В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

¹21

(1422)

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

Ï’ßÒÍÈÖß,

20 òðàâíÿ 2016 ÐÎÊÓ

ÂÈØÈÂÀÍÊÀ
ªÄÍÀª ÂÑ²Õ
Десять років тому, з ініціативи студентів факультету
історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, вперше в Україні
було проведено акцію «Всесвітній День вишиванки».Спочатку, у
2006 році, вишиванки одягнуло лише декілька студентів, що прийшли на заняття, а вже в наступному році свято набрало всеукраїнського, та й навіть міжнародного рівня. На вулицях та площах українських міст 21 травня збирається сотні, тисячі людей, одягнутих в колоритні вишиванки. З роками уже стало
традицією, що учні загальноосвітніх шкіл, працівники установ
та організацій протягом цілого дня демонструють усю красу
витвору людських рук, підтверджують нашу самобутність та
неповторний колорит. З-поміж різних заходів, ентузіасти проводять фотоконкурси, щось на зразок «Моя родина у вишиванці»,
усілякі фотосесії.

Неординарним та святковим був минулий четвер і в Турці. Практично у всіх організаціях працівники прийшли на роботу у вишитих сорочках та платтях, вражаючи неповторністю вишивки та багатством гами
кольорів. Треба сказати, що з кожним роком це свято набуває все більшої і більшої популярності й актуальності. Всі, хто вважає себе
справжнім українцем-патріотом, має за честь – та й обов’язок – цей день присвятити вишиванці, з якою в нас пов’язана велика історія та
різноманітні цікаві традиції. А лозунг «Вишиванка- це круто!» в цей день є особливо актуальним.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ì³êðîïðîåêò «Ïðàïîð íàøî¿ ïîøàíè ³ ïîäÿêè»
4 квітня відбулося відкриття мікропроекту «Прапор нашої пошани і подяки», що діє у рамках
освітньо-виховного проекту « 3 вірою у перемогу – з поглядом у майбутнє». Ініціатором даного проекту виступає Львівський обласний учнівський парламент. Всі заходи у рамках проекту
здійснюються за підтримки департаменту освіти та науки Львівської ОДА.
Цей мікропроект спрямований не лише на сприяння патріотичного виховання та розвитку громадсько-активної особистості, здатної до самотворення та розбудови національно-культурних традицій Батьківщини, а в першу чергу на вшанування справжніх Героїв України, що життям оберігають наш спокій.
Внаслідок реалізації мікропроекту було створено прапор, який став символом подяки Героям України
за свій вклад у відновлення та збереження суверенітету України. Минулого тижня Прапор подяки і
пошани Турківщині передав Дрогобицький районний учнівський парламент, а ми, у свою чергу, передали його Старосамбірському району.
На честь передачі Прапора учнівський парламент нашого району підготував літературно-музичну
композицію, на яку були запрошені учасники АТО та члени їхніх родин.
Хочеться звернутися до всіх учнів із проханням, яке передав від імені всіх наших мужніх захисників
Микола Коноваленко: малюйте і надсилайте малюнки нашим воїнам на Сході, бо з ними, як із найціннішим оберегом, вони захищають наш мир і спокій.
Христина КОСОЛОВИЧ.

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ШАХРАЇВ
Днями у Турківське відділення
поліції звернувся 21 – річний житель одного з сіл та повідомив,
що, замовивши одяг через інтернет - мережу «Вконтакте», він
переказав кошти, в сумі 1740
гривень, на банківський рахунок, проте товар не отримав.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.1 та
ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання,
передбачене санкціями статті,
– позбавлення волі на строк до
трьох років.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян – будьте
пильними та керуйтесь здоровим глуздом, купуючи товари через мережу Інтернет. Завжди ретельно перевіряйте отриману
інформацію та звертайтесь до
поліції при виникненні найменшої підозри.
Наш кор.

У неділю, 22 травня, о 15.00
год., відбудеться освячення та
відкриття відпочинкової зони
«Сонечко», за адресою: м. Турка, вул. Міцкевича, 79/1 (територія АЗС «Агро-ЛТД»).
Запрошуються батьки з
дітьми. Буде цікава святкова
програма з подарунками для
дітей.

У ТУРЦІ ГОРІЛА
“ВОЛГА”
16 травня, о 13:11 год., до
Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Турка по вул. Б. Хмельницького, 23. Вогнем знищено
моторний відсік, салон та документи на автомобіль ГАЗ24 «Волга», пошкоджено кузов автомобіля та дах гаража на площі 4 кв.м.
Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок та гараж.
Постраждалих на пожежі
немає. Причина виникнення
займання встановлюється.
Прес-служба ГУ ДСНСУ у
Львівській області.

Турботливого, люблячого синочка, коханого
чо л о в іка ,
рідненького татуся, найкращого брата, дорогого зятя і надійного швагра,
племінника, послушного онука
– Миколу Любом и р о в и ч а
Ільківа – із 25річчям вітають мама Галина,
дружина Оксана, донечка Василинка, сестра Наталія з чоловіком Іваном і племінники Іванко,
Даринка, Любчик; брат Василь,
сестра Марія, стрик Василь, тітка
Неля з сім’єю, тітка Михайлина з
сім’єю, тітка Люба з сім’єю, вуйки
Іван та Олексій з сім’ями, теща,
швагро Володимир з сім’єю,
дідусі Ілько і Петро, бабусі Анна,
Маланія, Марія і бажають йому
міцного здоров’я, світлої радості
в житті, Божого благословення
на многії літа.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста Тебе
оберігає,
Ангел Господній на крилах
тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й
добро.
Дорогого, люблячого і турботливого чоловіка і татуся – Ігоря Володимировича Демківа із с. Ясениця – із золотим ювілеєм, який
відзначив 13 травня, від щирого
серця і з великою любов’ю
вітають кохана дружина Галина, син Ігор,
дочка Ольга і бажають ювіляру міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги, родинного затишку, благополуччя і добра,
довгих і щасливих років життя в
Божій опіці.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш
летить,
І береже Вас від біди усюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами
буде.

2 стор.
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ПЕРЕМОГА –
ПОДАРУНОК ДО
ЮВІЛЕЮ ШКОЛИ
Під егідою Міністерства культури України,
Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації, Дрогобицької міської ради, з 6 по 9
травня в м. Дрогобич проходив перший Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Франкове Підгір’я». В
ньому взяли участь й троє вихованців Турківської
дитячої музичної школи. Зокрема випускниця Надія
Куприч (клас фортепіано, викладач Ігор Заканич),
учениця 2 класу Роксолана Капустинська (бандура
вокальна, учениця 5 класу Соломія Смиш (бандура
інструментальна). Викладач дівчат – Оксана Мельник.
Приємно, що на цьому престижному конкурсі добре
виступили наші бандуристи й, завоювавши призові місця,
зробили подарунок для музичної школи напередодні її
50-річчя. Зокрема Роксолана, яка вперше виступала на
подібному конкурсі, стала лауреатом, здобувши 3 місце,
а Соломія, яка вже має досвід виступів, стала лауреатом
ІІ ступеня. До речі, це вже не перший успіх вихованців
Оксани Мельник на престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Й далеко не останній. Адже досвідчений викладач робить все від неї залежне, щоб здібні діти могли проявити себе й, продемонструвавши
свій талант, возвеличити наш край.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ЯБЛУНЬКА ВІТАЄ СВОЇХ ГЕРОЇВ»
Під такою промовистою назвою в Народному домі с. Н. Яблунька пройшов мистецький захід
із вшанування українських Героїв. На початку із благословенням виступив настоятель місцевого храму о. Богдан та з вітальним словом сільський голова Василь Хорт. Піднесено і зворушливо прочитала вірш
«Сповідь воїна» Христина Германович. А далі був
цікавий концерт. Зокрема цілий ряд патріотичних пісень виконали Віра
Ляхович, Людмила Куприч, Микола Магдич,
Ліліана Михайлишин, Софія Германович, Руслан
Ляхович, Микола Магдич;
гарно читав гуморески
Іван Кузан. Заслуженими
оплесками нагороджували присутні дівчат-танцівниць – Ганну Кудільчак,
Аліну Січак, Михайлину
Гембець, Марину Розлуцьку, Софію Германович.
Добре впоралися із завданням і ведучі Іванна Куприч та Олег Кузьо.На захід
були запрошені ветерани
Другої світової війни Степан Кузьо та Степан Сливар, учасники АТО та їхні матері.
У виконанні троїстих музик (Микола Мишковський, Володимир Мишковський, Олександр Щомак,
Віктор Ковальчин, Іван Бегей) прозвучала в’язанка українських пісень.
На завершення у піднесеному настрої всі учасники концерту та глядачі заспівали «Многая літа!».
Як розповів редакції завідувач Народного дому Володимир Мишковський, цей концерт був одночасно й творчим звітом місцевих працівників культури.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Â Óêðà¿í³ ñòàðòóâàâ òèæäåíü
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó
В Україні з 16 по 20 травня проходить Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху - 2016 під гаслом: «Безпека на
дорозі - безпека життя».
Щорічно в Україні відбувається майже 200 тисяч ДТП, в яких близько 40 тисяч осіб отримують травми, а більше 4 тисяч осіб гинуть.
Щодоби українські дороги забирають більше 14 життів і більше 100
чоловік отримують травми різного ступеня тяжкості. Україна має
один із найгірших показників смертності від ДТП у Європі (5 місце
серед 40 країн Єврорегіону).
Зокрема на території обслуговування Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області, станом на 16.05.2016 року, зареєстровано 16 ДТП, під час яких одна особа загинула, а 4 було
травмовано (один травмований – дитина, віком 5 років). Основними причинами автопригод з постраждалими, що були скоєні впродовж 5 місяців поточного року, є перевищення безпечної швидкості
руху - 10 автопригод, а також порушення правил маневрування та
правил обгону.
Під час Всеукраїнського тижня БДР передбачається у всіх на-
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Днями голова Турківської
райдержадміністрації Олександр Лабецький поспілкувався з жителями міста Турка.
Зустріч відбулася у культурному центрі «Україна». Там же
звітував про свою роботу
Турківський міський голова
Геннадій Когут.
Олександр Миронович поінформував турківчан про основні завдання, які стоять сьогодні перед органами місцевої
влади, та про те, що вдалося
зробити в районі протягом минулого року. Зокрема повідомив,
що до кінця літа буде завершено капітальний ремонт автодороги Львів-Самбір-Турка-Ужоцький перевал, й зазначив, що
завжди відкритий для спілкування і готовий вислухати запитання про проблеми, які турбують
жителів міста.
На зустрічі також порушували
питання щодо забезпечення
міста Турка питною водою та завершення реконструкції очисних
споруд, відновлення роботи
міського парку. Присутні цікавились й питанням щодо місця
розташування міського ринку,
створення малого підприємства
м’ясопереробної продукції, вирубування лісів тощо.
Світлана БАГАН.

