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Уже не перший рік, практично з самого початку російської агресії на Сході нашої держави,
депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський допомагає українським захисникам безпосередньо на фронті, а також демобілізованим, що страждають від фізичних та душевних
травм, уже на мирній території. Відчувають його турботу і сім’ї Героїв, які через постійну
тривогу й переживання, допоки чоловік, син чи батько воював, щохвилини ризикуючи здоров’ям та життям, втратили душевний спокій. Звичайно, що прийти в кожну зболену, згорьовану
родину, що зазнала мук, терпінь та страждань, не завжди вдається. А тому народний депутат створив умови для того, щоб після лікування чи психологічної реабілітації Герої 21-го
століття, разом з дружинами та дітьми, мали можливість відпочити, хоч на якийсь час забути про жахи війни, поспілкуватися в невимушеній обстановці, поплавати в басейні, скористатися комплексом процедур СПА – центру в чудовому курортному місті Трускавець. При цьому
Андрій Ярославович постійно вимагає від обслуговуючого персоналу відпочинкового комплексу максимальної уваги й турботи, коли йдеться про цих заслужених й шанованих людей.
У 2016 році в Трускавці відпочило 14 атошників, в минулому – 17.
Хто – поодинці, а дехто – з сім’ями.
А напередодні 4-ої річниці Революції Гідності помічник депутата
Ірина Кіра вручила 21-му учаснику
бойових дій сімейні відпочинкові
сертифікати. При цьому в невимушеній дружній обстановці, за чашкою чаю, відбулася щира, дружня
розмова про українські реалії сьогодення, воєнне та повоєнне життя молодих ветеранів, багато з яких,
до речі, були активними учасниками буремних, трагічних революційних подій чотирирічної давності
на київському Майдані. Слухаючи
отакі розповіді, зазвичай, не про
себе, а в основному про бойових
побратимів, тих, хто зовсім юним
віддав своє життя за наш мирний спокій, хто повернувся з війни інвалідом, вкотре утверджуєшся в
переконанні, що українська держава і кожен з нас зобов’язані оточити наших Героїв, їхні родини
постійною турботою і увагою, не словесною, а реальною. І добре, що є люди, котрі розуміють це.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щоб не було проблем з авто у морози, заправляйте фінське дизельне пальне на АЗС «Агро
ЛДТ», по вул. Міцкевича у м. Турка.
Не замерзає при температурі до - 35°С.
Вітаємо Софію Максимівну
Марич – голову правління Турківської райспоживспілки з
ювілеєм, який вона святкуватиме 26 лютого.
Шановна
Софіє Максимівно!
Прийміть
с ер д ечні
вітання з
нагоди Вашого ювілею.
У цей ювілейний день народження
бажаємо
Вам безмежного щастя, добра,
миру, родинного тепла, невичерпних сил, наснаги для подальшої плідної праці.
Нехай доля шле Вам щастя,
міцне здоров’я та достаток, а
Віра, Надія та Любов будуть
вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Хай Господь обдаровує Вас і Ваших
рідних своєю опікою і ласкою,
безхмарними і щасливими днями!
З повагою – правління Турківської РСС.

17 лютого святкував свій 60-річний ювілей житель м. Турка – Микола Михайлович Хомик.
З цієї нагоди найщиріші вітання дорогій і
люблячій людині шлють дружина Світлана,
батько, сини Микола, Іван, Михайло з сім’ями і бажають щастя земного, здоров’я
міцного, удачі у всьому, добра і любові, вічної
молодості в душі та Божого благословення
на довгі і мирні роки життя.
Бажаєм здоров’я міцного, щастя без
краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна година
Від біди оберігає молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина
На многії щасливі і довгі літа!

Щиросердечно вітаємо із чудовим життєвим ювілеєм секретаря
Карпатської сільської ради – Галину Олексіївну Галич.
Шановна колего! Ми раді, що можемо співпрацювати пліч-о-пліч
з таким умілим фахівцем своєї справи, який завжди прийде на
допомогу, порадить, виручить. Від усієї душі вітаємо Вас з ювілейним днем народження і дякуємо за чуйність, розуміння і добру вдачу.
Бажаємо Вам міцного здоров’я і здійснення усіх бажань, любові, достатку, мирного неба і Господнього благословення.
Нехай волошками цвітуть літа
прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Хай Богородиця від зла оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.
З повагою – колеги по роботі.

