночас величною.
...У піднебессі витає її душа. Віриться, вона сягне Царства Небесного, бо воістину заслужила Його ще на землі, коли творила добро,
дарувала миті насолоди і любові усім тим, кому випало щастя з нею
навпіл розділяти радощі життя. Оксана Іванівна любила квіти – її
остання путь була ними встелена. Вона поважала людей, їй цим же
віддячила велика згуртована турківська громада. Понад усе була
віддана рідній Україні і залишилась її славною дочкою.
Велика родина Когутів-Павликів втратила берегиню. Та почерк її
рук, палкий вогонь натхненного серця, що пломеніє й досі довкіл,
ще довго зігріватимуть й додаватимуть снаги продовжувати її справи, спонукатимуть до праці, якою жила наша незабутня Оксана Іванівна Когут.
Катерина БОНДАРЧУК (Лутчак),
головний редактор районної газети «Вісник Сквирщини», заслужений журналіст України (Київщина).

«Лицар школи – 2018»
Уже стало доброю традицією у Нижньояблунському НВК
проводити конкурси, змагання, на яких визначають найрозумніших, найкмітливіших, найталановитіших хлопців та дівчат.
Нещодавно учні 8-9 класів змагалися в конкурсно-розважальній програмі «Лицар школи – 2018».
Серед конкурсантів: Іван Марич (9 кл.), Василь Германович (8-А
кл.) Михайло Пукшин (8-Б кл.). Шлях до перемоги проходив через
такі конкурси: «Візитка», «Богатирські ігри», «Все для тебе», «Я
тобі троянди в коси заплету», «Інтелектуальний», «Викрутись»,
«Освідчення в коханні», «Свій коник».
Упродовж вечора конкурсанти мали змогу здійснити чудову мандрівку в дивовижній світ чоловічої сили, витривалості, спритності,
краси і розуму. Титул «Лицар школи – 2018» виборов Іван Марич.
Членам журі і глядачам він уміло показав свою спритність, витривалість, кмітливість і майстерність.
Програму змагань вели чудові і красиві дівчата – Юлія Бадьо і
Софія Крецул. Між конкурсами своїми піснями глядачів розважали
учасники вокального гуртка, під керівництвом учителя музики Мирона Струналя.
Всі конкурсанти нагороджені грамотами.
Ірина КРУПЧАК,
педагог-організатор Нижньояблунського НВК.

Чоловік Іван сердечно вітає
свою дорогу дружину – Степанію
Іванівну Коцур із
ювілеєм й бажає
люблячій ювілярці міцного
здоров’я, любові, добра,
миру, усіх
земних гараздів і Господнього
бл а г о с л о вення.
М и н а ють, наче мить, в’язаночки
літ,
Вони – як дощик на тоненькій шибці.
Вони – як ніжний трояндовий цвіт,
Вони – як струни в першій
скрипці.
Тож хай струна співає, а не
рветься
І доля не скупиться на літа.
Хай Божа благодать панує
в серці
Й життя подальше квітом
пророста!

Мама Юстина, сестри Катя,
Юля і Ганна з сім’ями, брат Микола з сім’єю щиросердечно вітають з нагоди 60-річного ювілею
дорогу і люблячу дочку і сестру,
жительку с.
Мала Волосянка – Степанію Іванівну
Коцур – і бажають
їй
міцного-міцного здоров’я, достатку, радості в
житті. Нехай тепло і
затишок рідної оселі зігрівають
Тебе, а Господь дарує ще багато
наповнених земними втіхами,
років.
На килимі життя розквітла ювілейна дата.
То є одна з найкращих дат.
Тож ми вітаєм Тебе щиро
В день, коли Тобі – 60!
Хай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Богородиця від горя збереже.
І Ангел на своїх легеньких
крилах
Столітній ювілей ще принесе.