КРАЛИ ПАЛЬНЕ
До Турківського відділення
поліції 16 травня надійшло повідомлення про те, що в одному із населених пунктів нашого району виявлено несанкціоновану врізку в нафтопродуктопровід.
На місці події працювала
слідчо-оперативна група. Було
виявлено резервуари з рідиною,
загальною ємністю близько 300
літрів, та обладнання для несанкціонованого відбору нафтопродуктів. Витоку нафтопродуктів у
навколишнє середовище не
було. Сума викраденого встановлюється.
На місці події працівники
поліції затримали двох місцевих
жителів, віком 43 та 54 років, які
підозрюються у крадіжці нафтопродуктів.
Проводиться ряд слідчо-оперативних дій.
За даним фактом відкрито
кримінальне провадження.
Відділ комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області.

вчальних закладах проведення лекцій, уроків, бесід щодо виконання вимог Правил дорожнього руху, розуміння значення безпечної
поведінки, культури на вулицях, на пішохідних переходах та інших
небезпечних ділянках дороги.
Проводяться постійно оперативно-профілактичні заходи «Увага!
Діти на дорозі!» для привернення уваги водіїв транспортних засобів
до можливої появи дітей на проїзній частині, пропагування дотримання правил дорожнього руху дітьми та профілактичні заходи –
«Пішохід», «П’яний за кермом – злочинець», «Безпечна швидкість»,
а також благодійну акцію «Здай кров – врятуй життя».
Головне завдання Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього
руху -відзвітувати перед суспільством про те, що держава зробила
за 5 місяців цього року у сфері безпеки дорожнього руху, чи вдалося
завдяки проведеним заходам поліпшити ситуацію на дорогах, проінформувати громадян про плани на найближчу і подальшу перспективу.
У цьому році Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху
проходить за підтримки Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства інфраструктури, Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту, Міністерства охорони здоров’я та за активної участі страхового бізнесу України.
Михайло БОНТЕЙ,
старший інспектор з дорожнього нагляду, старший лейтенант
поліції.

Дорогу куму і хресну маму –
Оксану Антонівну Писанчин – із
золотим ювілеєм від щирого
с е р ц я
в ітаю ть
к у м и
Світлана і
Володимир, похр е с н и ц я
Тетяна з
чол о в ік о м
Анатолієм і
донечкою Марічкою та бажають люблячій ювілярці міцного здоров’я – з роси
і води, світлої радості в житті, родинного тепла, мирного неба
над головою, сімейного благополуччя, рясних Божих благословінь на многії і благії літа.
Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі
бажань.
Щоб доля дарувала тільки
радість,
Ні грама бід, ні крапельки
страждань.
А в небеснім просторі, де
світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм
Синочком
Приносить Вам щастя земне.

ÏÎÄßÊÀ
Минулої неділі в с. Явора
пройшов футбольний турнір
пам’яті Героя Михайла Романовича, який віддав своє молоде життя за нашу незалежність, воюючи з ворогами
України в зоні проведення АТО.
Ми раді, що не забувають за
нашого Михайла і щиросердечно дякуємо активному організатору цього турніру Віталію Старушкевичу та за спонсорську
підтримку – районній організації
ВО «Свобода» (Мирослава Калинич).
Дай Боже усім Вам міцного
здоров’я, сили, ентузіазму і довгих років життя.
З повагою –
сім’я Романовичів.
22 травня 2016 р. у с. Шандровець відбудеться урочисте
відкриття меморіальної дошки
на фасаді Шандровецького НВК
Василю Михайловичу Боруті –
випускнику школи, уродженцю с.
Шандровець, учаснику АТО, який
геройськи загинув в Артемівську, захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави.
Початок відкриття – о 14.00
год.
Запрошуємо учасників АТО і
всіх бажаючих взяти в ньому
участь.
Шандровецька сільська
рада.
Ремонт холодильників. Продаж. Доставка. Гарантія.
Тел.: 0951074807.
У мотель «Чертур» потрібні на
роботу офіціанти і прибиральниці.
Довідки за тел.: 0997033557.
26.05.2016 року, о 12.00 год.,
в залі засідань Турківської
районної ради відбудеться
зустріч керівництва району,
керівників лісогосподарських
підприємств із підприємцями
району (юридичні та фізичні
особи), які займаються переробкою лісодеревини.
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Â ãîñòÿõ ó ïîæåæíèê³â
Учні художнього гуртка «Юний малярик» Турківського
НВК мали чудову нагоду ознайомитись з нелегкою, відповідальною та небезпечною професією пожежника. Ця екскурсія була проведена для дітей з метою підготовки їх до
участі в конкурсі на пожежну тематику. Для глибшого
розуміння і усвідомлення цієї професії та для ширшого розкриття цієї теми, учням було запропоновано ознайомитись із відповідальним колективом, оглянути приміщення, техніку, рятувальні засоби. Завдяки заступнику начальника ДПРЧ № 28 м. Турка, старшого лейтенанта служби цивільного захисту Миколі Хомику, було проведено цікаву та змістовну екскурсію з багатою наочністю, а ще збулась мрія дітей – приміряти захисний одяг, каски, а також
«постріляти» з водомету. Для них це стало захоплюючим видовищем, і вони ще й досі згадують її та переглядають світлини.
Нагадали тут нам і про техніку безпеки з електроприладами
та про небезпечні ігри з вогнем. Надали доцільні поради, як
вести себе в екстремальних ситуаціях. Начальник караулу, старший лейтенант служби цивільного захисту Олег Бегей, вправно
допомагав гуртківцям приміряти захисну форму пожежників,
розбурхуючи цікавими історіями уяву та фантазію школярів. Під
кінець розповіді він виїхав пожежним автомобілем і надав можливість його оглянути та зробити на фоні машини цікаві світлини.
Одна з важливих професій тут – професія диспетчера. Так диспетчер ПРЧ-28, молодший сержант Марія Кузівка, яка приймає різні
виклики про необхідність порятунку майна чи життя людей, нагадала, що у разі потреби, потрібно телефонувати за номером 101.
Саме завдяки швидким та оперативним діям, героїзму, відчайдушності вогнеборців, зупиняється лихо, рятується чиєсь життя, вберігається не одна людська доля.
Щиро дякуємо за цікаву та змістовну екскурсію усьому колективу Турківської ДПРЧ №28 та начальнику Турківського сектору Львівського
управління МНС Світлані Мірошкіній.
З повагою учні художньої студії «Юний малярик» та їх керівник, вчитель образотворчого мистецтва Галина Дем’ян-Черчович.

ÃÎÒÓÞ×ÈÑÜ ÄÎ
ÔÅÑÒÈÍ

Нещодавно наша Міжнародна громадська організація «Світовий Конгрес Бойків» отримала письмову відповідь від Міністерства фінансів України про те, що кошти державного фонду
регіонального розвитку, порядок використання яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
року, №156, можуть бути спрямовані на розбудову культурологічного центру Бойківщини.
Також вдалося зустрітися і з
Міністром культури Євгеном Нищуком, якому я вручив нашу програму і попросив дати згоду бути
співголовою оргкомітету фестин.
Вагомий внесок нашої організації у справі відродження та
збереження культурно-мистецьких надбань бойків відзначає й
Голова Комітету Верховної Ради
України з прав людини і міжнаціональних відносин Григорій
Немиря. Окрім цього, Міністерством культури України 7 квітня
2016 року (№222) оголошено
конкурси з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених

інститутами громадянського суспільства, для виконання ( реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2017 році. Також
я зустрівся з керівниками департаменту Міністерства культури,
що проводитимуть конкурс, з
приводу включення до нього
фестин, і уже подаємо заявку
про свою участь.
З нашого боку також було подано документи про фестини
Голові Верховної Ради України
Андрію Парубію, та уже з комплектом документів – теперішньому Прем’єр-міністру України
Володимиру Гройсману.
Подано звернення й до віце-

прем’єр-міністра України Степана Кубіва, який здійснює економічне керівництво в державі, з
приводу виконання необхідних
першочергових завдань до фестин, а це аж 14 пунктів, для виконання яких необхідні державні кошти. Надіємося на його
допомогу.
Щодо збереження Турківського району, то я зустрівся з безпосередніми розробниками Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» Миколою Рубчаком та
Лідією Євтушенко, і була домовленість, що перший заступник
Міністра Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода, за
нашим зверненням, відрядить
на зустріч із громадськістю Турківського району одного із вище
згаданих співробітників.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координаційного
центру фестин; директор Турківського районного Народного
дому; заслужений працівник
культури України.

