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В дні перемог і в дні поразок,
В щасливі дні і в дні сумні
Іду з дитинства до Тараса,
Несу думки свої земні.
Ю. Рибчинський.
Цей змістовний епіграф надзвичайно вдало гармонує із щорічним Міжнародним мовно-літературним конкурсом учнівської та
студентської молоді ім. Тараса
Шевченка, що має велику популярність в Україні. З року в рік у
ньому беруть участь й здібні,
творчі учні шкіл та професійних
ліцеїв, демонструючи непересічний талант та вміння володіти
словом. А талант – це крила.
Якщо вони є – ти злітаєш, якщо
немає, то лиш марно махаєш руками. Водночас талант – хитра
річ, він вимагає постійної праці та
вдосконалення, бережливого
ставлення до себе. Іншими словами: щоб, як кажуть, не закопати талант, потрібно щоденно багато плідно працювати.
Серед тих, хто впевнено й наполегливо розвиває свої здібності, – учениця Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел Христина Сиплива. В навчальному закладі про неї кажуть як
про неординарну особистість, хочеться вірити, з великим і світлим майбутнім. З нею легко і приємно
працювати, долаючи круті сходи життєвого Олімпу.
Сьогодні не лише для ліцею, а й для всієї Турківщини – радість, адже другокурсниця Христина
Сиплива, за результатами фінального етапу VІІІ Міжнародного літературно-мовного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, під вмілим та професійним керівництвом викладача
української мови та літератури Орисі Рик, здобула перемогу, а відтак нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки України ІІІ ступеня. Погодьмося, це неабияке визнання, а також і стимул Христині
для подальшої праці.
У зв’язку з перемогою, хочеться побажати тій здібній дівчині й у майбутньому старанно і з любов’ю
творити себе, бо «найцінніше та найкраще в кожній людині – це її індивідуальність, її духовне обличчя
зі всіма особливими прикметами», – писав великий наш Каменяр Іван Франко.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ –
Ó ÂÅÐÕÍÜÎÌÓ
ÂÈÑÎÖÜÊÎÌÓ,
Розглянувши клопотання комунального закладу Львівської
обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», сесія Турківської районної ради передала
в
оренду цьому підприємству приміщення,
площею 56,4
м кв. у Верхньовисоцькій
сільській
лікарській амбулаторії для створення тут підпункту цього медичного підрозділу швидкого реагування. Зараз в нашому районі
такі пункти працюють лише в м.
Турка та смт. Бориня.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Коханого чоловіка, люблячого і турботливого батька і дідуся, жителя м. Турка – Романа Івановича Доротича – з 55-річчям від дня
народження сердечно вітають дружина Оксана, син Ігор, дочка
Олександра, невістка Олена, зять Михайло, онуки Юля, Мілана, Кіра,
Тіна і бажають дорогому ювіляру міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, безмежного щастя, мирного неба над головою, Божого благословення.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній годині.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого ми Вам бажаєм.

У цей благословенний тиждень – світлого Христового Воскресіння – парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Нижня Яблунька висловлюють найсердечніші вітання о. Миколаю Лехновському з нагоди дня народження, яке відзначив 11 квітня, і бажають
йому міцного здоров’я, успіхів на ниві служіння Господу і людям, родинного тепла, ласки
Божої на довгі і щасливі роки життя.
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 оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа.

ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÄËß Â²ÄÄ²ËÓ ÎÑÂ²ÒÈ
У зв’язку зі змінами в освітньому середовищі, що визначені
новим Законом «Про освіту», керівники навчальних закладів
отримали значно більше повноважень у порівнянні з минулими
роками. Змінилися і їх стосунки з відділом освіти райдержадміністрації, що відтепер визначатимуться й повноваженнями,
які делегувала йому сесія Турківської районної ради як засновник закладів освіти.
Зокрема для відділу освіти визначено функції:
- затверджувати кошториси та прийом фінансових звітів закладів
освіти у випадках та порядку, затверджених законодавством;
- здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю
закладів освіти;
- здійснювати контроль за дотриманням установчих документів
закладів освіти;
- забезпечувати створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища;
- здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень
(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
- вести облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
- організовувати підвезення учнів і педагогічних працівників до
закладів початкової та базової освіти і у зворотному напрямку ( у
разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для
перевезення осіб, пересуваються на кріслах колісних);
- організовувати оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також переліку та вартості товарів,
робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із закладів освіти, та
інші видатки у сфері освіти.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ТИ ДЛЯ НАС УСІХ – НЕНЬКА
Бабця, бабуся, ти моя
рідненька,
Бабця, бабуся дорога моя.
Бабця, бабуся, ти для нас
всіх ненька:
Зігріва серденько доброта
твоя.
Цього тижня у Будинку дитячої та юнацької творчості вперше відбулося дуже гарне – емоційне, зворушливе й тепле свято – свято бабусь. Його організатором та натхненником стала
багатолітній працівник БДЮТу,
керівник гуртка «Сходинки» Марія Бачинська. Марія Михайлівна не тільки запропонувала
провести святкову зустріч з бабусями, а й сама склала сценарій, стала натхненником і ведучою свята. Вихованці БДЮТу
вчили пісні, вірші, готували сценки; ті гуртки, в яких діти працюють своїми руками, виготовили
для бабусь вітальні листівки.
Активну участь у святковому
дійстві взяли вокальний гурток,
гурток творчого розвитку, англійський, де керівниками Олександра Цуняк, Марія Яворська,
Олена Кузьмин.
Щоправда, бабусь на свято

прийшло не так уже й багато, як
цього чекали організатори, але
ті, хто прийшов, не
пожалкували, бо
одержали масу задоволення, цікаво
провели час разом
зі своїми онуками.
Свято пройшло, як
мовиться, на одному диханні. Прикро
лише, що надто
мало місця у приміщенні Будинку
дитячої та юнацької
творчості для проведення таких масових заходів. Всі –
і виступаючі, і глядачі – тісняться у
невеликій кімнатці,
де місця для сцени
залишається
зовсім мало.
Онуки проспівали своїм бабусям
багато трепетних і
ніжних пісень, продекламували вірші,
прочитали гуморески. Пройшли цікаві конкурси,
такі як «Урок», «Докінчити прислів’я», «Скласти до школи

шкільний портфель», «Впізнати
онука», «Яка моя бабуся?»,
«Яка моя онучка?» та багато-

багато інших, в яких брали
участь разом і бабусі, і їхні онуки. Виступили також і діти зі шко-
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ли – інтернату, які заспівали
жартівливу пісеньку «Бабусині
курчата». Все насправді було
весело і зворушливо.
За активність та правильні
відповіді і діти, і дорослі, одержували спеціальні бонуси, а всі
бабусі були нагороджені відповідними медалями («Спортивна
бабуся», «Модна бабуся», «Наймолодша бабуся», «За наполегливість» та ін.), а також великодніми вітальними листівками.
–– Ми щиро раді з того, що свято відбулося, хоча дуже переживали за нього, – сказала директор закладу Софія Багай, звертаючись до бабусь. – Велика вам
дяка і шана за виховання онуків,
за те, що прийшли на свято, що
не побоялися і відправили до
нас на виховання і заняття своїх
онуків і онучок. Приходьте й
далі, приводьте своїх онучат,
двері нашого закладу завжди
відчинені для всіх. Дай вам Бог
довгого, доброго і мирного життя та йти впевнено і щасливо в
свій життєвий осінній сад.
У свою чергу бабуся, жителька Турки Ольга Рурич, від імені
бабусь щиро подякувала керівництву БДЮТу та організаторам
свята, які насправді вміють і знають, як працювати з дітьми, і
побажала усім «Многая літа!».
Ольга ТАРАСЕНКО.
На фото: виступає учасниця
свята Анна-Марія Пузич.

ÐÅÉÒÈÍÃ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,
ÙÎ ÂÑÅËßª ÍÀÄ²Þ
З 2013 року Україна піднялася на 76 сходинку у рейтингу Світового банку «Doing Business» та прагне опинитися у першій 50-ці. Про
це в інтерв’ю німецькій діловій газеті Handelsblatt заявив президент України Петро
Порошенко. «Ми рішуче здійснюємо реформи, аби значно покращити інвестиційний
клімат. Але більше,
ніж моїм словам як
президента, можна
довіряти оцінці Світового банку – у його рейтингу Doing Business
Україна піднялася з
позиції 137 до мого
приходу до влади у
2013 році, на 76-ту сходинку – минулого
року», – зазначив Порошенко. За його словами, такої динаміки
не продемонструвала жодна країна. «І ми робимо все можливе,
аби опинитися ближчим часом у першій 50-ці. Найголовніше – це
думка інвесторів: багато впливових фірм прийшли або повернулися
до України», – наголосив Петро Порошенко. Президент додав, що
за підсумками конкурсу на отримання мобільними операторами
ліцензій на користування зв’язком 4G, вдалося отримати 8 млрд
гривень, замість очікуваних 5 млрд грн. «Ми просунулися в питанні
децентралізації, адаптували наші ЗСУ до стандартів НАТО, докорінно змінили систему правосуддя, а рішення щодо створення Антикорупційного суду було у першому читанні ухвалено Парламентом», зазначив він.