Вічно житимуть у наших серцях
У Либохорській ЗОШ І-ІІ ст. 20 лютого урочистою лінійкою та хвилиною мовчання було вшановано пам’ять Героїв Небесної Сотні. Минуло чотири роки з того часу, як загинули вони –
Герої, яких народила Революція Гідності. Майдан став випробуванням людської Гідності. У
кожного з нас є свій поріг болю, поріг гідності, чесності, відповідальності. Ті, хто заплатив
занадто високу ціну, захищаючи право на гідне життя у своїй країні, йдучи під кулями не по
владу, не за гроші, продемонстрували усьому світові, що справжні Герої серед нас є, що в
Україні є народ, і що він заслуговує на кращу долю.
… Світла небесна пам’ять кожному, чиє життя обірвалося в серці нашої української столиці, всім
тим, хто не дожив кілька днів до весни.
А нам, живим, треба вірити і робити все для того, щоб весна таки прийшла в серце кожного з нас. І
пам’ятати: «Україна у нас – Одна на всіх».
Простіть, хлоп’ята, і спочиньте з миром.
Простіть і не тримайте, прошу, зла.
Ви показали, що Вкраїна має силу,
А сила не помре, вона завжди жива!
Марія КОМАРНИЦЬКА,
бібліотекар Либохорської ЗОШ І-ІІ ст.
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ПОНЕДIЛОК, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 12.15 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Лижнi гонки.
Чоловiки 20 км/ жiнки 15 км,
стоячи/ з порушеннями зору
06.45 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Сноуборд крос. Чоловiки /
жiнки Всi класи
12.05, 05.05 Щоденник
Паралiмпiади
16.25 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Сноуборд крос. Чоловiки /
жiнки. Всi класи
17.50 Новини. Свiт
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15 Вiйна i мир
21.30 Студiя Паралiмпiйських
iгор
22.40 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Сноуборд крос. Чоловiки /
жiнки. Всi класи
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, 00.15, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.40 «Одруження наослiп 3»
12.20, 13.35, 15.00 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «За три днi до кохання»
22.00 «Грошi 2018»
23.15, 00.25 «Голос країни 8»
01.40 Х/ф «Стати зiркою»
ІНТЕР
06.10, 22.35 «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 Х/ф «Бебi-бум»
12.25 Х/ф «Живiть в радостi»
14.00 Т/с «Ганна Герман»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.30
«Подробицi»
20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
00.25 Х/ф «Я боязкий, але я
лiкуюся»

ВIВТОРОК, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Бiатлон. жiнки 10
км,чоловiки12,5 км, стоячи/ з
порушеннями зору
08.40, 15.20 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Бiатлон. жiнки 10
км/чоловiки 12,5 км, сидячи
11.00, 04.40 Щоденник
Паралiмпiади
11.10, 22.40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Бiатлон. жiнки 10
км,чоловiки 12,5 км, стоячи/з
порушеннями зору
14.50, 02.30 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Яскравi моменти
17.50 Новини. Свiт
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00, 02.05 Перший на селi
19.25 Посттравматичний
синдром
20.25 Нашi грошi
21.30 Студiя Паралiмпiйських
iгор
03.00 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi перегони.
Спринт.Жiнки/чоловiки, всi
класи, квалiфiкацiя
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, 00.15, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Одруження

наослiп 3»
12.50, 14.05 «Мiняю жiнку»
15.45, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретнi матерiали»
22.00 «100 днiв над прiрвою»
00.25, 02.00 Х/ф «Зовсiм не
бабiй»
ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
12.00 «Новини»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.25
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.45, 05.20
«Подробицi»
00.25 Х/ф «Серцеїдки»

СЕРЕДА, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 00.30 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Лижнi перегони.
Спринт. Жiнки/чоловiки, всi
класи, фiнали
07.45 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Слалом.Чоловiки. Всi класи
(заїзд1)
11.00 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Слалом.Чоловiки. Всi класи
(заїзд2)
13.00, 02.10 Щоденник
Паралiмпiади
13.10 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi перегони. Спринт.
Жiнки/чоловiки. Всi класи,
квалiфiкацiя
15.00 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi перегони. Спринт.
Жiнки/чоловiки. Всi класи,
фiнали
17.50 Новини. Свiт
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 «Митрофанови: Iсторiя
родини вiйськових батька й
сина»
19.05 Д/ф «19-рiчний командир»
19.15 Д/ф «Монгол. Iсторiя
снайпера»
19.35 Д/с «Спiльноти тварин»
20.25 Складна розмова
21.30 Студiя Паралiмпiйських
iгор
22.40 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Слалом. Всi класи (заїзд2)
02.20 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Яскравi моменти
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, 00.15, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп 3»
12.45, 13.55 «Мiняю жiнку»
15.45, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретнi матерiали»
22.00 «Одруження наослiп 4»
23.35, 00.25, 01.45 Х/ф «Обережно! предки в хатi»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.10, 22.35 «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, 20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
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14.50, 15.45, 16.45, 03.10
«Речдок»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.30, 04.35
«Подробицi»
00.25 Х/ф «Життя як цирк»