ÌÈ ÍÅ ÌÎÆÅÌÎ ² ÍÅ ÕÎ×ÅÌÎ
ÇÀËÈØÀÒÈÑß ÎÑÒÎÐÎÍÜ
У районі продовжується волонтерська допомога учасникам АТО. Надаємо звіт за квітень 2016 року.
Залишок: 4538 грн. (борг)
Прихід: працівники ДНЗ №1 м.
Турка – 600 грн.; Віталій Павлик
– 200 доларів – 5120 грн.; Дарія
Баган – 200 грн.; люди – 100 грн..
Всього: 6120 грн.
Залишок: 1482 грн.
Розхід: берци літні – 440 грн.;
костюм – дощовик – 250 грн.;
наколінники тактичні – 2 пари –
200 грн.; рукавиці шкіряні тактичні – 2 пари – 200 грн.; рюкзак
камуфляжний – 2 шт. – 640 грн.;
акумулятори до приладу нічного бачення – 2 шт. – 150 грн.;
підкладки – 4 пари – 16 грн. ;
поповнення на телефон – 53
грн.; пересилка «Новою поштою» – 32 грн.; на лікування пораненого – 1000 грн.
Разом: 2981 грн.

Залишок: 1499 грн. (борг)
Отримано від: Євгенії Дмитрус
– медикаменти на суму – 200
грн.; Катерини Гусак – 17 кг. ковбаси і 24 паски для батальйону
ОУН у с. Піски; Турківського НВК
«ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – дві великодні посилки для батальйону
ОУН у с. Піски; люди – коляска
інвалідна.
Видано і відправлено в зону
АТО за кошти громадян:
берци літні; костюм – дощовик; наколінники тактичні – 2
пари; рукавиці шкіряні тактичні
– 2 пари; рюкзак камуфляжний
– 2 шт.; акумулятори до приладу
нічного бачення – 2 шт.; підкладки – 3 пари; поповнення на телефон; штани бундес; нашоломник; медикаменти; коляску інва-

лідну; 17 кг. ковбаси, 24 паски,
дві великодні посилки для батальйону ОУН у с. Піски; дитячі
великодні малюнки.
Висловлюємо
особливу
вдячність вчителям та учням
шкіл району, всім небайдужим
мешканцям, працівникам організацій та установ, які долучилися до проведення благодійної
акції «Великодній кошик»
(інформація була опублікована
в двох попередніх номерах газети «Бойківщина» за 22 та 29
квітня).
В такий спосіб наші захисники ще раз переконаються, що
про них не забувають, а також
вони зможуть відчути родинне
тепло і затишок, знаходячись
так далеко від рідних домівок.
Координаційний центр надання допомоги учасникам АТО
та членам їх сімей.

«Âåëèêîäí³
ïèñàíêè – ðàä³ñòü
äëÿ ìàòóñ³»
Під
такою
назвою
відбувся святковий виступ, присвячений Дню Матері, в мальовничому селищі Бориня.
Вихованці гуртка при
церкві Св. Євхаристії смт. Бориня «Щасливе дитинство»,
організатором якого є о. Казимир, спільно з художнім
керівником Народного дому
Галиною Низкогуз, подарували своїм односельцям 3,5
години гарного настрою.
Цей виступ поєднав у собі
три події: Великдень, День
перемоги, День Матері. Почалося все традиційно з молитви. Діти молились Богу,
щоб їхні батьки були завжди
здорові і на Україні настав
мир. Звучали авторські вірші,
співали душевні пісні, танцювали запальні танці.
Приємно було, що до виступу приєдналась Боринська
музична школа, а саме: директор Наталія Сич, викладач Іванна Кузьмак зі своїми
учнями. Вони подарували чудові чотири музичні номери.
Також свою допомогу у підготовці до виступу надала вчитель музики Боринського
НВК Тетяна Петрайко. За це
їй окремо дякуємо.
Глядачі отримали багато
вражень і великий заряд гарного настрою. На завершення з подякою і привітанням
до Дня Матері виступила секретар Боринської селищної
ради Іванна Гутчак.
Окрему подяку висловлюємо голові Турківської районної ради Володимиру Лозюку за допомогу і постійну
підтримку духовно-патріотичного гуртка при церкві Св.
Євхаристії «Щасливе дитинство».
Велике спасибі вихованцям гуртка за їхню працю і
активну участь у виступах і
заняттях. У їхніх юних серцях
живе велика любов до Бога,
до ближнього та Батьківщини. Будем сподіватись, що
їхні молитви були почуті і на
нашій Україні запанує мир і
спокій, а в людських серцях –
любов і злагода.
Людмила КОМАРНИЦЬКА,
керівник гуртка «Щасливе
дитинство».

23 травня виповниться 5 років
Вадимчику Топитчаку із с. Шум’яч.
Дорогого і люблячого синочка, онука, братика і племінника сердечно
вітають тато Володимир,
мама
Люба, бабусі Анна
і Марія, дідусі Богдан і Микола; двоюрідні брати Богдан, Назар, Олег і
Саша; вуйко Василь і вуйко Микола, тітки – Марія,
Людмила і Галина
з сім’ями та бажають люблячому
імениннику міцного здоров’я, щасливої долі, опіки Богородиці і Божого
благословення.
Як п’ять виповниться рівно
Вже видно вдачу безсумнівно.
У ній є сила, що від тата,
А ласку мама вміла дати.
Нехай Твоє дитяче серденько
вбирає
Тепло родинне аж до краю.
Хай до людей своє тепло воно
скерує,
А доля Тебе щедро обдарує.
Тато, баба Катя, сестричка Даринка і стрик Микола від щирого серця
і з любов’ю вітають з днем народження, який відзначатиме 21
травня, дорогого
синочка, онучка,
братика і племінника – Миколку Івановича Годія – і бажають йому міцного здоров’я, щасливої долі, Божого
благословення на
довгій життєвій стежині.
Нехай Тобі ще років небагато –
Поки що – три. Проте вони
Усій родині прикрасили дні.
Нехай, рідненький, доля Твоя
буде світла,
Добром і щастям щедро
квітне!
Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження заступника головного лікаря по амбулаторнополіклінічній роботі –
Миколу Петровича Яцкуляка – і бажають
йому міцного здоров’я,
світлих і радісних, без хвилювання і журби, днів, достатку,
миру, поваги від людей, любові від
рідних, довголіття.
Хай радість приносить кожна
година,
Від горя хоронить молитва
свята,
Щасливою буде життєва стежина
На довгі багаті і мирні літа.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з
ювілейним днем народження кухаря –
Світлану Антонівну
Писанчин – і бажають їй міцного здоров’я, світлої радості в
житті, благополуччя, Божого благословення.
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються до ніг, як вишні
цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато
літ!