28 лютого поважна ювілейна дата – 80-річчя – завітає до непересічної особистості, мудрої, щирої, толерантної людини, досвідченого педагога, вмілого керівника, колишнього директора Ільницького НВК – Миколи Івановича Ільницького.
Шановний Миколо Івановичу, від колективу районного відділу освіти, районної профспілкової організації педагогічної спільноти району прийміть наші сердечні привітання з ювілеєм! Бажаємо, щоб підґрунтям Вашого щасливого життя були добре здоров’я, серце,
сповнене любові та добра, натхненна думка
й щирі почуття. Нехай людська шана буде Вам
подякою за плідну працю, чуйність, уміння
творити добро, а дружні привітання додадуть
життєвої наснаги у скарбничку Вашої душі.
Божої Вам благодаті і щастя земного – на
многая і благая літ.
Бажаєм Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло.
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.

2 стор.
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ÌÅÌÎÐ²ÀË «ÄÅÑßÒÜ
ÇÀÏÎÂ²ÄÅÉ ÁÎÆÈÕ»
15 лютого, на Стрітення Господнє – велике християнське свято, в м. Турка, на вулиці Міцкевича, на приміщенні однієї з приватних аптек (у колишньому готелі), було урочисто відкрито
меморіал «Десять Заповідей Божих», встановлений за кошти громади церкви Євангельських
християн – баптистів. Слід сказати, що передували цьому різного роду камені спотикання,
адже не всі жителі міста погоджувалися з пропозиціями відносно місця спорудження меморіалу. Врешті-решт, після громадських слухань, які пройшли в Турківській міській раді, й було
прийнято остаточне рішення.
– Непростим був шлях тих Заповідей Божих до нашої землі, до нашого міста. Та не
будемо згадувати сьогодні про це, – наголосив пресвітер церкви Євангельських християн - баптистів Микола Яцкуляк. – Усі християни знають ці Заповіді, а чи виконують? Напевно, що ні. Напевно, без підготовки, не кожен зміг би повторити їх зараз. Але така була
Божа воля, щоби сьогодні на цьому місці
Десять Заповідей Божих були доступні кожному, хто буде мати бажання і час прочитати
їх. А прочитавши, ставати іншими – добрішими, щирішими, людянішими.
Після цього Микола Яцкуляк надав слово
попередньому пресвітеру церкви ЄХБ Семену Карплюку, який прочитав молитву. Присутні
на урочистому відкритті члени церкви ЄХБ, а
також запрошені, щиро помолилися Богу.
В урочистому відкритті меморіалу «Десять
Заповідей Божих», на запрошення організаторів, взяв участь і виступив заступник голови
Турківської РДА Юрій Лило. А сам меморіал виготовив наш місцевий художник Михайло Ференц.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Турківська міська рада запрошує жителів міста взяти
участь у проведенні громадських
слухань щодо обговорення проектів рішень Турківської міської
ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках міста Турка» та «Про затвердження тарифів», які відбудуться 27 лютого 2018 року, о 17.00 год., в залі
засідань Турківської міської
ради, за адресою: м.Турка,
пл.Ринок, 26.

Âíåñëà ó ñâÿòî åëåìåíò òâîð÷îñò³
Висловлюємо щиру подяку флористу, вмілому декоратору
– Христині Хорт, яка надала в безкоштовну оренду букви і
квіти Турківському районному відділу Державної реєстрації
актів цивільного стану для підготовки залу до весільної церемонії в день Святого Валентина.
До речі, послугами п. Христини може скористатися кожен з вас.
Тож якщо мрієте про гарно прикрашений святковий зал до будьякої урочистої події, чому б не звернутися за допомогою до Христини Хорт? Прикраси, які вона орендує, додадуть торжеству особливого шарму і неповторної святкової атмосфери.
Віолетта Нестор,
начальник РВ ДРАЦСу.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ, ÙÎ
ÇÀÑËÓÃÎÂÓª ÍÀ ÓÂÀÃÓ
Нещодавно у приміщенні культурного центру «Україна»
відбувся другий районний фестиваль прощання з колядою, під
назвою «Проживайте без біди до другої коляди».
Свято пройшло за участі прекрасних колективів народних
домів району. За це дяка працівникам культури: завідувачам
народних домів сіл Явора (№ 1),
Ясениця, Завадівка, Шум’яч, смт.
Бориня, В.Яблунька, Розлуч,
Шандровець, Лімна (церковний
хор), Н.Яблунька (НВК), Боберка, народним колективам с.Вов-