ЧЕТВЕР, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 10.35 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Хокей на вiзках.
Пiвфiнал 1
07.05, 22.40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Гiрськолижний
спорт. Слалом. Жiнки. Всi
класи (заїзд2)
08.20 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Слалом. Жiнки. Всi класи
(заїзд1)
10.00, 00.00 Щоденник
Паралiмпiади
10.10, 04.45 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Яскравi моменти
12.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Спринт 7.5км. Жiнки
14.20 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Хокей на вiзках. Пiвфiнал
2
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Спринт 10км. Чоловiки
17.10 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Хайлайти дня
17.50 Новини. Свiт
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Зона вiдчуження
Донбас»
19.45, 00.10 Погода
19.55 Д/с «Спiльноти тварин»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30 Студiя Паралiмпiйських
iгор
00.20 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Спринт. жiнки 7.5км
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, 00.15, 05.15 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.35, 12.20 «Одруження
наослiп 3»
12.45, 14.00 «Мiняю жiнку»
15.45, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.55 «Секретнi
матерiали»
22.00 «Мiняю жiнку - 13»
23.00, 00.20 «Право на владу
2018»
00.45 Х/ф «На узбiччi»
ІНТЕР
05.45 Мультфiльм
06.10, 22.35 «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, 20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.20
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15
«Подробицi»
00.25 Х/ф «Стамбульський
транзит»

П’ЯТНИЦЯ, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Бiатлон. Жiнки. 12,5 км/
чоловiки 15 км, стоячи/ з
порушеннями зору
09.15 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Сноуборд. Слалом. Жiнки/
чоловiки. Всi класи. (ч.1)
11.15 Щоденник Паралiмпiади
11.30 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Сноуборд. Слалом. Жiнки/
чоловiки. Всi класи. (ч.2)
15.45 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Бiатлон. Жiнки. 12,5 км/

чоловiки 15 км, сидячи
17.50 Новини. Свiт
18.05, 21.00 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
19.30 Д/с «Спiльноти тварин»
20.25 Перша шпальта
21.30 Студiя Паралiмпiйських
iгор
22.40 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Бiатлон. Жiнки 12,5км/
чоловiки 15 км, стоячи/з
порушеннями зору
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»
10.40, 12.20 «Одруження
наослiп 3»
12.45, 14.00 «Мiняю жiнку»
15.45 Т/с «За три днi до кохання»
17.10 Т/с «Мама»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «Iгри приколiв 2018»
23.20, 00.15, 05.00 «Розсмiши
комiка»
01.10 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.10, 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»
10.15, 12.25 Т/с «Запитайте в
осенi»
12.30 Т/с «Ганна Герман»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.25 «Подробицi
тижня»
23.50 Х/ф «База»
01.50 Х/ф «Життя як цирк»

СУБОТА, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 22.40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Лижнi перегони.
Чоловiки 7,5 км/ жiнки 5км, на
вiзках
07.10 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Чоловiки. Всi класи (заїзд 1)
09.45 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Гiрськолижний спорт.
Чоловiки. Всi класи (заїзд 2)
11.30 Щоденник Паралiмпiади
11.40, 00.20 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Лижнi перегони.
Чоловiки 10 км/ жiнки 7,5км,
стоячи/ з порушеннями зору
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Естафета 4*6км. Жiнки
15.00 Концертна програма
Марiї Бурмаки & Gypsy lyre
16.00, 19.20 Погода
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Гонка переслiдування
12,5км. Чоловiки
17.05 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
19.30 «Гордiсть свiту»
21.00 Новини
21.30 Студiя Паралiмпiйських
iгор
02.50 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi перегони. Змiшана
естафета. Всi класи
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45 «Життя без обману «
11.15 «Iнспектор. Мiста»
13.05, 23.15 «Свiтське життя
2018»
14.10 «Голос країни 8»

16.35 «Вечiрнiй квартал «
18.30 «Розсмiши комiка. Дiти
2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал 2018»
00.15, 04.15 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.30 Х/ф «Любочка»
07.00 «Мультфiльм»
08.00 «Чекай мене»
09.30 «Подорожi в часi»
10.00, 02.50 Х/ф «Чотири нуль
на користь Тетянки»
11.50 Х/ф «Гостя з майбутнього»
18.00 Х/ф «Дiамантова рука»
20.00, 04.15 «Подробицi»
20.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
00.50 Х/ф «Бiдна Liz»