4 стор.
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Ï²ÄÏÐÈªÌÖ² Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÐÈÍÊÓ
ÑÒÂÎÐÈËÈ «Á²ÇÍÅÑ-Ë²ÃÓ»,
щоби привести його до належного стану
У наших сусідів – самбірчан, та й старосамбірчан, уже давно
міські промислові ринки охайні, їхні території чисті, прибрані,
облагороджені, торгові ряди компактно розміщені, зібрані в
єдиний торговельний комплекс. Лише у Турці ніяк не можна
навести лад з ринком. Щоби якось зрушити цю справу з мертвої точки, та й, зрештою, зберегти для себе місце роботи,
люди, які торгують на ринку, вирішили об’єднатися у громадську організацію.
надходження, а може буде й
– Так, вони дійсно захотіли
допомога з боку держави громати свою спілку, юридично
мадським об’єднанням та грооформлену, щоби самостійно
мадам.
вирішувати усі свої проблеми, –
– По суті, все це стало своєрісказав, виступаючи на недавній
дним поштовхом для створенсесії, міський голова Геннадій
Когут. – Її вони створили. Міська
рада залюбки підтримала цю
ідею. «Поки ви не згуртуєтеся в
якусь громадську організацію,
ми з вами говорити не будемо»,
– так і казали підприємцям.
Наші умови такі: всі члени даної
громадської організації мають
бути офіційно зареєстровані у
податковій службі як підприємці.
Взявши дану земельну ділянку
в оренду, вони, за власні кошти,
відповідно, будуть облагороджувати цей торговельний майданчик. Наше основне завдання,
щоби «Бізнес-ліга» стала повноцінним власником ринку,
міська рада отримувала від неї
кошти за оренду землі, а
підприємці, що торгують на
міському промисловому ринку,
не оббивали пороги міської раня «Бізнес-ліги». Бо зрозуміли,
туші зі своїми претензіями і прощо до нас може прийти чужий
блемами, а вирішували їх самі.
власник, який побудує приЗа словами Івана Титаря, –
міщення для ринку, а ми будемо
активіста й організатора цієї
працювати і платити йому оренсправи, а нині голови громадсьду, – підтримує думку Івана Микої організації «Бізнес-ліга», –
хайловича член правління
ідея створити і об’єднатися у
організації Ірина Яворська.– На
спілку у них визріла давно, ще
нинішній час платити оренду коза міського голови Юрія Касюхмусь – дуже важко. Тому ми всі,
нича. Навіть, було, уже пробу75 осіб, які віддавна тут торгуєвали створювати таку організамо і прагнемо якихось позитивцію, але, на жаль, тоді чомусь
них змін, зорганізувалися і ствоне вийшло.
рили свою громадську організа– З людьми працювати досить
цію. Створили для того, щоб
важко, – каже Іван Михайловзяти у міської влади цю зевич. – У кожного свої плани, інтемельну ділянку в оренду і на
реси, переконання. Так ішов
майбутнє зробити тут гарний
час, доки не почули, що мер
центр для торгівлі.
запрошує в місто інвесторів, і
Представляє громадське
власником ринку може стати не
об’єднання для здійснення
місцева особа. А якщо візьмерізних реєстраційних дій голова
мось за справу самі, то на майІван Титар, членами правління
бутнє, в часі проведення деценє найактивніші підприємці – Митралізації, можна буде надіятихайло Ярошович, Ірина Яворсься, в рамках участі в тому чи іншока та Віталій Павлик, бухгалтему проекті, на якісь інвестиційні

ром – Світлана Шкумбатюк, ревізором – Степан Ілюк. Усе вирішують на загальних зборах.
Склали власний кошторис на
обслуговування даної території.
Встановили суму вступного внеску – 100 грн. з особи.
– У першу чергу той, хто вступає в організацію, має бути хоча
би зареєстрований як підприємець, – розповідає голова Іван
Титар. – Адже на базарі торгують люди різного віку, дехто з них
зареєстрований як підприє-

мець, а дехто, з певних причин,
знявся з реєстрації. Наразі намагаємося домогтися, щоби усі
були підприємцями. Зареєстрованих зараз є більша половина.
Ще однією умовою для тих, хто
бажає поповнити ряди членів
нашої громадської організації,
є те, що дана особа має мати на
території ринку якусь торговельну будку чи місце для
торгівлі. Площа ринку – 0, 12 га.
Розділити на 75 осіб – вийдуть
невеличкі площі, але все ж. З
числа осіб, хто не торгує тут, ми
поки що нікого до своєї спілки
не приймаємо. З 1 червня,
згідно рішення недавньої сесії
Турківської міської ради, міська
рада розриває договір з ЖКУ і
зобов’язує нас взяти на свій баланс старі навіси і біо-туалет.
Причому, насамперед мусимо
розрахуватися з комунальниками, яким винуваті за послуги
близько 7 тис. грн.. І тоді вже, як

ДРУЖІТЬ ІЗ КАЗКОЮ УСІ
Забута казка – це золоте намисто, яке впало на морське
дно. І щоб не втрачати цей
скарб, зберігайте у своїй пам’яті перлини народної мудрості.
(Народний вислів).
Цим учням уже не раз вдавалося завойовувати серця глядачів своїми чудовими виступами зі шкільної сцени. У першому класі вони урочисто провели
«Свято «Букварика», у другому
– чудовий захід, присвячений
Дню матері, а цьогоріч всі присутні у залі – і дорослі, і малеча
– побували в гостях у казки. Учні
3-А класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 показали давню, добре знану усіма «Казку про Колобка»,
але на новий лад.
– Сьогодні у нас незвичайне
свято. Його немає в календарі,
але воно є в серці кожної людини, яка любить казки, – сказала
у своєму вступному слові класовод Іванна Гут. – Не існує у світі
людини, яка би хоч раз на віку
не мандрувала чарівною краї-

ною казки. Знайомство з казкою, зустріч з нею – це завжди
свято. І сьогодні ми маємо чудову нагоду потрапити до цієї дивовижної країни.
На сцені й справді усе виглядало казково: велика гарна хатинка Лісника, діти, переодяг-

нені у костюми звіряток, сцена,
прибрана різнобарвними кульками та яскравими малюнками
із відомих казок…. А розпочали
свій виступ школярі оригінально: презентацією пісень про
казки із одночасним висвітленням цих творів на мульти-
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громадська організація, укладатимемо напряму новий договір
з комунальною службою. Спершу плануємо хоча би облагородити дану територію, провести
тут належну реконструкцію, поставити нормальний туалет, зробити відповідний дренаж, щоб не
текла вода, дорогу для проїзду
пожежної машини, знести старі,
аварійні навіси. Подібне уже
зробили старосамбірчани, але
вони починали це значно раніше, коли трохи час був іншим,
прибутків було більше і бізнес
ішов краще. Коли можна було
скинутися й по 5-6 тис. гривень,
а зараз й по тисячі з людини не
збереш. Не можна сказати, що
буде легко: хтось хоче мати
більший бізнес, комусь добре
так, як було досі, хтось має
більше за площею місце для
торгівлі, інший – одне, маленьке. А тих, хто не хоче вступати у
нашу спілку, потрібно заставити
хоча би платити за місце, на якому людина стоїть і торгує. Отож,
збиратимемо збори і на них вирішуватимемо питання кожної,
окремо взятої людини. Слід сказати, що двічі їздили в Старий
Самбір, вивчали їхній досвід.
Там уже 8 років люди працюють
за такою схемою. До речі, дуже
доброзичливо віднеслися до
нас старосамбірчани. Пояснили
нам усе, показали, як скласти
статут, вести документацію, проводити збори, писати протоколи. Вдячні також і міському голові Геннадію Когуту, до якого
коли би не звернулися, завжди
вислухає і порадить. Багато допоміг нам з юридичними питаннями й член виконкому міської
ради Володимир Хомин. Звичайно, що буде непросто. Виникатимуть й спірні питання. Ми
тільки вчимося. Але надія на
гарніший ринок у Турці, аніж є
зараз, у нас все-таки жевріє.
Нещодавно сесія Турківської
міської ради, розглянувши заяву голови громадської організації «Бізнес-ліга» про викуп
дерев’яних навісів та біотуалету,
що знаходяться на території
міського ринку, який розташований на майдані Шевченка у м.
Турка, враховуючи пропозиції депутатської комісії з питань економіки та бюджету, вирішила надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на продаж дерев’яних навісів та біотуалету громадській організації «Бізнесліга»; визначити вартість навісів
та біотуалету – в сумі 5153 грн.;
міському голові в установленому законодавством порядку укласти договір купівлі-продажу.
Ольга ТАРАСЕНКО.
медійній дошці. Напрочуд вдалою вийшла інсценізація казки
«Нові пригоди Колобка», в якій
йшлося про те, як діти, чекаючи
в гості бабусю й дідуся, самі, без
батьків, стали місити тісто, з
якого спекли Колобок.
Я такий гарненький,
Рум’яний, легенький.
Смак чудовий маю,
Запахом всіх привертаю.
Я найрозумніший,
від усіх сильніший.
Я нічого не боюсь,
Куди схочу покочусь, – вихвалявся Колобок (роль якого артистично виконував Максим Черчович), тікаючи від Зайця, Вовка, Ведмедя, Лисиці, які страшенно хотіли ним поласувати. За
всім цим дійством споглядала
допитлива Сорока, що з нетерпінням чекала на плачевний
фінал. І врешті розумниця Сова
врятувала Колобка, застерігши
усіх, хто хотів ним поласувати:
«Невже вам хочеться, щоб вас
болів живіт? Чи не дай Боже,
щоб з’явився цилюліт? А якщо є
ще алергія на жовток, ви не будете їсти цей свіженький Коло-

Дорогого зятя і швагра – Володимира Омеляновича Жавка
із с. Багнувате – з днем народження, який святкує сьогодні, 20
травня, щиросердечно вітають
теща Марія, сестри дружини
Анна і Марія зі
своїми сім’ями,
і бажають люблячому імениннику міцного
здоров’я, щастя,
світлої радості в
житті, достатку, миру, добра,
Божої ласки на многії і благії літа.
З днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця
Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