«ВЕЛИКДЕНЬ – ДЛЯ ВСІХ»
У святкові дні, 10-11 квітня, жителі й гості нашого міста
мали можливість цікаво і змістовно провести свій вільний
час. Цьому навіть сприяла сонячна погода. На вулицях панувала атмосфера свята, біля церкви св. апостолів Петра і
Павла крутилася велика красуня-писанка, а в культурно-мистецькому центрі «Україна» й на майдані, біля пам’ятника
Кобзарю, проходили урочисті великодні дійства.
У понеділок християни віри
Євангельської з міста Сколе
провели захід «Молитва за Україну». А 10 квітня у приміщенні
центру представляли свої експозиції учасники виставки писанок
та великодніх композицій «Великдень – для всіх». До проведення цього заходу долучилися
гуртківці Будинку дитячої та

юнацької творчості, майстриняписанкарка Марія Яворська з
Турки, працівники центральної
бібліотечної системи та народні
доми сіл Зубриця, Шандровець,
Присліп, Буковинка, Явора (НД
№2), Розлуч, Шум’яч, Мельничне, Ластівка і районний Народний дім. Привертали увагу
відвідувачів і малюнки дітей,

Великодні гостинці від
Михайла Дзюдзя
Упродовж багатьох років депутат Львівської обласної ради,
наш земляк, уродженець с. Вовче Михайло Дзюдзь втішає одиноких, тих що потрапили у складні життєві обставини, жителів Турківщини великодніми подарунками. Він, розуміючи, що
є чимало сімей, які через фінансову скруту не завжди можуть
придбати необхідні продукти харчування, щоб бодай скромно
провести свято Христового Воскресіння.
Не зрадив він цій добрій традиції й цьогоріч. Представник депутата Іван Кузьович у переддень свята доставив на Турківщину 255 продуктових наборів. У цей же день їх роздали головам місцевих рад
Турківського виборчого округу, які й принесли гостинці у сім’ї малозабезпечених громадян.
Разом з продуктовими наборами, Михайло Семенович передав
для своїх виборців щирі, теплі вітання з нагоди цього величного та
радісного свята.
Наш кор.
серед яких – Романа і Галини
Комарницьких з Буковинки, Артура Гутника з Лімни, Василя
Васьовича з Нижнього Турова,
Ілони Лях з Маткова, Ю. Юськів
зі Свидника, Артура Чуплака з
Лімни та багатьох-багатьох
інших.
– У вівторок на майдані Шевченка в м. Турка також відбувся
й концерт дитячої творчості, –
розповідає ведуча свята, методист РНД Анна Ференц. – Наші
талановиті діти і гарна погода
сприяли піднесеному великодньому настрою турківчан. У концерті взяли участь чудовий дует,
у складі Марії Библик та Надії
Когут із с. Розлуч, а також талановиті юні співачки з цього ж
села – дві Софійки Назар. Дек-

ламаторським хистом вразила
присутніх Аліна Яворська з с.
Ільник. Незмінними учасниками
багатьох торжеств є талановиті
діти з Шандрівця – Марія Гавдан,
Вероніка Трескот, Марія Прокопович та Роман Борута. Без них
не обійшлося й цьогорічне великоднє свято. Прикрасили концерт танцювальними номерами
гуртківці Будинку дитячої та
юнацької творчості – це чотири
групи танцювального колективу
«Сузір’я». Висловлюю щиру подяку всім учасникам концерту,
які своїми виступами зуміли
підняти глядачам настрій і прикрасити свято торжества Великодня.
Ольга ТАРАСЕНКО.

У ці прекрасні квітневі дні святкуватиме свій ювілей лікархірург Турківської КЦРЛ – Юрій
Степанович Бриндак.
Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ сердечно вітають шановного ювіляра і бажають
йому міцного здоров’я,
родинного тепла, успіхів у справах. Нехай рідні
завжди оточують любов’ю та розумінням, а колеги – повагою.
Миру, шани, злагоди та достатку
– у домі, Божої ласки і благословення – на многії і благії літа!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Щоб до 100 літ весна цвіла.
Щиросердечно Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!

Жителі с. Н. Висоцьке – Стефанія, з дочками Марією та Ганною – сердечно вітають з днем
народження добропорядну і
мудру людину, фельдшера ФАПу с.
Нижнє – Єву Степанівну Затварницьку – і бажають шановній
іменинниці
міцного-міцного
здоров’я,
світлої радості в
житті, достатку, родинного тепла, поваги від людей, Господньої
ласки і благословення.
Боже ласкавий!
В чудову весняну днину
Благослови цю прекрасну
людину.
Дай їй під сонцем у радості
жити
Многая, многая, многая
літа!

Ó Âåðõíüîìó
Âèñîöüêîìó íå
ðîçìèíóëèñÿ äâà àâòî
Працівники Турківської
поліції кажуть, що цьогорічні
великодні свята пройшли
більш-менш тихо й мирно, без
серйозних кримінальних пригод. У процесі святкувань
ніхто не зазнав серйозних
травм.

Чи не єдина дорожньо-транспортна пригода трапилася в с.
Верхнє Висоцьке. Житель одного з сіл району, їдучи на автомашині марки Пежо (з дружиною і
дитиною), не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований на узбіччі автомобіль Ланос.
На щастя, ніхто з людей серйозних травм не зазнав, на відміну
від автомобілів, які таки доведеться відправити в ремонт.
Наш кор.
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16 січня цього року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України, який вивів
із вжитку слово «інвалід». – Чи вирішить це проблеми даної категорії людей, і зокрема дітей,
та чи мають рівні можливості діти з особливими освітніми потребами у процесі навчання чи
виховання разом зі своїми однолітками, сьогоднішня розмова із завідувачем психолого-медико-педагогічної консультації, яка створена і працює при відділі освіти Турківської РДА, – Любою Гоголевською.
– Дійсно, тепер ми повинні
казати «діти з особливими освітніми потребами», а не «дітиінваліди», – розпочала розмову
моя співбесідниця. – У медицині їх так і називають – діти з
інвалідністю, тому що вони насправді або мають інвалідність,
або в них виявлено якісь порушення в здоров’ї.
Нещодавно у Львові пройшла
нарада, організована спільно
Міністерством соціальної політики і Міністерством освіти і науки, на якій було озвучено, що
уже зараз введено в дію МКХ-10
(міжнародний класифікатор
хвороб), згідно якого в Україні
взагалі будуть відмовлятися від
такого висловлювання як
«інвалід», навіть і в медицині.
Уся Європа вже перейшла на
класифікатор порушень здоров’я замість класифікатора хвороб.
Якщо мова зайшла про
дітей з особливими освітніми потребами, то у Законі України
«Про освіту» є окремий розділ –
«Доступ дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти», в якому вказано про створення належних умов для здобуття освіти для таких дітей, з
урахуванням їхніх індивідуальних
потреб. Діти з особливими освітніми потребами самі вибирають, як їм краще навчатися – чи

дистанційно, чи індивідуально.
Але залишилася й колективна
форма навчання. Наприклад,
дитина має інвалідність, але не
має особливих освітніх потреб.
Наприклад, дитина із серцевосудинним захворюванням чи з
бронхіальною астмою може
безперешкодно навчатися в
організованому дитячому колективі, і їй для цього не потрібно
якихось спеціальних методів чи
методик навчання. Діти з особливими освітніми потребами –
це ті діти, котрі мають порушення слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелекту і порушення зору. То є діти, котрі потребують спеціальних методик
та спеціальних апаратів, приладів чи відповідних умов для
навчання. Наприклад, для дитини з порушенням слуху потрібні
слуховий апарат чи кохлеарний
імплантат (протез), з порушенням зору – шрифт Брайля, дитині з порушенням опорно-рухового апарату необхідно, аби були
широкі двері у школі, бо вона на
інвалідному візочку приїжджає
на навчання, таким дітям потрібен навіть спеціальний туалет. Це не так просто створити
умови для нормального навчання таким дітям. І досить затратно.
– Чи діти з особливими ос-

ВНЕСОК ГРОМАДИ
БУВ ВИРІШАЛЬНИМ
Турківський район подав 40 проектів,
а переможцями стали лише 15
Минулого тижня Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області затвердила 976 потенційних переможців конкурсу в рамках Програми проектів місцевого розвитку у Львівській області.
Лідером цьогорічного конкурсу став Жидачівський район.
Якщо в останні два роки він був усередині рейтингової таблиці (на рівні 40-45%), то у 2018-му – з 43 поданих проектів –
переможцями стали 40.
Далі в рейтингу за лідером ідуть – Пустомитівський, Кам’янка-Бузький, Старосамбірський, Самбірський, Городоцький,
Бродівський, Золочівський, Жовківський райони. Турківський
район подав 40 проектів, та переможцями стали тільки 15.
Додамо, що ці території мають високі показники відсотків
небюджетного внеску (кошти громади).
Цього року небюджетний внесок громади був вирішальним
для визначення переможців. У нашому районі важко громадам
зібрати кошти, а місцевий бізнес чомусь не підтримує ініціативи громад. Громада села Вовче та Верхнє Гусне зібрали
по 40 000 грн. на свої проекти з освітлення, що дало їм
можливість перемогти у конкурсі. Великий внесок від громади був у с. Головське, Явора, Закіпці (Народний дім), Красне, Сянки та смт. Бориня.
Наприклад, у Старосамбірському районі приватні підприємці
постійно допомагають фінансово громадам, і тому у них
хороший результат.
Отже переможці конкурсу в
нашому районі:
№ 307 «Капітальний ремонт(заміна вікон та дверей) у Головській ЗОШ –I-IIст. с. Головське
Турківського
району
Львівської області» – 131.538
тис. грн. ГО «Агенція регіональ-