че та с.Риків, щедрувальникам
БДЮТу. Завершили святкування
старші, середні та молодші
танцювальні колективи БДЮТу
композицією «Моя коляда».
Велике спасибі нашим духовним наставникам: отцю-декану
УГКЦ св. Верховних Рівноапостольних Петра і Павла м. Турка
Тарасу Більо – за відкриття свя-

та; о. Мар’яну Тупитчаку – за
підтримку та о. Миколі Крецулу
з церкви св. Михаїла с. Боберка.
Щира подяка церковному хору
«Дзвін» УГКЦ м. Турка (регент
Віктор Лемець), виступом якого
розпочався фестиваль, та за
підтримку та участь в колективі
Ясеницькому сільському голові
Оксані Кузьмич.
Усі учасники фестивалю одержали подяки за участь. Сподіваємося, що він матиме продовження й у наступному році. Шкода лишень, що у залі надто мало
глядачів, а свято справді вартує
уваги.
Анна ФЕРЕНЦ,
методист РНД.

ÑÂßÒÊÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ – ÀÍÃË²ÉÑÜÊÎÞ
У Боринському НВК, під керівництвом вчителів іноземної мови
Анни Іжик та Анни Миклюсевич, був
проведений захід до дня Святого
Валентина англійською мовою.
Слід відзначити активність учнів 6го класу, які представили глядачам
сценку «Попелюшка». Високу акторську майстерність продемонстрували й учні 11 класу, а саме: Микола Іжик та Христина Рештей у
п’єсі «Ромео та Джульєтта».
У святкову програму було включено танцювальні номери учнів 6
та 7 класів, декламування віршів та
виконання пісень англійською мовою. Найактивніших школярів нагороджено призами.
Дирекція школи, у свою чергу,
висловила подяку вчителям та учням за таке гарне свято.
Наш кор.

У ці прекрасні дні відзначає свій ювілейний день народження
великої, щедрої душі людина – Микола Іванович Ільницький – колишній директор Ільницького НВК.
Весь колектив школи від щирого серця вітає Вас, шановний ювіляре, з цим прекрасним днем. Нехай Ваш професійний досвід, компетентність будуть і надалі надійними порадниками у всіх добрих
починаннях. Хай притаманні Вам порядність, інтелігентність завжди залишаються Вашими вірними супутниками, а щастя людей, любов
рідних зігрівають Ваше добре серце.
Нехай благословенною буде кожна
мить Вашого життя.
За роком рік життя невпинно
лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Із прекрасним життєвим святом – 60-річчям від дня народження, яке відсвяткував 22 лютого, сердечно вітають дорогу і люблячу
людину, жителя с. В.Гусне – Миколу Миколайовича
Мацька – сестра Марія та швагро Михайло з сім’єю,
брат Іван і братова Олександра з сім’єю, сестра
Галина та швагро Іван з сім’єю, братова Люба з
сім’єю і бажають ювіляру міцного здоров’я і
всіх життєвих гараздів – на многая і благая
літ.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється
милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Дорогу братову – Галину Іванівну Мацько, яка 17 лютого відсвяткувала свій ювілейний день народження, щиросердечно вітають
чоловіка брат Іван з дружиною Олександрою, сестра чоловіка Марія і швагро Михайло, сестра чоловіка Галина
і швагро Іван та братова Люба зі своїми сім’ями.
Усі вони бажають люблячій іменинниці доброго
здоров’я, родинного тепла, сімейного благополуччя, рясних Божих благословінь.
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 повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Правління Боринського споживчого товариства щиросердечно
вітає з 55-річчям від дня народження, яке буде відзначати 26 лютого, голову правління Турківської райспоживспілки – Софію Максимівну Марич – і бажає іменинниці міцного здоров’я – з роси і води, життєвого оптимізму, родинного тепла, мирного неба над головою, довгих і щасливих років життя.
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди.
Хай світить Вам щаслива доля,
Хай обминає Вас журба.
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