22 травня святкує своє 55ліття житель м. Турка – Микола
Іванович Марусяк.
З ювілеєм його вітають любима дружина Надія, дочка Іванна, дочка Аліна, зять Сергій,
онук Максим, свати Кожушки зза Стрия; сестра
Надія із сім’єю, сестра Марія; швагри –
Яворський Роман,
Яворський Михайло, Колодрупський Роман із своїми сім’ями, братова
Іванна зі своєю сім’єю
і бажають йому міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної
життєвої енергії, родинного тепла, Божої опіки у всіх справах.
Хай Бог Тобі пошле літа
щасливі
І рівну стрічку сонячних
доріг.
Нехай удача на життєвій
ниві,
Неначе килим, стелиться
до ніг.
Хай над Тобою небо завжди
буде чистим,
На серці радісно і повно на
столі.
Отож вітаємо зі святом
урочистим
І Богу дякуєм, що Ти є на
землі.
бок». І всі вирішили не їсти Колобка, а подружити з ним. Дружба перемогла – така мораль
казки:
Дружіть із казкою усі,
І між собою теж дружіть,
Бо з друзями завжди цікаво
І весело у світі жить.
Поезія і пісня, танець і малюнок, влучні вислови і жарти – усе
було поєднано на цьому святі
казки, до організації і проведення якого доклали чимало зусиль
і старань третьокласники Максим Черчович, Вікторія Дульнявка, Леся Миклюсевич, Іван Курус, Марина Рубель, Микола Лоневський, Михайло Сьомбак,
Євген Федчишин, Вікторія Кневець, Іван Костишак, Яна Джура, Назарій Синичич, Валентин
Писанчин, Олександра Годованець, їхні батьки та вчитель –
Іванна Ярославівна.
Саме тому були щирими слова подяки від голови батьківського комітету Марії Курус дітям
за таке гарне свято доброти і
милосердя, за те, що нагадало
воно кожному, що усі ми – родом із дитинства.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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МАЙЖЕ 6МІЛЬЙОННА
ІНВЕСТИЦІЯ
У розвиток соціальнокультурної сфери
Турківщини
Днями відбулося засідання конкурсної ради з питань відбору проектів
місцевого
розвитку
Львівської обласної ради. Турківщина на конкурс подала 35 проектів. Й
приємно, що 32 із них дістали схвалення. Один проект, із трьох, що не
пройшли (зокрема по ремонту Народного дому с. Ластівка), подано
на повторний розгляд. І є надія, що
його буде підтримано.
Депутат Львівської обласної ради
Михайло Дзюдзь пригадує, як в часі
передвиборчої кампанії, зустрічаючись з жителями населених пунктів та
керівниками місцевих рад, він націлював їх на написання проектів, бачачи в
них добру перспективу на майбутнє.
Сьогодні він вдячний усім, хто долучився до цієї справи, й каже, що, отримавши перший успіх, не варто збавляти
темп, а наполегливо працювати й далі.
А ось голова Турківської районної ради
Володимир Лозюк відзначає добру
активність депутатів Львівської обласної ради, які сприяли у відборі проектів. Зокрема Михайла Дзюдзя, Михайла Ільницького, Ігоря Комарницького, Івана Собка, Михайла Гички;
співголови конкурсної ради, першого
заступника голови обласної ради Парасковії Дворянин; заступника голови
конкурсної ради Юрія Гудими, ну, й звичайно, голови обласної ради Олександра Ганущина.
У середньому на один проект припадає 200 тисяч гривень, 5 відсотків з
яких має зібрати громада, 50 відсотків
–бюджет обласної ради та 45 відсотків
– місцевий бюджет. До 1 червня
відповідні агенції, ініціативні групи чи
сільські ради, що готували проекти,
мають укласти угоди з підрядними
організаціями й перерахувати кошти
громади як аванс. І, звичайно, розпочати роботи. Якщо цього зроблено не
буде, проект може бути виключений із
переліку переможців, а його місце займе інший, що з тих чи інших причин не
здобув перемогу. І, можливо, це навіть
буде й не з нашого району.
Вагому підтримку в реалізації проектів надав співвласник благодійного
фонду «Сила краю» Михайло Гичка,
виділивши по 8 тис. грн. на реконструкцію Красненського, Гусненського,
Либохірського, Ясеницького, Верхньояблунського, Вовченського народних
домів. 10 тис. грн., на реконструкцію
лікарської амбулаторії с. Лімна виділив депутат Верховної Ради України
Андрій Лопушанський та стільки ж –
на реконструкцію Народного дому с.
Вовче – Максим Козицький – власник
Старосамбірської ВЕС, який в цьому
селі впроваджує проект з вітрової
енергетики. Варто відзначити, що три
проекти подано на конкурс, відповідно, й одержано перемогу Агенцією регіонального розвитку Турківщини, яку
очолює Микола Лило. Зокрема по двох
НВК м. Турка та реконструкції Народного дому с. Присліп.
Тим, хто й на майбутнє має намір
працювати у плані реалізації мікро
проектів, хочемо нагадати, що з 1 вересня стартує конкурс на 2017 рік.
Отож, варто не збавляти темп, а, як
кажуть, нарощувати. У 2016-му році, як
бачимо, завдяки плідній співпраці
районної ради та райдержадміністрації Турківщини, місцевих рад та депутатів обласної ради, досягнуто значного успіху. Турківщина стала лідером
в області у конкурсі мікропроектів.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

5 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
Обсяг фінансування
(тис. гривень):

Реєстр
№

Повна назва проекту

в тому числі:

Заявник
усього
Обласний
бюджет

Районний
бюджет

М іський, селищний,
сільський,
об'єднаної ради
бюджет

спонсорські,
донорські
кошти

кошти
громади

Перелік переможців в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 рік за пріоритетом №1
НАРОДНІ ДОМИ

865

Реконструкція Народного дому с.Верхнє Гусне
Турківського району

ГО «Агенція місцевого
розвитку сіл Верхнє Гусне та
Нижнє Гусне»

836

Реконструкція Народного дому села Верхня Яблунька
Турківського району Львівської області

ГО «Агенція місцевого
розвитку села Верхня
Яблунька»

824

Реконструкція культурного центру - Народного дому
села Вовче Турківського району

Громадська організація
«Агенція місцевого розвитку
села Вовче"

830

Реконструкція Народного дому села Карпатське
Турківського району

Ініціативна група жителів
с.Карпатське

832

Реконструкція і добудова Народного дому с. Красне
Турківського району

834

60.02645

30.0126

19.01259

105

50

42

210.32

100

81.804

28.516

200

100

90

10

Ініціативна група мешканців
с.Красне

72.136

36.068

24.461

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в
приміщенні Народного дому №1, с.Явора, Турківського
району, Львівської області

Явірська сільська рада

197.442

93.785

874

Реконструкція Народного дому села Сянки Турківського
району

Сянківська сільська рада

160

80

70

831

Капітальний ремонт будівлі Народного дому с. Ясениця
Турківського району Львівської області

ГО "Місцева громада за
відродження"

153.652

72.984

64.9847

8

7.6833

833

Реконструкція і добудова Народного дому в селі
Либохора Турківського району Львівської області

Либохорська сільська рада

79.368

39.684

28.184

8

3.5

829

Реконструкція контори під Народний дім в с. Присліп
Турківського району Львівської області

ГО «Агенція регіонального
розвитку Турківщини»

204.997

100

94.498

10.499

838

Капітальний ремонт будівлі Народного Дому с.Верхній
Турів Турківського району Львівської області

Громадська організація
«Агенція місцевого розвитку
сіл Нижній Турів та Верхній
Турів»

203.406

100

93.066

10.34

11.0013

8

8

93.785

5

3.607

9.872

10

Перелік переможців в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 201 6 рік за пріоритетом №2
ФАПИ, АМБУЛАТОРІЇ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ЦЕНТРИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

837

Реконструкція лікарської амбулаторії с.Верхня Яблунька
Турківського району Львівської області

ГО «Агенція місцевого
розвитку села Верхня
Яблунька»

84.888

42.444

37.444

875

Капітальний ремонт приміщення лікарської амбулаторії
села Лімна Турківського району

Ініціативна група Лімнянської
сільської ради

296.513

100

174.21

5

7.477

14.826

Перелік переможців в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 рік за пріоритетом №3
ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
862

Капітальний ремонт приміщення Яворівської ЗОШ I –II
cт

Ініціативна група мешканців
с.Яворів

81.3

40.65

33.15

7.5

878

Капітальний ремонт приміщень «Заходи з
енергозбереження шляхом заміни вікон та дверей на
металопластикові в Бітлянському «ЗНЗ-1-2 ст.-ДНЗ»,
Турківського району Львівської області

Ініціативна група мешканців
села Бітля

210

100

94.518

15.482

880

Капітальний ремонт Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів
(заміна вікон, вхідних дверей та встановлення
водостічних ринв і труб)

Ініціативна група Сянківської
ЗОШ

204.792

100

89.55

15.242

864

Реконструкція приміщення Турківського НВК № 1.
вул.Середня,1, Турківського району, Львівської області

ТРГО «Агенція регіонального
розвитку Турківщини»

135.408

67.704

60.204

7.5

866

Капітальний ремонт Ясеницького НВК Турківського
району

ГО «Місцева громада за
відродження»

210

100

99.5

10.5

869

"Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей у
Турківському НВК (ДНЗ)" за адресою: м.Турка,
вул.Молодіжна 68

ГО «Агенція регіонального
розвитку Турківщини»

199.995

100

84.803

881

Капітальний ремонт приміщення Мельничненської ЗОШ
1-2 ст. Турківського району Львівської області

Громадська організація
«Агенція місцевого розвитку
с. Мельничне»

100

50

39.1

10.9

868

Реконструкція Верхненського НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ)
по вул.Центральна 117/1 в с.Верхнє Турківського району
Львівської області

Ініціативна група

150

75

64.5

10.5

876

Реконструкція існуючого водопроводу Комарницького
НВК у Турківському районі

Ініціативна група мешканців
с.Комарники

64.80228

32.401

27.85128

4.55

867

Капітальний ремонт по енергозберігаючих заходах у
Лімнянському НВК ім. Романа Мотичака у с.Лімна
Турківського району Львівської області

Ініціативна група мешканців
Лімнянської сільської ради

159.966

79.983

68.178

11.805

877

Капітальний ремонт Завадівського НВК Турківського
району, Львівської області

Громадська організація
«Агенція місцевого розвитку
с.Завадівка»

199.662

99.831

86.161

13.67

873

Капітальний ремонт Присліпського НВК «Заходи з
енергозбереження, заміна вікон, дверей і утеплення
фасаду у НВК села Присліп Турківського району»

Ініціативна група села
Присліп

50

44.33

5.67

870

Капітальний ремонт будівлі Шандровецького НВК
Турківського району

Громадська організація
«Агенція місцевого розвитку
села Шандровець»

195.044

97.522

85.547

11.975

871

Капітальний ремонт приміщення ХащівськоїЗОШ І-ІІ ст.