ного розвитку Турківщини».
№ 659 «Капітальний ремонт
Народного дому с. Закіпці Турківського району Львівської області» – 272.962 тис. грн. Ініціативна група мешканців села
Закіпці.
№ 1068 «Капітальний ремонт

вітніми потребами зараз,
коли вступає в дію концепція
нової української школи, мають обов’язково вчитися у
нормальному класі? І що таке
інклюзивне навчання?
– Ні, не мають обов’язково
вчитися. Форму і місце для навчання вибирають батьки, і
тільки батьки. Якщо батьки, наприклад, хочуть, аби їхня дитина ходила до школи разом зі
своїми однолітками, то до травня (в крайньому випадку – до
червня) мають прийти у навчальний заклад, який знаходиться в місті чи в їхньому селі,
й повідомити дирекцію школи
про це, написавши відповідну
заяву. Директор школи, разом з
відділом освіти, разом з районною радою і адміністрацією, зобов’язані
забезпечити
відповідні умови для навчання
тієї дитини. Це називається
інклюзивним навчанням. Згідно
законодавства, воно було впроваджено ще сім років тому. Крім
цього, залишилася й індивідуальна форма навчання. Бо є
діти, які не можуть, за станом
здоров’я, і не мають умов навчатися. Є такі населені пункти,
куди «Школярик» не має можливості, через бездоріжжя, приїхати за тою дитиною, аби взяти
її до школи. Тому туди йдуть вчителі, навчають цих дітей, і за це
Присліпського НВК Турківського району Львівської області –
186,283 тис. грн. ГО «Агенція регіонального розвитку Турківщини».
№ 1081 «Капітальний ремонт
освітлення (з використанням
енергозберігаючих ламп) вул.
Центральна с. Вовче Турківського району Львівської області» –
299,903 тис. грн. ГО «Агенція
місцевого розвитку села Вовче».
№ 1146 «Реконструкція контори під Народний дім в с.Присліп
Турківського району Львівської
області» – 299,998 тис. грн.
Ініціативна група мешканців
села Присліп.
№ 2090 «Капітальний ремонт
покрівлі НВК с.Явора Турківського району Львівської області»
– 268,049 тис. грн. ГО «Агенція
місцевого розвитку села Явора».
№ 2660 «Капітальний ремонт
(заміна віконних та дверних
блоків) у приміщенні – вул. Центральна 50, с. Закіпці, Турківський р-н – для створення реабілітаційно-методичного центру» –
299,986 тис. грн. Ініціативна група мешканців села Закіпці.
№ 736 «Капітальний ремонт
приміщення Народного дому
смт. Бориня Турківського району Львівської області» – 99,990
тис. грн. ГО «Агенція регіонального розвитку Турківщини».
№ 772 «Реконструкція Народного дому «Просвіта» №2 в селі
Либохора Турківського району
Львівської області» – 296,131
тис. грн. Ініціативна група мешканців села Либохора.
№ 807 «Реконструкція На-

їм держава платить гроші. На
Турківщині, станом на сьогоднішній день, є 43 дитини на
індивідуальній формі навчання.
Також є випадки тимчасового
відлучення учнів від навчання.
Це діти, які перенесли операцію, або травмовані. Турбота
про дітей з особливими освітніми потребами є пріоритетним
напрямком нашої держави, і на
навчання таких дітей виділяють
кошти із державної субвенції. Й
усе спрямовано на те, аби дитина залишалася в сім’ї, щоб її
не віддавали в інтернат. Бо, як
відомо, тепло і радість сім’ї ніщо
замінити дитині не зможе.
Хоча зі створенням умов для
роботи з такими дітьми у нашому районі й справді є проблема.
Уже довгий час немає на Турківщині спеціаліста-дефектолога,
і я про це неодноразово говорила, немає корекційних педагогів, сурдопедагогів. Один корекційний педагог – це я та один
логопед – Люба Яворська. Ось
і все. Більше нема спеціалістів.
– А кількість таких дітей,
напевно, збільшується?
– Звичайно. Кількість дітей з
особливими освітніми потребами , я би сказала, збільшується
дуже стрімко. Особливо за останніх десять років. На даний
час у Люби Василівни, яка працює з дітьми з фонетико-фонематичним порушенням мови
(тобто, це здорові діти, котрі не
вимовляють якісь два або три
звуки), налічується від початку
навчального року й по даний час
– 48 осіб. Комусь із цих діток
потрібно займатися й півроку,
родного дому села Верхнє Гусне
Турківського
району
Львівської області» – 263,237
тис. грн. ГО «Агенція місцевого
розвитку сіл Нижнє Гусне та
Верхнє Гусне».
№ 924 «Капітальний ремонт
приміщення Народного дому
села Сянки Турківського району
Львівської області» – 299,624
тис. грн. Ініціативна група мешканців села Сянки.
№ 1285 «Придбання апарату
ударно-хвильової терапії для
Боринської комунальної міської
лікарні Турківського району
Львівської області» –400,000
тис. грн. ГО МО “НОРМА”.
№ 1435 «Капітальний ремонт
вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих
ламп) с. Н.Гусне Турківського
району Львівської області»299,244 тис. грн. ГО «Агенція
місцевого розвитку сіл Верхнє
Гусне та Нижнє Гусне».
№ 2685 «Капітальний ремонт
Народного дому села Кривка
Турківського району Львівської
області» – 99,995 тис. грн. Ініціативна група мешканців села
Кривка.
№ 2460 «Капітальний ремонт
системи опалення Ясеницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради
Львівської області-123,407 тис.
грн. ГО «Місцева громада – за
відродження».
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст з питань реалізації проектів місцевого розвитку Турківської районної ради.