НЕДIЛЯ, 18
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Хокей на вiзках. Золотий
матч
08.05, 09.40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Гiрськолижний
спорт. Гiгантський слалом.
Жiнки всi класи (Заїзд 2)
10.55 Щоденник Паралiмпiади
11.05 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Лижнi перегони. Змiшана
естафета. Всi класи
12.10 XII Паралiмпiйськi зимовi
iгри. Кращi виступи українцiв
12.50, 02.40 XII Паралiмпiйськi
зимовi iгри. Церемонiя закриття
14.40 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Гонка переслiдування
10км. Жiнки
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Естафета 4х7,5 км.
Чоловiки
17.05 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
19.20, 04.20 Погода
19.30 «Гордiсть свiту»
21.00 Новини
21.30 Студiя Паралiмпiйських
iгор
22.40 Т/с «Iмперiя»
23.25 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Естафета жiнки
КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10 «Розсмiши комiка. Дiти
2018»
11.10, 12.10, 13.25, 14.50, 15.55
«Свiт навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
17.10 «Лiга смiху 2018»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Iгри приколiв 2018»
00.10 Х/ф «Двадцяти-п’ятиборство»
ІНТЕР
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
12.00 Х/ф «Оксамитовi ручки»
14.00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
16.00 Х/ф «Дiамантова рука»
18.00 «Крутiше всiх. Новий
сезон»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»

Робота. Польща (м. Бидгощ). Потрібні спеціалісти на будування
(мурування) 4-поверхових будинків з блоку (5-6 спеціалістів), а також потрібні плиточники, фасадчики. Зарплата – 3500-4500 злотих.
Житло – безкоштовне. Можна по біометричному паспорту.
Звертатись за адресою: м. Турка, майдан Шевченка, 34 (навпроти кінотеатру), центр візової підтримки «Захід Віза».
Телефони: 0990007640, 0683344544.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

9 áåðåçíÿ 2018 ðîêó

ßÊÙÎ ÎÒÐÈÌÀËÈ
ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Â²Ä
ÑÅÑÒÐÈ
Чи необхідно подавати
декларацію про майновий
стан і доходи?

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊ² Ë²ÖÅ¯ÑÒÈ –
ÊÐÀÙ² Â ÎÁËÀÑÒ²
У середу, 28 лютого, в м. Львів пройшла фінальна частина
змагань з настільного тенісу за програмою XXVII обласних
спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів Львівщини, у яких взяло участь 14 команд.

Команда Турківського професійного ліцею, здобувши перше місце
у своїй групі, вийшла у фінал. Тут їх суперником стала учасник всеукраїнської спартакіади – команда Стрийського вищого професійного училища. Та це не стало перешкодою для тенісистів Турківського
ліцею. У напруженій боротьбі наша команда, за яку виступали Сергій
Леонов, Ілля Марчишак та Мар’ян Музичак, здобула переконливу
перемогу. За це хлопці отримали грамоти, медалі та красень-кубок.
А завдячують вони своєму успіху керівникові фізичного виховання
Турківського професійного ліцею Юрію Сушицькому та викладачу
цієї дисципліни Романові Мацуру, які вдало підготували їх до змагань.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

«ÏÎÅÒÈ×ÍÀ ÊÂ²ÒÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»
Леся Українка була справжньою поетичною квіткою нашої
прекрасної землі, вона була, є і буде нашою славою, нашою
гордістю, однією із найповнозвучніших струн душі українського народу.
З нагоди 147-ї річниці від дня народження геніальної поетеси –
Лесі Українки, в читальному залі ЦРБ відбулися поетичні читання
під назвою «Поетична квітка України». Зі вступним словом перед
присутніми виступила директор центральної бібліотечної системи
району Ганна Семків. У заході взяли участь учні Турківського НВК
№1. Твори знаменитої української поетеси натхненно прочитали
учениця 7 класу Марина Богдан, учениця 8 класу Василина Лимар
та дев’ятикласник Мар’ян Джус.
Крім цього, у читальному залі функціонувала виставка-посвята
Лесі Українці – «Коли втомлюся я життям щоденним…», яку організували провідний бібліотекар Любов Гурін та провідний бібліограф
Ольга Різак.
Наш кор.