Ініціативна група мешканців
Хащівської сільської ради

128.916

64.458

55.283

9.175

872

Капітальний ремонт Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. «Заходи з
енергозбереження шляхом заміни вікон та дверей у
школі села Шум’яч Турківського району»

Ініціативна група Шум’яцької
ЗОШ І-ІІ ст.

208.316

100

94.49

13.826

879

Капітальний ремонт «Заходи з енергозбереження
шляхом заміни вікон та дверей на металопластикові в
Карпатському НВК «ЗНЗ-1-2 ст.-ДНЗ»

Ініціативна група села
Карпатське

157.349

78.6745

67.2975

11.377

100

15.192

Перелік переможців в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 201 6 рік за пріоритетом №5
ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
1118

Реконструкція вуличного освітлення в смт.Бориня

Боринська селищна рада

150.889

75.444

835

Капітальний ремонт освітлення (з використанням
енергозберігаючих ламп) вул. Центральна с. Вовче
Турківського району Львівської області" (І етап)

Громадська організація
«Агенція місцевого розвитку
села Вовче»

184.518

92.259

56.085

8

11.36

83.036

9.223

Перелік переможців в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 201 6 рік за пріоритетом №6
ІНШІ ПРІОРИТЕТИ
859

Капітальний ремонт Боринської комунальної міської
лікарні Турківського району Львівської області

ГО "Медичне об'єднання
"Норма"

264

100

150

14

6 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÒÀÐÒÓÂÀÂ ÂÅÑÍßÍÈÉ ÏÐÈÇÎÂ
На Турківщині, як і по всій країні, розпочався весняний призов
на строкову військову службу громадян, придатних за станом здоров’я до військової служби. Цього року військовий комісаріат буде призивати строковиків не тільки у Збройні сили,
Національну гвардію та Державну спеціальну службу транспорту, але й у Державну прикордонну службу. Всі громадяни,
які будуть призвані у військові частини, не братимуть участі
в антитерористичній операції на Сході України під час проходження строкової військової служби. Також призовники матимуть пріоритетне право перейти на контракт.
Про особливості цьогорічного
весняного призову розповідає
військовий комісар Турківського районного військового комісаріату, підполковник Руслан
Косман:
– Призовники, які виявили
бажання служити у прикордонних військах за контрактом, можуть приходити до нас, у
військкомат, для проходження
медичного огляду. Якщо комісія
вирішила, що людина здорова,
скеровуємо її на навчання в учбовий центр м. Черкаси. Прізвища цих призовників подаємо
начальникам відділів прикордонної служби і, відповідно,
після навчання, через свої управління, вони забирають цих
осіб служити до себе, на місця.
До речі, відділ прикордонної
служби «Боберка» таку роботу
уже провів, двоє призовників
виявили бажання бути прикордонниками.

Цей призов дається нам важко, бо юнаки не з’являються
на призовні пункти, бояться йти
до війська. Звісно, причиною
цьому є проведення АТО на
Сході України. Але я ще раз хочу
наголосити: ті, хто буде призваний на строкову військову службу, в зону проведення АТО не
поїдуть. З цієї причини, що немає
ким проводити ротацію у прикордонних частинах, й призивають цього року строковиків у
Державну прикордонну службу.
Бо ж контрактників заберуть на
Схід, а строковики заповнять
вільні місця. Хто має бажання ,
може нести службу в межах Турківського району, а, хто не хоче,
піде служити десь далі – кордон великий. Тільки у Львівській
області протяжність кордону
становить близько 268 км.
Важко відновити довір’я людей до армії, дуже багато призовників виїхали на заробітки

З вірою в серці
У Сигловатському Народному домі відбувся концерт, присвячений Дню Матері.
В залі було багато матерів, серед яких і ті, чиї сини служать в АТО.
На нашу адресу зі сцени звучали слова привітання. Нам дарували
вірші і пісні про маму.
Особливо всім сподобалася хвилина сміху. «Селянки і панянки»
та «Борці за віру» насмішили всіх до сліз. А коли на сцену вийшли
найменші виконавці, всі були зачаровані їхніми танцями і пісеньками.
Щиро дякуємо завідувачу Народного дому Марії Данилів та всім
організаторам свята за приємні хвилини відпочинку.
Матері: Марія БРЯНЧИК, Катерина ЯЦЕЙКО, Ганна РЕШЕТАР.

за межі області та держави.
Доводиться особисто їздити по
селах разом з патрульними,
поліцією, розмовляти з призовниками, їхніми батьками, переконувати їх. Прийде такий час,
що без строкової служби не
можна буде влаштуватися на
державну службу, адже все до
того йде. Зараз на обліку у Турківському райвійськкоматі налічується приблизно 750 осіб
призовного віку, а призвати до
війська потрібно лише 48.
У ході проведення призовної
кампанії є ще й такий нюанс. В
Указі Президента про призов
вказано, що призиваються громадяни, віком від 20 до 27 років.
А ось у Законі України «Про
військовий обов’язок і військову службу» сказано, що підлягають призову громадяни, віком
від 18 до 25 років. Тому ті, кому
до травня чи червня, тобто до
дня відправки не виповнилося
20 років, проходять медичну
комісію, але за рішенням обласної призовної комісії їм надається відстрочка до чергового призову. Очевидно, в закон
будуть вносити зміни і, можливо, уже остаточно призов буде з
20 років.
На даний час Турківським райвійськкоматом уже відправлено
Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує пісок за оптовими цінами:
Турківський р-н – 220,00 - 270,00
за 1 м3 з ПДВ та доставкою, а
також щебінь різних фракцій, та
надає транспортні послуги. Оплата здійснюється готівковим та
безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 099 72 94 996;
097 06 33 997; (03136) 25 321;
(03136) 25 322.

«ÒÀËÀÍÎÂÈÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÎ×ÊÀ – 2016»
Уже стало доброю традицією у Нижньояблунському НВК проводити конкурси, на яких вибирають найрозумніших, найкмітливіших, найталановитіших, найкрасивіших хлопців та дівчат.
І цей рік – не виняток. Нещодавно дівчата 8-9 кл. змагалися за звання «Талановита україночка
– 2016». У конкурсі взяли участь: Леся Бегей (9-А кл.), Уляна Пукшин (9-Б кл.), Христина Германович (8-А кл.), Ольга Магдич (8-Б кл.).
Шлях до перемоги проходив через такі конкурси: «Представлення», «Творча лабораторія», «Коса –
дівоча краса», «Декламування», «Домашнє завдання». У підсумку, звання «Талановита україночка –
2016» виборола учениця 8-А кл. Христина Германович. Вона здивувала всіх своєю шляхетністю, вправністю, майстерністю та патріотизмом.
Ведучими були чудові козаки: Мар’ян Германович і Василь Васьків. Між конкурсами, піснями і танцями глядачів розважали учні нашої школи: Ліліана Михайлишин, Ірина Розлуцька, Софія Германович,
Анна Кудільчак, Аліна Січак, Уляна Крецул, Михайліна Гембець – під супровід учителя музики Миколи
Мишковського.
Усіх конкурсантів нагородили подарунками, спонсором яких був Василь Стахнів.
Ірина КРУПЧАК,
педагог-організатор.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення громадського обговорення з питання встановлення меморіальної дошки на честь Ільницького Олександра Йосифовича (Галаца Олега)
позивний «Барні», на фасаді Турківської загальноосвітньої школи-інтернату III ступеня
Турківська міська рада пропонує мешканцям міста долучитися до громадського
обговорення з приводу встановлення меморіальної дошки на честь Ільницького Олександра Йосифовича (Галаца Олега), позивний «Барні», на фасаді Турківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступеня.
Пропозиції та зауваження подавати у письмовій формі, із зазначенням прізвища,
імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, до 16 червня 2016 року на адресу
Турківської міської ради: пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. або на електронну адресу
міської ради turkamrada@ukr.net
Громадські слухання відбудуться 17 червня 2016 року, о 15.00 год., в залі засідань
Турківської міської ради.
За довідками звертатися за телефоном: 3-11-90.
Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.
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для проходження військової
служби 6 осіб. Днями має піти
більша команда – у прикордонники та внутрішні війська. Усі
призовники, які будуть призиватися в ЗСУ чи в Державну прикордонну службу, проходитимуть вишкіл у навчальних центрах. Керівництво Генерального
штабу вважає, що строковик всетаки має набути військову спеціальність – навідника, танкіста,
артилериста чи водія. Щоби в
державі був резерв військово
навчених, які, в разі необхідності, здатні професійно захистити країну. Не потраплять в
учбовий центр лише ті, хто піде
служити у Президентський полк.
Там свої вимоги і особливі критерії відбору, де враховують
відповідний ріст, стан здоров’я,
особа не має мати ніяких
шрамів на обличчі, ніяких дефектів і т.д. З нашого району туди
потрапляють одиниці.
Закликаю юнаків не ухилятися від призову, а думати про своє
майбутнє. Людина в армії
мужніє, змінюється її психологія,
вона по-іншому мислить. Стає
відповідальною, дисциплінованою. Ще ні один батько не сказав, що мій син після армії став
гіршим. Та й врешті – захист
Батьківщини – наш найперший
і найвідповідальніший обов’язок.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Матусю, тобі
низесенько
вклонюсь
Під такою назвою відбувся
ранок, присвячений Дню Матері у Сигловатському НВК,
на який зібралися матері учнів,
гості, учні та учителі інших
класів. Розквітали посмішки
на вустах матерів, коли їхні
діти читали для них слова
привітання. Матерям були
присвячені пісні «Мамо, моя,
мамо», «Сонечко всміхалось»,
«Ти маму нашу рідну», «Мамине свято», «Чорнобривці».
Зал наповнювався бурхливими оплесками після кожного
танцю, який виконували члени
фольклорного гуртка. Всім сподобалися і «Краков’як» і «Полонина». На закінчення свята діти
виконали пісню «Мами наші
рідні» і подарували матерям
квіти. Розходилися всі в гарному
настрої з теплою усмішкою на
вустах.
Устина ЛАБЕЦЬКА,
керівник фольклорно-етнографічного гуртка Турківського
БДЮТ при Сигловатському НВК.