аби виправити мовлення, а дехто може виправити його й за
одне заняття. По-різному буває.
Але вони мусять пройти відповідний курс. Хоча ці діти не мають інвалідності, але вони мають особливі освітні потреби, бо
не засвоюють програмовий матеріал з тої причини, що не можуть спілкуватися, правильно
вимовляти слова.
– Та чи змінилося щось за
час вашої праці з такими
дітьми?
– Спостерігаю позитивний
момент серед батьків. Якщо раніше батьків просили, переконували, аби приводили дітей на
заняття, то зараз таких татів і
мам, які не хочуть добра своїй
дитині, дуже мало. Батьки стали свідомі, освіченіші, знаючі. І
це нас тішить.
На даний час на Турківщині
зареєстровано 190 дітей з особливими освітніми потребами.
Це діти, віком до 18 років. Дітей
з інвалідністю налічується 372
особи, але до них входить ота
частина, яку я вже назвала. Та
це не означає, що всі ці діти зараз підуть до школи і сядуть за
парти в звичайному класі. Серед
них є такі, які навчаються в спеціальних навчальних закладах, а
є й такі, що вже студенти вищих
навчальних закладів. Маємо
приклад, як кілька років тому
дівчинка з порушенням слуху закінчила школу із золотою медаллю. Вона навчалася на індивідуальній формі навчання.
Якби там не було, вони усі –
наші діти. І запорука їхнього здоров’я, адаптування у суспільстві,
знайдення свого місця у житті,
щасливого майбутнього – у наших руках. Про це забувати не
слід.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Áàòüê³âñüêà ïëàòà
çà õàð÷óâàííÿ
ä³òåé
Рішенням №381 сесія Турківської районної ради встановила батьківську плату за
харчування дітей в дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів району та
дошкільних навчальних закладах на 2018 рік. Зокрема батьківська плата за харчування
однієї дитини в Боринському
та Турківському НВК становить 60 відсотків вартості
харчування, а Верхньояблунському та Ільницькому –
40 відсотків. 60 відсотків доведеться платити батькам
дітей,
що
відвідують
дошкільні навчальні заклади в
м. Турка та смт. Бориня і
відповідно, 40 відсотків, у
сільській місцевості.
Даним рішенням також встановлено батьківську плату у
Турківській загальноосвітній
школі-інтернаті, в розмірі 20
відсотків середньомісячного сукупного доходу на одного члена
сім’ї за утримання одного вихованця. Цим же рішенням
звільнено від оплати за харчування учнів, батьки яких були,
або є в даний час учасниками
антитерористичної операції на
Сході України, дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, дітей-інвалідів.
Розмір плати за харчування
дітей у дошкільних навчальних
закладах зменшено на 50
відсотків для батьків, у сім’ях
яких троє і більше дітей.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÐÎÁ²ÒÜ ÆÈÒÒß ²ÍØÈÕ
ÐÀÄ²ÑÍÈÌ! –
î. ÂÀÑÈËÜ ÏÎÒÎ×ÍßÊ
Є люди, немов яскраве світло, які освітлюють усіх навколо, які несуть Христову науку, і пам’ять про яких
триває вічно. 15 квітня минає три роки, як у м. Брешія (Італія) у 42-річному віці відійшов у вічність отець Василь
Поточняк, Секретар Пасторально-Місійного Відділу
УГКЦ, колишній Голова комісії у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Він якраз належав до таких.
«Такі люди народжуються раз на століття. Я весь час
думаю, чому найкращих з найкращих забирає Бог? А він
був найкращим. У ньому поєдналися інтелігентність, патріотизм, висока мораль і висока духовність. Скільки він зробив, скільком людям допоміг, скільки молитов прочитав,
скількох людей витягнув за крок до смерті! Він стільки справ
планував ще зробити…»
«Є багато чудових священиків, письменників, митців,
лікарів, бізнесменів, але такої світлої людини я більше не
знаю. Він міг у будь-якій справі порадити, порадіти, підтримати. Ми втратили чудового священика і друга. Мені його
так не вистачає…», – так пригадує про свої приятельські
стосунки з о.Василем народний артист України Павло
Дворський.
«Тарас Шевченко, Андрій Шептицький, Йосиф Сліпий,
Степан Бандера, Євген Сверстюк, В’ячеслав Чорновіл –
це приклади тих харизматичних українців, які власним
життям творили нашу Націю та Країну.
До таких знакових і харизматичних українців, без сумніву, належав і світлої пам’яті отець Василь Поточняк. Праведний чоловік, ревний священик УГКЦ, справжній патріот та громадянин України. І, можливо, лише через передчасну смерть, він не зміг вповні розвинути свій талант та
досягнути найвищих сходинок суспільного буття».
«Отець Поточняк був надзвичайно скромний у побуті,
добре організований і послідовний у своїй праці, вимогливий до себе і до людей. Він вмів знаходити спільну мову з
абсолютно різними людьми, вмів слухати, мав повагу не
лише серед однодумців, а й серед опонентів. Його шанувала абсолютна більшість людей, котрі були з ним знайомі», – а це спогади доброго приятеля о. Василя – Олеся Городецького.
Спогади вміщені в щоденнику о.Василя «З дороги зцілення».
Отець Василь залишив нам чимало перлинок мудрості, якими ми сьогодні хочемо поділитися з вами.
Нашою спокусою є усвідомлення, що Бог любить когось більше, ніж мене. Тому українці дивляться на французів
чи німців і кажуть: «О, там би народитися, там було б добре жити», французи захоплюються Америкою, пакистанцям
подобається Україна. Ми дивимося – і нарікаємо.
Диявол дуже торжествує, якщо послідовники Христа не мають віри, сумніваються, представляють життя
нестерпним і важким, незносним: усі змучені і засмучені.
Розповідаючи про свої біди іншим, ми не тільки собі шкодимо, але й сіємо у свідомості людей насіння, яке зійде
і принесе поганий плід.
Візьмімо собі за правило: ніколи не висловлювати жодної думки сумніву чи розчарування, тим ми будемо
робити життя інших радісним.
Скиньмо свої турботи – не навішуймо на себе купу переживань.
Як багато зміниться, якщо ви, дружини, жінки підтримаєте свого чоловіка, котрий працював, а не заробив грошей.
Не осудите його. Як багато підтримаєте своїх дружин, коли не тільки доріканням будете вчити, як вона має прати,
варити, але будете вміти свято підбадьорювати.
Не заберімо в нікого надію, навіть в останнього, котрий узалежнений, не може вийти з цього стану – не заберімо
в нього надію, він не відкинутий Богом. За нього Христос іде на смерть.
Не відкиньмо надію в подружжі, де майже все поламано, де давно немає діалогу, а монолог – там теж є надія.
Конфлікт «батьки і діти» є тому, що ми не шануємо старших. Уміймо подякувати батькам.
Християнство не пригнічує радості, ані навіть веселого настрою. Християнство не є релігією пригнічення.
Запросімо Господа, щоби Його всемогучість була сенсом, серцевиною і суттю нашого християнського життя. Не
наш інтелект, не передбачування, не прогнозування, не уява, не мрії, не логіка, а Бог, Котрий мене веде.
Через кожного з нас Ісус Христос посилає свій лист світові – там, де живемо: на своїй вулиці, у будинку, під’їзді,
на своїй парохії, на роботі, в школі, в хорі, під час відпочинку чи святкування Дня народження і навіть як ми десь
вирушаємо в дорогу, – ми є «листом» Христовим, якого відчитують люди.

Духівник-Друг-Керівник
Бог перетнув наші дороги 2008 р., у Дрогобичі. Після
повернення з Італії, де о. Василь упродовж 11-ти років
служив, працював, координував, збирав українців у громади, яких близько сотні за цей час було утворено, його було призначено Головою молодіжної комісії Самбірсько-Дрогобицької єпархії у Дрогобичі. Попередньо,
ще у 90-х роках, о. Василь також очолював цю Комісію у
Дрогобичі.
Мене вразила його уважна, вдумлива, усвідомлена і
наче викарбувана молитва. Кожне слово Літургійної
молитви було наповнене змістом і повнотою. Це було
звернення до Когось, особливо Йому дорогого.
Літургія у Молодіжному центрі... З молитви почалось
наше знайомство. Під час Літургій видно було, як він
вслуховувався у спів різних людей, котрі приходили на
молитву. Якось одного разу, в кінці Літургії, о. Василь
вказав на кількох осіб і запросив їх на першу репетицію