Страхова компанія «Княжа» повідомляє, що в приміщенні
сільської ради с. Хащів, у середу,
28.02.2018 року, з 11.00 год., буде
проводитись страхування житлових будинків, майна, худоби, зброї,
транспортних засобів. Страхування
буде проводитись з жителями с. Хащів та навколишніх сіл.
За детальною інформацією звертайтесь за телефонами:
0969605870, 0505965892, або в офіс: вул. Молодіжна, 44/23 (біля
магазину «Оріон»).
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ÂÅËÈ×ÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß
ÐÅÂÎËÞÖ²¯ Ã²ÄÍÎÑÒ² ÒÀ
ÏÀÌ’ßÒÜ ÏÐÎ ÃÅÐÎ¯Â –
спонука до гідності кожного з нас у
повсякденному житті та державницьких справах
Якось непомітно минули чотири роки після історичної в багатьох аспектах, водночас до болю трагічної, Революції
Гідності. Ми завжди маємо бути вдячними тим, хто віддав
своє життя за величні ідеали добра та справедливості, а
також пам’ятати про всіх учасників цих вікопомних подій, що
залишили домівки й пішли на барикади. Сьогодні дуже легко і
просто оцінювати на власний розсуд майданівські події. Зазвичай, це роблять ті, хто жодного разу не був на Революції –
чи з боязні, чи з лінивства.

Хоча, роздумуючи над величчю Революції Гідності, засмучує
те, що, на превеликий жаль, активні учасники вікопомних подій,
які зразу ж після здобуття перемоги над бандитським режимом, разом ділили успіх та біль
втрат, згодом розсварилися,
ділячи портфелі, демонструючи
свою зверхність один над одним,
та якийсь дивний, іноді прикритий сірим павутинням, а часто й
вишитою сорочкою чи пафосними гаслами, патріотизм. Все це
зараз з великою гіркотою відчувають пересічні громадяни, які
віддавали останні копійки для
перемоги й підтримки мітингувальників. Боляче дивитися, як
недавні побратими по боротьбі
стали ворогами.
На поминальних заходах з
нагоди четвертої річниці Майдану також можна було відчути дух
неприязні та несприйняття людей, що виборювали нам волю
та свободу. І це не мої абстрактні
міркування, а роздуми тих, хто
прийшов вшанувати Небесну
Сотню, біля стенду неподалік
міської ради в м. Турка , 20 лютого.
Собор священиків відслужив
панахиду за убієнними, а о.-декан УПЦ КП Роман Кавчак виступив зі змістовною проповіддю,
закликавши всіх до прощення,
каяття та милосердя. З тим, щоб
єдину благородну мету – розбудову Української держави – реалізовувати на спільних патріотичних засадах, без ненависті та
взаємопоборення. А після того,
як представники влади, громадськості, установ та організацій району поклали квіти до
стенду, ведуча запросила до слова Турківського міського голову
Геннадія Когута, помічника народного депутата України Андрія Лопушанського Ірину Кіру, заступника голови Турківської РДА
Юрія Лила. У їхніх виступах йшлося про історичну місію Революції
Гідності, невтішні результати
після її перемоги. Перепало на
критику й владі, ну, й , звичайно,
всі з вдячністю відгукувалися про
тих Героїв, хто, ризикуючи життям, став на боротьбу з тодішнім
бандитським режимом, схилили