Працівники кафе «Пельменна» комбінату громадського
харчування щиросердечно вітають
з
ювілейним
днем народження колегу по роботі – Людмилу
Іванівну Бринь – і
бажають їй міцного
здоров’я – з роси і води,
невсипущої життєвої енергії,
сімейного благополуччя, родинного тепла, миру, радості від кожного прожитого дня, Божого благословення на многії і благії літа!
Всю доброту, яка існує в
світі,
Всю радість, що живе серед
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.

Педагогічний колектив Розлуцького НВК щиро
вітає з днем народження, яке він
відсвяткував 13
травня, вчителя
фізичної культури
та інформатики –
Василя Федоровича
Магдича – і бажає йому міцного-міцного здоров’я, успіхів, добробуту, родинного тепла, Божого благословення.
Хай доля не знає печалі і
втоми,
Хай щастя панує завжди в
Вашім домі.
Хай шанують Вас добрі
люди,
Хай здоров’я міцним до ста
років буде.
Адміністрація і профспілкова
організація Турківської
КЦРЛ щиросердечно вітають з
ювілеєм лікарятравматолога –
Петра Петровича
Ігнацевича – і бажають йому неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і довгого віку.
До сотні літ дожить без
горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних – з роси й
води –
Бажаємо Вам всі ми нині.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиці
міста
Турківська міська рада пропонує мешканцям міста долучитися до громадського обговорення з приводу перейменування однієї з вулиць міста Турка на вулицю Юрія
Міська. Зокрема батьками загиблого Героя запропоновано назвати його іменем одну
з існуючих вулиць міста, а саме: вулицю Молодіжна, вулицю Потік, вулицю Зарічна.
Пропозиції щодо перейменування вулиць та зауваження подавати у письмовій
формі, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, до
20 червня 2016 року на адресу Турківської міської ради: пл. Ринок, 26, м. Турка,
82500, або на електронну адресу міської ради turkamrada@ukr.net.
Громадські слухання відбудуться 21 червня 2016 року, о 15.00 год., в залі засідань
Турківської міської ради.
За довідками звертатися за телефоном: 3-11-90. Відомості про особу:
Місько Юрій Михайлович народився 10 травня 1988 року у місті Турка. Військовослужбовець 79-ї окремої аеромобільної бригади «Ніхто, крім нас», молодший сержант. Загинув 20 липня 2015 року в с.Портівське Першотравневого району Донецької
області.
Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.
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ПОНЕДIЛОК, 23
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 02.45 Уряд на зв’язку з
громадянами
09.50 Д/с «Вiзит до Кореї»
10.25 Д/с «Смачнi подорожi»
10.55 Д/с «Подорожуймо Литвою»
11.30 Чоловiчий клуб. Спорт
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Х/ф «Сон»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.15, 02.30 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 4»
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00 «Грошi»
ІНТЕР
06.05 Д/ф «Леонiд Каневський.
Пригоди детектива»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
14.20 «Судовi справи»
15.15 «Сiмейний суд»
16.15 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.45, 04.35 «Подробицi»
21.00 Т/с «Я повернуся»
22.40 Т/с «Одну тебе кохаю»
ВIВТОРОК, 24
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с «Вiзит до Кореї»
10.25, 02.45 Д/с «Смачнi подорожi»
10.55 Д/с «Подорожуймо Литвою»
11.30 Чоловiчий клуб
12.05 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
12.30 Prime time з Мирославою
Гонгадзе
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка

13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.05 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 02.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 4»
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00 «На ножах 2»
ІНТЕР
06.05, 11.30, 12.25, 05.30 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Одну тебе
кохаю»
14.20, 16.15 «Судовi справи»
16.30 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.40, 04.40 «Подробицi»
21.00 Т/с «Я повернуся»
СЕРЕДА, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.40, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 ДебатиPRO
11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв
України
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Вiктор Павлик. Концертна
програма
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.35 Д/ф «Степан Бандера.
Україна мiж червоним i чорним»
(ф.1,2)
20.30 Книга ua
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 01.40 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 4»
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.

Не дорого. Продаються дві приватизовані земельні ділянки в
м. Турка. Одна знаходиться по вул. Поляна (вище поліції), площею
0,17 га. Є добрий заїзд. Поруч газопровід і можливість проведення
водопроводу. Друга – по вул. Д.Галицького, площею 0,25 га.
Ціна – договірна.
Звертатися за телефонами: 068-31-21-468, 095-85-36-017.
В м. Турка продається трикімнатна квартира, загальною площею
70 м2. Є гараж, літня кухня і приватизована земельна ділянка.
Ціна – договірна.
За довідками звертатися за тел.: 0971627500 або 0975684430.

7 стор.
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Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00 «Мiняю жiнку - 11»
ІНТЕР
06.10, 11.30, 12.25, 05.25 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Одну тебе
кохаю»
14.20, 16.15 «Судовi справи»
16.30 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.45, 04.40 «Подробицi»
21.00 Т/с «Я повернуся»
ЧЕТВЕР, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с «Вiзит до Кореї»
10.25 Вiкно в Америку
10.55 РЕ:ФОРМА
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Як це
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35, 01.55 Надвечiр’я. Долi
16.35 Свiтло
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.35 Д/ф «Степан Бандера.
Україна мiж червоним i чорним»
(ф.3,4)
20.35 Люструвати не можна
залишити
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталiєю Седлецькою
22.15 Переселенцi
23.00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 02.25 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 4»
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00, 23.30 «Право на владу
2016»
ІНТЕР
06.05, 11.30, 12.25, 05.30 Д/с
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 22.40 Т/с «Одну тебе
кохаю»
14.20, 16.15 «Судовi справи»
16.30 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 00.45, 04.40 «Подробицi»
21.00 Т/с «Я повернуся»

В м. Турка (територія колишньої
сільгосптехніки, колишня гуртівня будматеріалів) відкрився
МАГАЗИН МЕБЛІВ (нові та вживані). Діє гнучка система знижок.
Виготовляємо м’які меблі під замовлення та відновлюємо вживані. Беремо під реалізацію та за
готівку нові та вживані меблі.
Працюємо щодня, крім неділі,
з 9.00 год. до 18.00 год.
Телефони:
0669182490,
0988691511.