хору. Він був нашим першим диригентом. Пригадую, як
ми упродовж п’яти хвилин вчились на замах його руки
разом починати і завершувати співати всього лише одне
слово - «Амінь». Після цього він сказав: «Так працюйте
і далі, Іванко», - і пішов.
Так утворився спершу Молодіжний ансамбль, котрий
супроводжував щотижневі Літургії, Хресні дороги, відтак
Літургії на Сарепті, потім – хор на Міжнародній пішій
прощі родин мігрантів «Самбір-Зарваниця». Отець завжди добре відчував: що, коли, кому і як довірити.
Наше спілкування розвивалось у трьох площинах: духівник, приятель і роботодавець. Спробую через слова
передати кожен із цих досвідів.
Духівництво:
Це була особа надзвичайно чутливої і ніжної душі, хоча
зовні, для багатьох, він виглядав строгим і серйозним
священиком. о. Василь мав гостро розвинений дар слу-
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хання людей. Він чув те, про що не говорилось. І молився, багато молився за того, кого провадив. Цікавився
життям, думками, реакціями, проблемами різного характеру, підштовхував побачити в собі Божі дари і робив
усе для того, щоб розвинути їх. Він умів бути з людиною,
котру провадив духовно, увесь час, незалежно від
відстані.
Його даром для мене були часто повторювані слова:
«Плекайте радість у душі і дійте в любові в кожній
миті свого життя. По вкладеній любові у зроблене,
навіть щось дуже мале, Господь нас виправдає».
«Якщо у серці смуток і тяжко – не дивіться, що кажуть, чи як судять люди - дивіться на небо... Найбільший дар від Бога людині – це небо в душі. Це можливість бачити, чути, вдихати повітря, ходити ногами
по рідній землі і славити Господа на кожному місці. І
хоч, здається, що це мить, але, так часто повторювана, вона складає наше життя. Робіть маленькі речі з
великою любов’ю і радійте малим речам», - не раз
повторював він це у розмовах.
Приятельство:
о. Василь умів бути другом. Це було інше спілкування:
невимушене, безпосереднє, завжди з гумором. Він ніколи не залишав жодну людину, з котрою Його зводив Бог.
Він цікавився: як ти живеш, за що ти живеш, що у твоїй
душі.
Востаннє, коли відвідувала його в Італії в часі хвороби,
бачила його незламний дух і віру, бажання віддати все
Людині для її духовного зросту. Він ніколи прямо не висловив свою радість від зустрічі, чи вдячність. А навіть у
хворобі хотів бути до кінця собою. Свою радість і подяку
висловлював дуже творчо – піснею, яку там, в Італії, знали тільки ми.
Мабуть, о. Василь намагався врахувати особливості
кожної особи, з котрою приятелював. Тому усе, що він
організовував, що робив для молоді, - мало відблиск,
або його почерк із врахуванням не лише його пропозицій, а порад та смаків тих, кому довіряв. З цих приятельських, довірливих стосунків між нами почала розвиватись і народжуватись співпраця, котра була уже
дещо серйознішим етапом, набагато вимогливішим.
Співпраця:
У роботі о. Василь був вимогливим передусім до себе,
відтак до тих, з ким хотів працювати. Під час роботи в
Молодіжному часописі «З любов’ю у світ» були різні робочі моменти, здебільшого дуже конструктивні, цікаві,
але й були дискусійні. Не раз мені доводилось тричі
переписувати статтю, щоб, як він казав, – читалось на
одному диханні. Це він вчив мене писати для друкованих видань, фотографувати і літургійного співу. Однак
коли йшлося про приятельство, чи духівництво, - це ніяк
не впливало на цю сферу спілкування. У нього завжди
було оте розмежування: духівник, друг, роботодавець.
Такий його підхід до людини був чимось новим для мене,
унікальним, дуже незвичним і ефективним: впорядковане, розмежоване спілкування. Того, хто міг «витримати» його ритм і стиль роботи, - о. Василь поступово впроваджував у дуже цікаве творче креативне середовище,
яким була праця з цим священиком. Ця співпраця потребувала духовної, психологічної і фізичної витримки,
але це був надзвичайно цікавий, пізнавальний і розвиваючий досвід.
В організації всього, що робив о. Василь, відчувалась
якась повнота, глибокий зміст, Божа благодать. Він ніколи не робив будь-чого будь-як. Плодом усього мала бути
прослава Бога. Чи це була Літургійна молитва у Каплиці
молодіжного центру, чи вечірні Катихизи з молоддю, чи
це Сарепти, Вишколи, зустрічі Нового року з молоддю
та з учасниками прощі «Самбір-Зарваниця», чи сама
організація прощ, чи Конференції, чи тижневі Курси для
семінаристів, - усе: від малого – до великого було серйозно, не скучно, надзвичайно творчо і зі смаком організовано. Він в усе, що робив, викладався максимально.
Працював добре, багато і швидко, так, наче не встигав...
І цього потребував від тих, з ким хотів іти далі...
Дякую Тобі, о. Василю, за цей духовно-пізнавальний
вишкіл життя. За те, що Ти умів бачити у людині найкраще і допомагав їй самій це побачити і розвинути. За те,
що не слухав збоку, а слухав у правді. Особливо дякую за
Твою молитву особисту і нашу спільну – з Літургії почалась наша спільна дорога свідчення Бога. Дякую за Твою
неодноразову жертву за мене на прощах і велике серце, сповнене любов’ю до всього Божого творіння.
«Не озирайсь по боках, не слухай, що говорять пообіч люди, а шукай Господа і в усе, що робиш, вкладай
любов», - це був рефрен його Слів до мене.
Нехай Бог оселить Твою душу, дорогий о. Василю, «в
місці квітучому, нев’янучому, де всі святі спочивають.
Амінь».
З любов’ю і вдячністю Твоя духовна дитина,
співпрацівник Іванна Рижан
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ËÞÁ²ÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÓ ² ÍÅ
ÇÀÁÓÂÀÉÒÅ ÇÀ ÁÎÃÀ
Я уже дожив до 83-х років і хочу звернутися до всіх моїх знайомих, з якими спілкувався на Турківщині, поділитися з ними
деяким думками, підняти в них, та всіх жителів району, релігійний та патріотичний дух. Бо це потрібно нам і всім нашим
нащадкам. Я прожив нелегке життя, бо батько був активним
членом «Просвіти». І хоч його в 1945 р. не стало з вини
польських бандитів, але рідних такого, як він, патріота,
більшовицький режим суворо карав, як своїх майбутніх ворогів.
А я, як і всі молоді люди, хотів жити. Тож коли вчителював у
Турківській СШ і мені запропонували поступити у комуністичну партію, я погодився. Погодився тому, що, на мою думку,
партійність та партійні колеги, в разі потреби, зможуть за
мене заступитися.
Працюючи в райкомі партії, я
ріоти, а особи, які думали перш
чимало розглядав різних зверза все про свої кишені. Тому з
нень, але через мене нікого не
часом наступила анархія, каззвільнили з роботи чи покаранокрадство та хабарництво. Це
ли. Я старався захистити людей,
добре бачить не тільки керівпідозрілих – і часто зовсім не
ництво держави, але і весь світ.
винних.
Наші правителі надто повільно
А коли в Союзі почалася пенаводять порядок, карають виребудова, став діяти Народний
нуватців пуховими батогами.
Рух, почалися масові
виходи з партії рядових
членів, то я зрозумів,
що скоро почнуться
кардинальні зміни. На
нараді апарату я сказав, що в райкомі партії
я не добуду до пенсії,
тому роботу вже шукаю.
Хоча генсек Горбачов обіцяв партійному
керівництву навести
швидко порядок, але
нічого не робив. Він
побачив, що вся Європа живе набагато краще ніж ми, відмовилися від ідеології комуністичного режиму всі
країни центральної
Європи. Залишились
тільки в комуністичному ярмі Північна Корея
і дещо змінена Куба.
Поступово змінювалась Україна, в тому
числі і Турківщина. У
серпні 1991 року в лавах партії району залишилося десь 5-6
відсотків колишніх комуністів. Це були в основному керівники установ,
А я, дякуючи Богу, в останній
організацій, підприємств.
час змінився, поздоровів. ПочуДемократичні зміни в Союзі
ваю себе добре, ніколи не дуне сподобалися крайнім лівим
мав, що доживу до такого віку. Моє
комуністам, бо вони могли позпокоління мусило служити диябавити їх розкішного життя і безвольській партії і державі, бо
контрольних вчинків. Тому вони
вибору тоді іншого не було. Були
і організували путч 23 серпня
«монолітна» деспотична партія
1991 року. Але їх не підтримала
і влада, які не мали жодного супабсолютна більшість народу, і
ротиву, тому що за невеликі аннавіть москвичі та депутати Вертиполітичні вчинки дуже суворо
ховної Ради СРСР. І більшість
карали. І ніхто не міг організувадепутатів, у злобі на путчистів,
ти супротив.
заборонила компартію СРСР і
Весь світ зустрів розпад партії
розвалила деспотичний Раі Союзу з великою радістю – як
дянський Союз. Вони поступичудо проти злочинного дияли так, як колись поступив Юда
вольського режиму, думаючи, що
Іскаріот, який, коли побачив, до
це змінить світ. Бо не стало світочого довела його зрада Ісуса
вого диктатора, організатора
Христа, наклав на себе руки.
терористичних переворотів у
Після того, як Україна 24 сердемократичних країнах та органпня 1991 р. проголосила незаізації у них комуністичних партій.
лежність, я зрозумів, що ця
ЦК КПРС керувався не потребапартія уже ніколи із пропасті не
ми народів, правдою чи моралповернеться до влади і увійде в
лю, а робив усе, що йому було
історію як партія тиранії, головигідно. Мріяв про насичення
доморів, тортур, нищення в такомуністичними ідеями і партіяборах невинних людей. Я зразу
ми всього світу, щоб з часом запорвав партійний квиток і подухопити його. Були і ті, які думамав: Слава Богу, що ця безбожли, що скоро в Росії запанує дена, деспотична партія відійшла
мократія, відновиться віра в
навіки із нашого життя. Я сприйБога, бо загарбницька імперія
няв це, як і більшість людей, що
навіки сконала. І відійдуть від
це Боже покарання за її страшні
влади в Москві керівники із зазлочини. Бо саме її руками було
гарбницькими планами, бо вже
знищено десятки мільйонів люнастала смерть деспотичному
дей і на Україні. У незалежній
ворогу людства.
Україні стало швидко змінюваАле такого не сталося. Дух затися життя. Але до влади все
гарбницький у Москві панує й
більше стали приходити не паттепер. А ось в Україні змінилося

життя. Люди стали масово навертатися до Бога і будувати
церкви. Але з часом у країні запанували анархія, корупція, обдирання простих людей. До влади (і перш за все до Верховної
Ради) все більше приходять
особи за гроші, які думають про
власні інтереси, збереження
себе при владі і розкішне життя.
Про хабарництво говорять всі,
але відчутних результатів його
подолання ми не бачимо. Багатьом владним чиновникам це не
вигідно. Дещо змінилося життя
людей. Але все більше зростає
кількість осіб, які бажають виїхати за кордон, щоб там краще
жити.
Змінилося і моє життя. Я зумів
написати і видати шість краєзнавчих книг про Турківщину на
основі архівних матеріалів. Став твердим віруючим та патріотом. Кожної неділі тепер ходжу
до церкви в Ужгороді,
постійно читаю Євангеліє, стараюся щиро
просити у Господа прощення гріхів і дотримуватися Божих Заповідей. Я зрозумів, що нам
конче потрібно піднести віру до Бога всього
народу. Бо, як кажуть:
без Бога – ні до порога.
Підняти потрібно і патріотичний дух, любов до
Вітчизни. Бо без них
немає єдності і перемоги. Потрібно, щоб ми всі
повернулись у християнство, полюбили всім
серцем Господа Бога, і
тоді ми швидко завершимо переможну війну
на Сході України. Якщо
в нас молоді люди стануть патріотами і ми всі
будемо з Богом, то і Бог
буде з нами. І ми відстоїмо навіки нашу ненькуУкраїну. І будемо жити на нашій
землі, як у раю, бо земля наша
родюча. Вірю, що скоро зміниться державна влада, яка стане
дієвою і патріотичною. Закінчиться анархія, обдирання людей, і всі наші нащадки заживуть
добре.
Любіть Україну, як нашу рідну
матір. Тоді і Бог нас полюбить,
як своїх дітей. Бо Бог – це любов, справедливість і доброта. І
він захистить нас своїм щитом
від ворогів на всі віки.
Ми, старші люди, повинні постійно ходити до церкви і кликати до неї рідних та близьких, вітатися на вулиці по-християнськи
рідною мовою, якою хрестилися. І хреститися перед всіма
церквами. Бо Бог на світі є один.
За добро, щиру віру Він нагороджує, за гріхи, злочини – карає.
Пам’ятаймо завжди про це,
коли нас тягне на злочини. Молімося Господу Богу, і Він нас
почує, бо Він все бачить і все
знає. Як будем з Ним завжди, то
і Він буде з нами.
Пам’ятаймо і те, що життя
швидко минає. А на небі воно
вічне, щасливе і приємне.
Просім у Бога ласки, і Він поблагословить нас. І ми станемо
Йому вірними дітьми, а Він завжди був, є і буде нашим милосердним батьком.
Слава Ісусу Христу!
Христос Воскрес!
З повагою –
ваш Юрій ГАЙДА.