Турківське відділення Самбірської ОДПІ нагадує, що Законом України від 23.02.2017
№1910-VIII «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо оподаткування
спадщини» (далі – Закон
№1910) внесено зміни до
ст.174 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 №2755VI зі змінами та доповненнями.
Так з 1 січня 2017 року за нульовою ставкою податка на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО)
оподатковується вартість спадщини/дарунків, отриманих від
спадкодавця/дарувальника, які
є членами його сім’ї другого ступеня споріднення.
До їх числа відносяться: рідний
брат, сестра, бабуся, дід та онуки.
До прийняття Закону №1910,
нульовою ставкою оподаткування мали право скористатися
лише члени сім’ї першого ступеня споріднення: батьки, чоловік
або дружина, діти, у тому числі
усиновлені.
Вищевказані зміни застосовуються до доходів у вигляді спадщини/дарунка, отриманих, починаючи з 1 січня 2017 року.
Отже, якщо у 2017 році було
отримано дарунок від рідної сестри і у платника ПДФО не має
інших доходів, які необхідно задекларувати, то такий платник
податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) до контролюючого
органу не подає.
Зауважуємо, що для доходів,
отриманих у вигляді подарунка
або спадщини від членів сім’ї,
які не підпадають під перший
або другий ступінь споріднення,
ставка залишається на рівні 5%,
і в цьому випадку декларація
платником ПДФО подається до
1 травня 2018 року.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення
Самбірської ОДПІ.

У місті Турка розпочав роботу магазин-салон «Оптика»!

Пропонуємо:
- комп’ютерну діагностику зору
- окуляри готові та на замовлення
- стильні оптичні оправи
- контактні лінзи
- сонцезахисні окуляри
Наша адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2
Тел.: 097 331 03 94.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
спеціаліста ІІ категорії
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування (юридична або економічна) за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, навички роботи на
комп’ютері.
Перелік документів, які подаються на конкурс:
– заява про участь у конкурсі;
– заповнена картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки, розміром 4х6 см;
– копії належним чином засвідчених документів про освіту;
– інформація про заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
– копія документа, який посвідчує особу;
– копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
– копія трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня
публікації оголошення в газеті, за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26.
Телефон для довідок: (03269) 3-11-90.
ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та металопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вапно, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, пінопласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.
Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.
У м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект),
продається 3-кімнатна квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна площа – 70,4 м.кв., 3 кімнати, кухня,
2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ. Терміново. Ціна – 27 тис. у.о. Торг.
При певних умовах – суттєва знижка. Тел.: 0664554809; 0982740905.

Продається хата в центрі с.
Комарники.
Ціна – договірна.
Тел.: 0680543563.
Втрачений військовий квиток
НК №6324816, виданий Турківським райвійськкоматом на
ім’я Миколи Ярославовича
Шманька, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. сумує з приводу смерті колишнього вчителя фізкультури Івана Миколайовича Ільницького та висловлює щире співчуття сину Василю Івановичу, невістці Ользі
Дмитрівні та вчителю української мови і літератури Любові Василівні
Лоневській.

Продам приміщення, площею 50 м.кв, по вул. Молодіжна в м. Турка (приміщення побуту, 1-ий поверх). Приміщення в ідеальному стані, зі свіжим ремонтом. Може бути використано під магазин чи офіс.
Можливе розтермінування платежу. Торг. Ціна: 35000 $. Детальніше – за тел.: (066)956-07-68 (Дмитро).

Працівники лабораторії Турківської КЦРЛ висловлюють щире
співчуття Надії Володимирівні Черчович з приводу тяжкої втрати –
смерті свекри.

Робота. Польща (м. Катовіце).
Чоловіки, жінки, сімейні пари.
Пакування ковбасок. Оплата – 10 зл/нетто, робочий графік – 12
годин. Житло – безкоштовно. Дворазове харчування.
Розбір м’яса. Оплата – 13 зл./нетто, робочий графік – 10-12 годин. Житло – безкоштовно. Дворазове харчування.
Центр візової підтримки «Захід Віза», адреса: м. Турка, майдан
Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Телефони: 0683344544, 0990007640.

Охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-23041-81, 067-541-62-24.

Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
колишньому вчителю школи Катерині Федорівні Мироновій з приводу великого горя – смерті матері.

Терміново продається кобила в с. Лосинець. Ціна – договірна. Телефони: 0953614291;
0990257749.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття колегам по роботі – Софії Василівні Ільницькій та Марії
Василівні Гафич – з приводу великого горя – передчасної смерті
сестри – Катерини.
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