голови в знак пам’яті за вбитими Героями. Звичайно, проблем
у нас сьогодні багато, і їх необхідно вирішувати, але в питаннях
з чого починати, промовистими
стали слова Юрія Лила: «З себе.
Побороти в собі гординю, позбутися ненависті, перепросити
ближнього й присвятити себе
розбудові рідного краю, вихованню молодого покоління в дусі
патріотизму та гідності. Матимемо здорові, дружні, чесні сім’ї –
тоді в нас буде й справді украї-
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якось сказав один з видатних
філософів.
Безперечно, в цій непростій
заплутаній українській, та нашій
турківській історії, цікавою була
б думка Героя Майдану, який
став символом боротьби не
лише для нас, а й для всієї України, – Романа Сеник а. На
жаль, розуміємо, що це неможливо. Він, як справжній патріот,
віддав своє життя не для того,
щоб ми сварилися та ділили
портфелі, поборюючи один одного, а для того, щоб розбудовували, в тому числі й Турківщину,
однією професійною патріотичною командою. Роман прожив
на Турківщині більше десяти
років і запам’ятався всім скромним, чесним, співчутливим. Оптиміст, життєлюб, добра та щира
людина. Він не міг сидіти вдома,
коли стріляли в українців. Майданом він гідно крокував з прапором, на якому був напис «Турка». До Києва на Революцію Роман їздив тричі, часто телефонував родині й захоплено розповідав про Майдан. 22 січня,
вночі, Романа Сеника поранило осколком в ногу, а в обід, під
час атаки беркутівців, снайпер
вдруге вцілив у легені. Дорогою
до лікарні у нього два рази зупинялося серце. Згодом Роману
ампутували руку, а потім його, на
жаль, і не стало. Життєлюб та
щира людина, він дуже тішився,
коли допомагав людям. Героїзм
у нього був у крові, хоч ніколи не

Куми Михайло і Марія, а також похресник Анатолій, сердечно вітають із ювілеєм дорогого кума, люблячого, турботливого хресного тата – Михайла Михайловича
Макарика – і бажають шановному ювіляру міцного здоров’я, життєвого оптимізму, безліч світлих і
сонячних днів у житті, добра, миру, родинного благополуччя, довголіття.
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.
Правління Явірського СТ щиросердечно вітає з ювілейним днем
народження голову правління Турківської РСС – Софію Максимівну Марич – і бажає цій чудовій, енергійній, добродушній людині
міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії,
мирного неба над головою, світлої радості в житті,
родинних гараздів, Божої ласки і опіки в житті.
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 повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
Шановного ювіляра – Миколу Івановича Ільницького – щиро вітає
родина Ільницьких із Закарпаття.
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі.
Ось і загорілась вже 80-та свічка
Вам на ювілейному столі.
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік.
Із ювілеєм Вас вітаєм
Хай буде радісним кожен наступний рік.
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи і шляхи.
Нехай живеться легко і щасливо
Благословенні будьте Богом і людьми.

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ ÏÎÄÂÈÃ ÃÅÐÎ¯Â
Минає четвертий рік з дня загибелі Героїв Небесної Сотні,
простих людей, що змінили хід історії, повставши проти злочинної влади під час Революції Гідності. Беззбройні люди з
різних регіонів віддали своє життя у боротьбі за краще майбутнє для своєї країни, для свого народу.

нська патріотична заможна держава. На виборах ми не будемо
підтримувати фарисеїв, до влади не допускатимемо негідників,
нестимемо відповідальність за
результати своєї діяльності. У
цьому контексті пригадалася
розповідь ієромонаха, до якого
на сповідь прийшов один чоловік. Наскаржившись на всіх і
вся, він запитав: «Отче, що мені
робити?». А той, не задумуючись, відповів: «Йди додому і
люби свою сім’ю»…
У цей день учасники поминального заходу поклали квіти
та запалили свічки біля меморіальних дощок Роману Сенику,
Юрію Міську та Олександру
Ільницькому – «Барні».
Минули часи, сьогодні уже
ніхто не вірить пафосним «патріотичним» промовам. З них
лише кепкують та пліткують.
Цінують тих, хто робить маленькі практичні справи – без
вигоди для себе. Направду, великі справи робляться тихо,

мав звички говорити пафосно, а
тихо й скромно робив благородні
патріотичні вчинки. Й про це ми
повинні пам’ятати і берегти пам’ять Героя України, удостоєного цього почесного звання Указом Президента, але, на жаль,
посмертно.
Це про нього відома поетеса
Оксана Максимишин-Корабель
написала:
– Не їдь туди, нехай якось
без тебе…
Я бачила в новинах: Київ у
вогні.
– Не можу, мамо. Прапор аж
до неба
Підніму на своїй знедоленій
землі.
Горить Майдан, іде двобій за
долю.
Наш Прапор заговорений в
борні.
Він нам поможе вибороти
волю! Поїду на Майдан з Полотнищем в руці…
Василь ВАСИЛЬКІВ.