Дорогеньку маму, люблячу бабусю, жительку с. Красне – Марію
Ігнатівну Чичерську – щиросердечно вітають з 75-річчям від дня
народження син Віктор, дочки Алла, Руслана,
Ліліана; невістка Руслана, зяті Роман і Олександр, онуки Мар’яна, Олег і Алла і бажають
їй міцного здоров’я, Божої милості, злагоди, добра, миру, Божого благословення.
Ви всю свою ласку й тепло
Віддаєте і дітям, й онукам.
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для Вас усміхалась весь час.
Щоб довго здоров’я міцне іще мали –
Ми молимо Бога за Вас.

Дорогу, люблячу донечку – Христину Едуардівну Яворську – із повноліттям, яке святкувала 12 квітня, сердечно вітають мама, тато,
сестричка Аліна і брат Дмитро, дідо Михайло і баба
Галина і бажають ювілярці міцного-міцного
здоров’я, здійснення мрій і бажань, вірних і
незрадливих друзів, щасливої долі, удачі,
миру, добра, рясних Божих благословінь.
Хай щастя сьогодні зорею світить,
18 – найкраща пора.
Для Тебе усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Хай юність й краса Твої процвітають,
А доля успіх безцінний несе.
Теплом і любов’ю завжди очі сяють
І задумане здійсниться все!

Дирекція і педагогічний колектив Турківського НВК №1 щиросердечно вітають із золотим ювілеєм добру, чуйну, щиру колегу по роботі, вчителя української мови і літератури – Жанну Михайлівну Круц
– і бажають шановній ювілярці, аби на її життєвому полі сіялося і
родилося тільки добро, множилося щастя, здоров’я,
достаток благополуччя, роки залишали по собі
лише світлі спогади, а майбутнє готувало багатобагато щасливих літ, сповнених радістю, надією,
Господньою ласкою і благословенням.
Хай з подихом прекрасної весни
Приходить щастя, стукає в віконце.
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди гріє сонце.
Й слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба вірна
Та вічно нестаріюча душа.

ЗІБРАЛИ ВЕЛИКОДНІ
КОШИКИ ДЛЯ СОЛДАТІВ
Спільними зусиллями жителі Турківщини зібрали великодні
кошики для наших земляків – захисників України, які, виконуючи свій святий обов’язок перед Батьківщиною, не мали можливості у родинному колі відсвяткувати величне свято Христового Воскресіння. Свої пожертви люди здавали в основному грошима, дехто продуктами, а школярі намалювали нашим безстрашним воїнам малюнки.
Найпершими відгукнулися парафіяни УГКЦ св. Апостолів Петра
і Павла м. Турка. Вони зібрали на великодні кошики 2646 гри.. Крім
них, свої пожертви ( по 50 грн. кожна) здали парафіянки з Турки –
Антоніна Фірич, інша не захотіла розголошувати своє прізвище; Лосинецька, Либохорська, Буковинська, Красненська, Кривківська,
Сигловатська, Верхненська, Нижньояблунська, Розлуцька загальноосвітні школи здали, відповідно, 500, 700, 500, 500, 500, 1550,
1000, 620, 510 гривень. Турківський НВК адресно відправив на фронт
3 ящики з продуктами, і ще 5 ящиків з продуктовими наборами для
солдатів завезли у культурно-мистецький центр «Україна». Турківчанка Ніна Романів зі своєї пенсії пожертвувала на великодні кошики 200 гривень, а вихованці Ільницького НВК, які здали на великодні кошики 900 гривень, та Турківської ЗОШ №1 І-ІІІ ст. відправили на фронт нашим хоробрим захисникам ще й свої малюнки.
Голова благодійного фонду «Милосердя» Мирослава Калинич та
волонтер Марія Матківська щиро дякують всім, хто долучився до
цієї благородної справи. Господь за їх добрі діяння віддячить сторицею.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÓÌÎÂÈ ÇÂÅÐÍÅÍÍß ÑÒßÃÍÅÍÍß ÍÀ
ÇÀÐÎÁ²ÒÍÓ ÏËÀÒÓ, ÏÅÍÑ²Þ, ÑÒÈÏÅÍÄ²Þ
ÒÀ ²ÍØ² ÄÎÕÎÄÈ ÁÎÐÆÍÈÊÀ
Згідно ст.68 ЗУ «Про виконавче провадження», стягнення
на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності
чи недостатності майна боржника для покриття в повному
обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання
рішень про стягнення періодичних платежів.
За іншими виконавчими документами, виконавець має право
звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію
та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника – за письмовою
заявою стягувача або за виконавчими документами, сума
стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних розмірів
заробітної плати.
Про звернення стягнення на
заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову,
яку надсилає для виконання
підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній
особі - підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та
інші доходи.
Відрахування із заробітної
плати, пенсії, стипендії та інших
доходів боржника проводиться
відповідно до ст.69 Закону.
Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати
заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної
плати, що має бути виплачена
працівнику, у тому числі у разі

відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на
відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником
покарання у виді виправних
робіт і стягнення аліментів на
неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.
Згідно статті 73 Закону, стягнення не може бути звернено
на такі виплати:
1) вихідну допомогу, що виплачують в разі звільнення працівника;
2) компенсацію працівнику
витрат у зв’язку з переведенням,
направленням на роботу до
іншої місцевості чи службовим
відрядженням;

ÄÎÒÀÖ²ß ÍÀ ÌÎËÎÄÍßÊ
Турківська міська рада доводить до відома фізичних осіб –
жителів м.Турка, які є власниками ВРХ, що відповідно до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018р. №107, фізичним особам надається дотація на безповоротній основі за утримання
ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за
місцезнаходженням господарства до міської ради 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 – власника тварини;
- довідки або договору про відкриття рахунка 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 приймають протягом бюджетного року до 1
травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження.

ÂÅËÈÊÄÅÍÜ ÇÀÒÜÌÀÐÈËÀ ÏÎÆÅÆÀ
Сталася вона у с. Комарники, 9 квітня – на Обливаний понеділок. Повідомила про пожежу рятувальникам громадянка М.
Цуканова. Пожежа виникла о 16 год. 51 хв. у дерев’яній господарській будівлі, розміром 12м х 6 м, критій шифером. Власник
– З. В. Комарницький, 1947 р.н.
Вогнем знищено господарську будівлю, дерев’яний житловий будинок, розміром 10м х 6 м, та легковий автомобіль, марки «ВАЗ2106».
Причину пожежі встановлюють.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Дякуємо за повернену знахідку
Висловлюємо щиру подяку чуйній, добрій і безкорисливій
людині Богдану Петренку, який випадково знайшов на вулиці
дорогоцінну річ, приніс її в редакцію і дав в газету оголошення
про знахідку. Цей добропорядний вчинок характеризує його
тільки з позитивної сторони.
Ще раз сердечно дякуємо п. Богдану за повернуту згубу і бажаємо
йому міцного здоров’я, життєвих успіхів та усіх земних гараздів.

3) польове забезпечення,
надбавки до заробітної плати,
інші кошти, що виплачують
замість добових і квартирних;
4) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
5) допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
6) одноразову допомогу у
зв’язку з народженням дитини;
7) допомогу при усиновленні
дитини;
8) допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
9) допомогу на дітей одиноким матерям;
10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше
дітей, віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по
тимчасовій непрацездатності у
зв’язку з доглядом за хворою
дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
11) допомогу на лікування;
12) допомогу на поховання;
13) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням
споживання продуктів харчування місцевого виробництва та
особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала
радіоактивного забруднення;

Ч

астиною 4 статті 42
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV
від 09.07.2003р., (далі ЗУ-1058),
передбачено, що у разі, якщо
застрахована особа після призначення пенсії продовжувала
працювати, перерахунок
пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців
страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від
перерв у роботі. Перерахунок
пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.
За бажанням пенсіонера, перерахунок пенсії проводиться із
заробітної плати за періоди
страхового стажу, зазначені в ч.1
ст. 40 ЗУ-1058, із застосуванням
показника середньої заробітної
плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше як 24
місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два календарні
роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії з
урахуванням страхового стажу
після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної
плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017
№2148-VIII (далі ЗУ-2148) доповнено ч. 4 ст. 42 ЗУ- 1058.
Даними змінами передбаче-
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14) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків
відпочинку за рахунок фонду
споживання.
2. Стягнення не здійснюють
також із сум:
1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
2) грошової компенсації за
видане обмундирування і натуральне постачання;
3) вихідної допомоги в разі
звільнення (виходу у відставку) з
військової служби, служби в
поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а
також грошового забезпечення,
що не має постійного характеру,
та в інших випадках, передбачених законом;
4) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних
та резервістів, які призвані на
навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
5) грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив
функціональні
можливості
кінцівок, благодійної допомоги,
отриманої учасниками антитерористичної операції, незалежно від її розміру та джерела походження.
Мар’яна ПОПІВНЯК,
провідний спеціаліст Турківського районного відділу ДВС
ГТУЮ у Львівській області.