П’ЯТНИЦЯ, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с «Вiзит до Кореї»
10.25 Мистецький пульс Америки
10.55 Чоловiчий клуб. Спорт
12.00 Вересень
12.25 «Схеми» з Наталiєю Седлецькою
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.35 Гра долi
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Д/ф «Степан Бандера.
Україна мiж червоним i чорним»
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 4»
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.20 «Сватики»
21.45 «Свiтське життя»
22.45 «Вечiрнiй Київ 2014»
ІНТЕР
06.10, 11.30, 12.25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Т/с «Одну тебе кохаю»
14.20, 16.15 «Судовi справи»
16.30 «Сiмейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.15 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Талановитий мiстер
Рiплi»
03.00 Х/ф «Все перемагає кохання»
СУБОТА, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.20 У просторi буття
06.40, 00.20 Телемагазин
07.15 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.15 Мистецький пульс Америки
09.45 Як це?
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мерi Поппiнс
11.20 Казки Лiрника Сашка
11.35 М/с «Казки Андерсена.
Сучасне прочитання»
13.30 Х/ф «Дiм для вiдпочинку»
15.30 Музична премiя «Європейсь-

кий прорив-2016». Церемонiя
нагородження
16.40 Чоловiчий клуб
17.20 Д/с «Обличчя Америки»
18.25 Т/с «Мафiоза»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
21.55 Переселенцi
22.10, 02.55 Iсторiя музики з
Бобом Россом
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Свiтське життя»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 Т/с «Вiдьма»
13.35 «Голос країни 6»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал
2016»
18.30 «Розсмiши комiка 7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.15 Х/ф «План втечi»
ІНТЕР
06.30, 20.00, 02.15 «Подробицi»
07.15, 03.50 Х/ф «Пригоди Тома
Сойєра i Гекльберрi Фiнна»
11.45 Т/с «Я повернуся»
18.00, 20.30 Т/с «Братськi зв’язки»
22.30 Х/ф «Гувернантка»
00.25 Х/ф «Мамо, я льотчика
люблю»
НЕДIЛЯ, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.40, 00.20 Телемагазин
07.10 Крок до зiрок
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.00 Путiвник прочанина
09.20 Д/с «Китай на кiнчику язика»
10.15 Гра долi
10.45 Мистецькi iсторiї
10.55 Спогади
11.30 Х/ф «Захар Беркут»
13.40 Театральнi сезони
14.15 Фольк-music
15.45 Дорога до Рiо-2016
16.15 Чоловiчий клуб. Спорт
17.25 Український корт
17.55 Д/с «Обличчя Америки»
19.00 Т/с «Мафiоза»
21.00, 05.30 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40, 03.10 Iсторiя музики з
Бобом Россом
23.00 Паспортний сервiс
23.20 Euro show Михайла Поплавського у Варшавi
КАНАЛ 1+1
06.15 «Однокласники»
07.05 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф «Маша
i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00, 12.15 «Свiт навиворiт 6»
13.30 «На ножах 2»
14.45 Х/ф «Кадри»
16.55 «Сватики»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6. Фiнал»
ІНТЕР
06.25 Х/ф «Пригоди Тома Сойєра i
Гекльберрi Фiнна»
07.40 «Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Х\ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонений»
13.20 Т/с «Братськi зв’язки»
17.15, 21.30 Т/с «Гордiїв вузол»
20.00 «Подробицi тижня»
22.30 Д/ф «Життя - не казка»
23.30 Х/ф «Любов на асфальтi»

В центрі с. Стрілки Старосамбірського району продається приватизований житловий будинок. Загальна площа – 85 м2. металопластикові вікна, 3 житлові кімнати, велика кухня, коридор, ванна,
туалет, душова. Є підвал і горище. Всі вигоди (вода, каналізація).
Опалення парове та є пічне. На подвір’ї – літня кухня з вигодами, з
підвалом і горищем. Є господарські споруди. Земельна ділянка –
0,8 га. Ціна – договірна. Тел.: 0932011363, 0957522281.
Електроремонтна фірма «ПП Селена» в м. Самбір проводить
ремонт електродвигунів різних, кранових – до 1000 кВт та електроінструменту. Наша доставка. Можна оплату відтермінувати.
Тел.: 0673538966, (236) 32273.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÞÐ²É ÏÀÂËÈÊ –
×ÅÌÏ²ÎÍ ÎÁËÀÑÒ²
Минулих вихідних, 14-15 травня, у м. Миколаїв Львівської області, пройшли обласні змагання із настільного тенісу серед
юнаків та дівчат двох вікових категорій: 2001-2002 років народження та 2003 року народження та молодших.
Це був уже десятий
відкритий
тенісний
турнір, присвячений пам’яті тренера-викладача із цього виду спорту
Володимира Регуша,
який в молодому віці
трагічно загинув в автомобільній катастрофі.
Участь у цьому престижному турнірі взяли
представники Львова,
Миколаєва, Стрия, Нового Роздолу, Самбора,
Старого Самбора, Борислава, Судової Вишні
та Турки.
Підняти прапор України в спортивному
залі «Ювілейний» довірили триразовому чемпіону області – турківчанину Юрію Павлику,
якого тренує Василь Гуй (на
фото).
Юрій змагався у першій категорії (2001-2002 роки народження), де налічувалося 32 учасники. Перемігши тенісистів зі
Львова, Миколаєва, Нового Роздолу, Стрия з рахунками – 3:0,
не залишивши їм жодних шансів

на перемогу, зайняв перше почесне місце і зумів в четвертий
раз стати чемпіоном області.
Організатори змагань нагородили нашого талановитого земляка медаллю, грамотою, переможним вимпелом та побажали Юрію подальших успіхів у
спорті.
Наш кор.
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“ÊÀÐÏÀÒÈ”
ÇÄÎÁÓËÈ
ÏÅÐØÓ
ÏÅÐÅÌÎÃÓ
Минулої неділі, у рамках чемпіонату Львівщини серед команд першої ліги, турківські
“Карпати” приймали на своєму полі свого тезку – ФК “Карпати” з с. Доброгостів, що на
Дрогобиччині.
У матчі юнаків турківські футболісти знову програли своїм
ровесникам – 0:2, чим вкотре
засмутили вболівальників. Натомість основний склад нашої
команди продемонстрував хороший футбол і як результат – здобув хоч і мінімальну, але таку
потрібну перемогу – 1:0.
Отож, після трьох проведених
поєдинків, основний склад турківських “Карпат” здобув 5 очок та
посідає 5-ту із 10-ти сходинку у
турнірній таблиці, при цьому,
маючи ще гру в запасі, оскільки
матч першого туру зі старосамбірським “Прикарпаттям” було
перенесено.
Наступну гру карпатівці
проведуть у неділю, 22 травня, на виїзді у с. Новошичі Дрогобицького району, а в суботу,
28 травня, прийматимуть на
своєму полі футболістів зі
Стебника.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
Досить мріяти – час купувати! Авто ZAZ Lanos, Forza, Vida,
Chery, Chevrolet, KIA за 5% річних.
Деталі за тел. 068 232 69 75.
Продається будинок в м. Турка по вул. Д.Галицького. Є стайня, гараж, криниця, близько газопровід, присадибна ділянка.
Тел.: 0935334403.

ТУРНІР ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА РОМАНОВИЧА
У неділю, 15 травня, в с. Явора вже вдруге пройшов футбольний турнір, присвячений пам’яті
Героя України, що загинув у зоні АТО, – Михайла Романовича.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї №020743, видане відділом у справах сім’ї та молоді Турківської РДА на ім’я Марії
Василівни Марців, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив, профспілковий комітет Турківського ДЛГП «Галсільліс»
висловлюють щире співчуття помічнику лісничого Прикарпатського
лісництва Мирославу Васильовичу Кокоцю з приводу передчасної
смерті брата – Василя.
Колектив ФАПу с. Карпатське висловлює щире співчуття
патронажній медсестрі Василині Степанівні Тацин з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.
Колектив Карпатської сільської ради висловлює щире співчуття
патронажній медсестрі ФАПу с. Карпатське Василині Степанівні
Тацин з приводу великого горя – смерті батька.
Педагогічний колектив та профспілкова організація Турківської
школи-інтернату висловлюють щире співчуття вихователю Світлані
Євгенівні Кіцулі з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Учні 5 класу Боринського НВК висловлюють щире співчуття класному керівникові Оксані Семенівні Бонтей з приводу великого горя
– смерті батька.
Педагогічний та учнівський колективи Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
висловлюють щире співчуття Іванні Василівні Браток з приводу тяжкої втрати – смерті сестри – Марти.
Колектив Нижньотурівського НВК сумує з приводу смерті колишнього завгоспа школи Володимира Миколайовича Щомака і висловлює глибокі та найщиріші співчуття техпрацівниці школи Наталії
Іванівні Щомак та вчителю української мови Світлані Миколаївні
Калапіщак з приводу смерті чоловіка та брата.
В цей скорботний час ми з глибоким сумом і скорботою поділяємо ваше горе та підтримуємо вас.
Колектив працівників Боринського СТ глибоко сумує з приводу
смерті колишнього голови споживчого товариства Семена Даниловича Сливаря і висловлює щире співчуття рідним покійного.

Як і минулого року, організаторами турніру були громада села Явора та районна організація ВО
„Свобода”.
За підсумком проведених матчів, перше місце знову завоювали господарі турніру – команда с.Явора, друге – футболісти із Завадівки, третє – ластівчани, а четвертими були спортсмени із Шум’яча.
Футболісти - переможці передали завойований кубок на зберігання в місцеву школу.
Мирослава КАЛИНИЧ,
голова РО ВО „ Свобода”.
P.S. Цього ж дня у Сянках, за ініціативи Боринського селищного, Сянківського, Верхненського та
Нижньовисоцького сільських голів, з нагоди Дня матері, пройшов юнацький футбольний турнір
(гравці 13-17 років). Участь у ньому взяли 4 команди (Бориня, Н.Висоцьке, Сянки та Верхнє). В
результаті проведених поєдинків, перемогу здобули боринчани, за ними – футболісти з Н.Висоцького, Сянок та Верхнього, які здобули, відповідно, 2-е, 3-є та 4-е місця.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальний за випуск – Василь ВАСИЛЬКІВ.
– матеріали рекламного характеру.