На їх честь у с. Сянки встановлено пам’ятник, біля якого під час
поминальної панахиди Голова правління благодійного фонду Володимир Саврук наголосив, що не за таке життя в Україні, яке ми
бачимо сьогодні, ці Герої пішли у вічність. Тому наша боротьба
триває, і ми не зупинимось, адже наш святий обов’язок – зробити
все можливе, щоб смерть наших побратимів не була даремною.
Олена КЛЮС.

Ð ÎÇÏÐ ÎÄÀÆ
Шалені знижки – 20% в магазині

«Дитячий світ»

по вул. Молодіжна.
З 20 лютого по 20 березня – на всі товари для дітей та дорослих.
Завітайте, будемо раді.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÎÁËÀØÒÓÂÀÍÍß ÊÎÐÄÎÍÓ
ÍÎÂÈÌÈ ÏÓÍÊÒÀÌÈ ÏÐÎÏÓÑÊÓ ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÎÌÓ ÊÎÍÒÐÎË² ÌÊÐÌÑ ² ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÀÍÄÐ²ß ËÎÏÓØÀÍÑÜÊÎÃÎ
Українсько-польська Міжурядова координаційна рада з питань міжрегіонального співробітництва
(МКРМС) упродовж усього часу своєї активної діяльності демонструє наполегливість у пошуках форм
і способів тісної співпраці між нашими двома державами у напрямку роботи над інфраструктурними
проектами, у першу чергу пов’язаними з розширенням мережі пунктів пропуску на кордоні.
Нового імпульсу цій важливій справі надало прийняття Європейським Союзом (ЄС) рішення про надання нашим співвітчизникам права безвізового в’їзду
до європейських країн, а також Угода про Асоціацію
між Україною і ЄС. А тому логічно, що відкрилися нові
перспективи розбудови прикордонної інфраструктури.
Цьому важливому аспекту і було присвячено чергове,
чотирнадцяте засідання поважної Координаційної
ради, яке відбулося 15-16 лютого 2018 року у Маршалківському уряді Підкарпатського воєводства (м.Жешув,
Республіка Польща).
Засідання Координаційної ради МКРМС проходило
в рамках досить насиченої програми, опорними робочими моментами якої стали:
– спільні дії держав щодо відновлення та збереження архітектурних, історичних та культурних пам’яток по
обидва боки кордону;
– підтримка та обмін досвідом під час реалізації проекту «Розробка інтегрованої стратегії просторового розвитку територій уздовж державного кордону України
та Польщі»;
– спільні дії щодо зменшення забруднення водних
об’єктів транскордонних територій скидами стічних
вод;
– перспективи відкриття на українсько-польському
кордоні міжнародних автомобільних пунктів пропуску
«Лопушанка-Міхновець» і «Боберка-Смольник», а також спільно з польською стороною визначення місця
розташування згаданих пунктів пропуску та узгодження подальших дій у зазначеному напрямі;
– програма транскордонного співробітництва
«Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»;
– робота Комісії з питань рятування та захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій;
– ситуація на кордоні; співробітництво служб;
– розвиток транспортної інфраструктури на українсько-польському прикордонні;
– стан реалізації Договору про надання Україні кредиту на умовах пов’язаної допомоги;
– робота Комісії з питань запобігання та протидії
правопорушенням під час перетину українськопольського державного кордону.
Програмою роботи Координаційної ради передбачена презентація Адміністрації податкової палати в
м. Жешув щодо впливу прикордонної торгівлі на державні доходи.
Рівень представництва від обох держав на засіданні
був широким і високим. Польську сторону очолила
Рената Щенх – заступник державного секретаря
Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації РП, українську – В’ячеслав Негода – перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. До складу обох делегацій входили представники посольств, профільних
міністерств, служб і відомств, керівники прикордонних адміністративних територій України і Польщі.
Традиційно в роботі засідання МКРМС взяв активну
участь народний депутат України від 125-го територіального виборчого округу Андрій Лопушанський, котрий у своєму виступі закцентував увагу учасників Комісії
насамперед на недостатній, у порівнянні з європейськими стандартами, частоті розташування на кордоні
України і Польщі пунктів пропуску і необхідності, у зв’язку з цим, відкриття нових. Зокрема наш народний обранець зауважив про доцільність облаштування такого пункту пропуску, яким би були зв’язані українська
Лопушанка і польський Міхновець. Саме таке територіальне розміщення пункту пропуску у Турківському
районі парламентар переконливо аргументував близькістю Бескидського Національного парку, важливих автомагістралей «Київ-Чоп» та «Львів-Ужгород», Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України. Андрій Лопушанський наголосив при цьому, що відкриття пункту пропуску «Лопушанка-Міхновець» вже підтримано на рівні
місцевих влад прикордоння як з української, так і з
польської сторін.
Результатом обговорень питань програми засідання МКРМС став підписаний керівниками української і
польської делегацій Протокол. У цьому документі значиться наступне:
1)Зроблено наголос на необхідності «побудови європейської єдності, шляхом зміцнення українськопольських міжрегіональних контактів»;
2)Підкреслено важливість запровадження у 2017
році безвізового режиму для громадян України;
3)Головою польської делегації – Ренатою Щенх –
підтверджено незмінну підтримку інтеграції України в