Колеги по роботі щиро вітають
з ювілеєм медичну сестру ДНЗ
В е р хн ь о я блунського НВК
– Наталію Несторівну Шикітку – і бажають
шановній ювілярці
неба
безхмарного,
настрою гарного, здоров’я
без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
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.
Центр візової підтримки
«Захід - Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2300 грн.; воєводська віза
(річна) – 350 євро.; чеська сезонна віза (90 днів) – 350 дол.;
страхування (Польща – 30000,
Чехія – 60000); заповнення анкет; безкоштовні вакансії в
Польщі. Адреса: м. Турка, майдан Шевченка, 32 (навпроти
кінотеатру). Тел.: 0965501604,
0991317345.

ЩЕ РАЗ ПРО
ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ
но, що органи Пенсійного фонду, щороку з 1 квітня, без додаткового звернення особи, проводять перерахунок пенсії тим
особам, які на 1 березня року, в
якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого
абзацами, приведеними вище,
на найбільш вигідних умовах.
Приклад 1: Гр.С., 25 січня
2018 року має право на проведення перерахунку пенсії як особа, яка після призначення пенсії
(попереднього перерахунку)
продовжувала працювати два
роки, тобто набула 24 місяці
страхового стажу.
У даному випадку особа має
право звернутися з заявою про
проведення перерахунку до територіального управління ПФУ,
на підставі якої буде здійснено
такий перерахунок.
Якщо дана особа не звертається із заявою в зазначений
термін, такий перерахунок їй
буде проведено автоматично з
01.04.2018 року.
Приклад 2: Гр.В. право на проведення перерахунку пенсії, як
особа, яка після призначення
пенсії (попереднього перерахунку) продовжувала працювати,
набуде 20.05.2018 р.
Оскільки на 1 березня 2018
року, пенсіонер не набув право
на проведення перерахунку
пенсії (тобто немає 24 місяців
страхового стажу), автоматичний
перерахунок з 1 квітня 2018 року

проведений не буде.
У даному випадку особа має
право звернутися із заявою про
проведення перерахунку до територіального управління ПФУ
після 20.05.2018р. , на підставі
якої буде здійснено такий перерахунок. У разі незвернення
гр.В. із заявою, автоматичний
перерахунок буде проведено
йому з 01.04.2019року.
Прикінцевими положеннями
ЗУ-1058 передбачено, що протягом двох років з дня набрання
чинності
ЗУ-2148
(з
11.10.2017р.), перерахунки
пенсій, відповідно до ч 4 ст 42
ЗУ- 1058, можуть проводити за
поданою пенсіонером заявою.
Обчислення страхового стажу,
який дає право на перерахунок
пенсії відповідно до цієї статті,
здійснюється не раніше дня, що
настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким
призначено пенсію за вислугу
років на умовах, передбачених
ЗУ «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 ЗУ1058.
Олена ЮСИПОВИЧ,
начальник Турківського
відділу обслуговування
громадян ГУ ПФУ у Львівській
області.
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ПОНЕДIЛОК, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 15.45 М/с «Чорний
Джек»
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 Клiпи учасникiв Євробачення-2018
09.40 Д/с «Спiльноти тварин»
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
10.50, 14.20, 15.10, 23.45,
02.00, 03.40 Погода
11.00 Д/с «Незвичайнi культури»
12.00, 02.05 Д/ц Смаки Культур
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.55 Перша шпальта
15.20, 03.45 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00, 01.10 Розсекречена
iсторiя
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15 Вiйна i мир
21.30, 03.25 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Окупованi»
23.30 С/р «Обличчя вiйни»
23.50 Д/ц Незвичайнi культури
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, 05.00 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.40, 14.00, 15.15 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Грошi»
23.15, 00.25 «Голос країни 8»
04.20 «Українськi сенсацiї»
ІНТЕР
06.05 «Мультфiльм»
06.15, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.15 «Ранок з
Iнтером»
10.10 Х/ф «Формула кохання»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Живiть у радостi»
14.00 Х/ф «Так не буває»
16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.25
«Подробицi»
20.40 Т/с «Заради кохання я
все зможу!»
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

ВIВТОРОК, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 15.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 22.20, 03.05
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 23.40 Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
09.40 Д/с «Спiльноти тварин»
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
11.00 Д/с «Незвичайнi культури»
11.25 «Гордiсть свiту»
12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.55 Складна розмова
15.20, 03.45 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Свiтло
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18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «Шукачi чудес»
19.50, 01.10 Чемпiонат свiту з
хокею серед юнiорiв - 2018.
Угорщина - Україна
22.45 Д/с «Таємницi людського
мозку»
23.50 Д/ц Незвичайнi культури
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
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.45, 14.05, 15.25 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 05.00 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Повернiть менi красу 3»
23.20, 00.25 Комедiя «Службовий роман. Нашi часи»
01.20 Драма «Марта, Марсi
Мей, Марлен»
ІНТЕР
06.05 «Мультфiльм»
06.20, 22.30 «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 «Заради
кохання я все зможу!»
12.00 «Новини»
12.50 Т/с «Схiднi солодощi»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.20
«Подробицi»
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

СЕРЕДА, 18
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 15.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 22.20, 03.05
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 23.40 Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
09.40 Д/с «Спiльноти тварин»
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
11.00 «Гордiсть свiту»
12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10 :РадiоДень
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.20, 03.40 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Вiйна i мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Перша шпальта
19.25 Д/с «Шукачi чудес»
19.50, 01.10 Чемпiонат свiту з
хокею серед юнiорiв - 2018.
Iталiя - Україна
22.45 Д/с «Таємницi людського
мозку»
23.50 Д/ц Незвичайнi культури
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»
10.50, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.40, 14.00, 15.20 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретнi матерiали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Одруження наослiп 4»
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23.30, 00.25 Драма «Виннi
зiрки»
02.20 «Грошi»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12.50 Т/с «Схiднi солодощi»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.20
«Подробицi»
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»

ЧЕТВЕР, 19
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 15.45 М/с «Чорний
Джек»
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, 23.40 Клiпи учасникiв
Євробачення-2018
09.40 Д/с «Спiльноти тварин»
10.35, 13.35, 16.40 Телепродаж
11.00 «Гордiсть свiту»
12.00 Д/ц Смачнi iсторiї
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.55 До справи
15.20, 03.50 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНI
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.25 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
20.25 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.30, 03.25 Новини. Спорт
21.50 Д/ф «93: Бiй за Україну»
22.50 Д/с «Таємницi людського
мозку»
23.50 Д/ц Незвичайнi культури
01.10 Вiйна i мир
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, 00.40, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.45, 14.05, 15.25 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.50 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Мiняю жiнку - 13»
23.00 «Право на владу 2018»
00.45 Драма «На гребенi»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.20, 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 «Заради
кохання я все зможу!»
12.50 Т/с «Схiднi солодощi»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 05.25
«Подробицi»
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
Заключна серiя

П’ЯТНИЦЯ, 20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 15.30 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,

09.25, 13.00, 15.00, 22.20, 03.05
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Клiпи учасникiв Євробачення-2018
09.40 Д/с «Спiльноти тварин»
10.35, 13.35, 16.25 Телепродаж
11.00 «Гордiсть свiту»
12.00 Д/ц Смачнi iсторiї
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.55 Схеми. Корупцiя в
деталях
15.20, 03.40 Лайфхак українською
16.50 Фольк-music
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Культурна афiша здорової людини
19.25 Д/с «Шукачi чудес»
19.50, 01.10 Чемпiонат свiту з
хокею серед юнiорiв - 2018.
Україна - Румунiя
22.50 Концерт симфонiчного
оркестру K&K Philharmoniker.
Kendlinger dirigent Straub
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.05, 14.35, 15.45 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Мама»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «Iгри приколiв 2018»
23.20, 00.15, 05.05 «Розсмiши
комiка»
01.10 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
06.05 Мультфiльм
06.20 «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 «Заради
кохання я все зможу!»
12.50 Т/с «Схiднi солодощi»
14.50, 15.45, 16.45, 02.15
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Молодий Папа»
Прем’єра
04.20 «Стосується кожного»

СУБОТА, 21
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15
Новини
09.30, 19.50, 03.50, 05.20
Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 13.40, 15.25 Телепродаж
11.00 Д/с «Незвiданi шляхи»
12.00 Х/ф «Клара i Франциск»
14.00, 04.00 Концерт
симфонiчного оркестру K&K
Philharmoniker. Kendlinger
dirigent Straub
15.40 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть»
16.35 Д/с «Спiльноти тварин»
17.05 Т/с «Iспанська легенда»
20.00 Розсекречена iсторiя
21.35 Як дивитися кiно
22.00 Х/ф «Я, Денiел Блейк»
23.45 Д/ц Незвичайнi культури
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 23.10 «Свiтське життя

2018»
11.05 «Голос країни 8»
14.05 «Лiга смiху 2018»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка. Дiти
2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.10, 03.55 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.35 Док.проект «Брати
Меладзе. «Вопреки»
06.15 «Україна вражає»
06.50 «Мультфiльм»
07.30 «Чекай мене»
09.00 Х/ф «За сiрниками»
11.00 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина»
12.30 Х/ф «Невиправний
брехун»
14.00 Х/ф «Танго кохання»
16.00, 20.30 Т/с «Схiднi
солодощi»
20.00, 01.45, 05.30
«Подробицi»
22.30 Т/с «Молодий Папа»
02.15 Д/п «Клара Лучко. Три
зустрiчi»

НЕДIЛЯ, 22
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15
Новини
09.30 Х/ф «Клара i Франциск»
11.10, 14.05, 16.00 Телепродаж
11.30, 03.30 Погода
11.40 Д/с «Двоколiснi хронiки»
12.10 Перший на селi
12.40 Д/ц Незвичайнi культури
14.20 Фольк-music
15.30, 03.35 Д/с «Спадок на
кiнчиках пальцiв»
16.15 Д/с «Щоденники комах»
16.35 Д/с «Спiльноти тварин»
17.05 Т/с «Iспанська легенда»
19.50 Д/с BBC «Iмперiя»
21.35 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.15, 04.05 Д/с «Весняний
фестиваль»
23.10 Д/с «Шукачi чудес»
23.40 Клiпи учасникiв Євробачення-2018
23.55 Д/с «Жива природа»
00.40 «Гордiсть свiту»
КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото - забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.10 «Повернiть менi красу 3»
11.30, 12.55 «Свiт навиворiт 8»
14.00 Т/с «Прислуга»
17.50 Комедiя «Кохання у
великому мiстi - 3»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
00.10 «Iгри приколiв 2018»
ІНТЕР
06.00 Мультфiльм
06.40 Х/ф «Невиправний
брехун»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
12.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
12.50 Х/ф «Людина-оркестр»
14.30 Х/ф «Попелюшка «80»
18.00 «Крутiше всiх. Новий
сезон»
20.00, 02.05 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi»
22.30 Т/с «Молодий Папа»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Äåìîãðàô³÷íà
ñèòóàö³ÿ
Кількість
населення
Львівщини на 1 лютого 2018р.
становила 2528,5 тис. осіб.
Упродовж січня цього року населення області зменшилось
на 1080 осіб. У січні 2018р. в області народилось 2041 немовля. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському,
Сколівському та Жовківському районах, найнижчий – у
містах Моршин та Червоноград.
Кількість населення Турківського району на 1 лютого 2018р.
становила 49580 осіб. Упродовж січня 2018р. кількість населення зменшилась на 24 особи за рахунок природного (15
осіб) та міграційного скорочення (9 осіб). У січні 2018р. народилась 61 дитина (на 4 дитини
більше порівняно з січнем
2017р.), померло 76 осіб (на 7
осіб більше).
Головне управління статистики у Львівській області.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Турківської райдержадміністрації
№ 92 від 11.04.2018
Про завершення опалювального сезону 2017/18 року
Відповідно до пункту 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, та з метою економії споживання природного
газу:
1. Встановити дату завершення опалювального сезону 2017/18
року для бюджетних установ Турківського району з 16 квітня 2018
року.
2. Керівникам бюджетних установ району:
2.1. Провести консервацію котельного обладнання та теплосистем;
2.2. Проаналізувати діяльність установ під час опалювального
сезону 2017/18 року.
3. Сектору житлово-комунального господарства, будівництва та
інфраструктури районної державної адміністрації подати інформацію щодо завершення опалювального сезону для бюджетних установ у департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації М.М.Яворського.
Турківське відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління поліції у Львівській області інформує, що
власники лісопильних об’єктів, які з різних причин досі працюють без відповідних дозвільних документів, мають можливість
упродовж тижня розпочати процедуру їх виготовлення. У разі ігнорування цими вимогами, власників буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 164 Кодексу України «Про адміністративне правопорушення». Санкція даної статті передбачає
штраф, у розмірі до 17 тисяч гривень.

Тільки один день з 09.00 до
14.00 год. 18 квітня

КУПУЄМО
НАТУРАЛЬНЕ
ВОЛОССЯ
та шиньйони (натуральне –
від 32 см; сиве, фарбоване – від
42 см)
Дорожче всіх!
Працюємо без посередників
+ оплачуємо стрижку
ГОДИННИКИ: у жовтих корпусах старі, наручні, механічні на
запчастини (вибірково).
Адреса: м. Турка, вул. Січових
Стрільців, 55, перукарня «Чародійка», тел.: 098-3180443.

Домашня еко-ферма пропонує:
кролики (різних порід) – для
розведення, а також м’ясо кролика.
птицю: кури (породи Брама),
індокачки.
Є в продажі комбікорм для
кроликів і для птиці.
Деталі за телефоном :
0973326338.

У вівторок, 17 квітня, з 15.00
до 17.00 год. в приміщенні Турківського відділення поліції буде
проводити особистий прийом
громадян заступник начальника Головного управління поліції
у Львівській області, полковник
поліції Сабанюк Тарас Ростиславович.

Загублене пенсійне посвідчення (серія ААГ №131820),
видане УСЗН Турківської РДА на
ім’я Василя Васильовича Шогана, вважати недійсним.

Продається диґа (двигун – ГАЗ-69, газоновський міст і коробка,
роздатка – ГАЗ-69).
Ціна – договірна. Тел.: 0997375462, 0678984641.

Робота за кордоном
Набираю чоловіків на автомобільні шроти. Вакансії – на
будову, заводи, готелі. Роблю
візи.
Тел.: 0988356134. Віталій.

Магазин «Золото»: ювелірні
вироби, обручки на всі смаки.
Адреса: майдан Шевченка (у
приміщенні «Родинна аптека»).

Продається дерев’яний житловий приватизований будинок
(біля поліклініки) в м. Турка.
Ціна – договірна.
Тел.: 0990930620.

18 квітня минає два роки, як немає з нами о. Михайла Паращака
– настоятеля храму Св. Мучеників Маккавеїв с. Ропавське – священика, який любив людей, любив Бога, Церкву і
Україну. І всі болі, труднощі, негаразди, які терпіли його парафіяни, брав близько до серця. Усе
своє священиче життя о. Михайло присвятив
спілкуванню, відкритості до ближнього і до Бога.
Усіх зворушувала його доброта, людяність, безпосередність. Своїм прикладом надихав усіх творити добро.
Христос сказав: «Якщо хочете унаслідувати
Царство Небесне, будьте як діти». З такою дитячою щирістю любив Бога та ближнього і о. Михайло. Ми щасливі, що мали такого пастиря, наставника, ісповідника, якого завжди пам’ятатимемо.
Висловлюємо співчуття рідним. Сумуємо та з вірою і надією про
воскресіння мертвих молимось про його вічне блаженство в Небесних Оселях. Вічна йому молитовна пам’ять!
Церковний комітет та громада с. Ропавське.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ глибоко сумують з приводу смерті колишнього водія швидкої медичної
допомоги Турківської ЦРЛ Миколи Климентовича Кузьмака і висловлюють щире співчуття рідним покійного.
Педколектив Присліпського НВК висловлює щире співчуття вчителю зарубіжної літератури Марії Василівні Туринець з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата – Василя.
Педколектив Присліпського НВК висловлює щире співчуття вчителю української мови та літератури Ганні Олексіївні Крецул та вчителю інформатики Івану Ігоровичу Крецулу з приводу великого горя
– смерті батька і дідуся.

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

У місті Турка розпочав роботу магазин-салон «Оптика»!
Продається дворівнева квартира, загальною площею 76
кв.м., з газом, водою, каналізацією. Дві кімнати, гардеробна,
ванна, кухня, коридор. Є діючий
камін, кондиціонер, балкон, два
підсобні приміщення, туалет. З
ремонтом і пластиковими вікнами. Терміново, недорого.
Тел.:
0968285949,
0502058213.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

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.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
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Колектив ДП «Боринське лісове господарство» висловлює щире
співчуття водію лісгоспу Борису Євстаховичу Цуняку з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Марії Несторівни.
Колектив Ластівківського НВК глибоко сумує з приводу передчасної смерті вчителя хімії Дарії Олексіївни Федьків і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійної.
Колектив Ластівківського НВК висловлює щире співчуття вчителю
біології Оксані Володимирівні Свищ з приводу великого горя – передчасної смерті матері.
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