ЄС; українським реформам, а також поглибленню партнерських відносин між органами місцевої і регіональної влади обох держав; необхідності розширення прикордонної інфраструктури з обох сторін, активізації
співпраці з метою пришвидшення реалізації інвестиційних проектів (реконструкція автодоріг, залізниць,
вп ров ад ження
широкосмугового
Інтернету тощо).
С т о р о н и
підкреслили, що
«пріоритетом
співпраці є тісне
та взаємовигідне
співробітництво,
створення нових
робочих місць по
обидва боки кордону, впровадження інновацій,
спільне просторове планування
та
розвиток
спільної інфраструктури, обмін
досвідом
у
здійсненні реформ, співпраця у
здійсненні проектів транскордонного та міжрегіонального співробітництва, розвиток малого та середнього бізнесу».
Цим Протоколом також закріплено наступні взаємні,
невід’ємні від стратегії діяльності МКРМС, зобов’язання української та польської сторін:
– узгодження заходів покращення доступу до автомобільних та залізничних пунктів пропуску;
– опрацювання спільних проектів та ініціатив захисту
біорізноманіття на прикордонних територіях;
– активізація співпраці українсько-польських санітарно-епідеміологічних та ветеринарних служб;
– обмін досвідом із впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів на транскордонних
територіях;
– підтримка ініціативи щодо збереження та відновлення архітектурних, історичних та культурних пам’яток
по обидва боки кордону;
– реалізація спільних транскордонних проектів у
сфері просторового планування.
Протоколом підтверджено програму транскордонного співробітництва «Польща-Білорус-Україна 20142020», план діяльності МКРМС. Крім того, сторони протокольно домовилися про необхідність розмежування
пасажирського і вантажного автотранспорту на пункті
пропуску «Краківець-Корчова», введення на постійній
основі пішохідного і велосипедного рухів у пункті «Угринів-Долгобичів», започаткування робіт над створенням інфраструктури для запровадження пішохідного
руху у пункті «Рава-Руська-Гребенне», модернізації
під’їзних шляхів з українського боку до пунктів «ГрушівБудомєж», «Смільниця-Кросценко», «Устилуг-Зосін»,
«Рава-Руська-Гребенне», «Шегині-Медика», «Нижанковичі-Малховичі», «Угринів-Долгобичів», відкриття нового пасажирського залізничного сполучення «ЛьвівКраків», відновлення залізничного сполучення «ХирівЗагуж», прискорення роботи з розбудови пункту пропуску «Устилуг-Зосін», доцільності будівництва у майбутньому пунктів пропуску «Лопушанка-Міхновець» та
«Адамчуки-Збереже».
Також польська сторона запропонувала кредит для
України на фінансування постійної інфраструктури в
пункті пропуску «Краківець». А українська сторона висловила готовність розпочати процедуру закупівлі на
реконструкцію відділів прикордонної служби «Нижанковичі» та «Амбуків», а також додаткову процедуру закупівлі на капітальний ремонт окремих ділянок дороги «КПП Смільниця-Старий Самбір».
Сторони домовилися, що проведуть у кінці лютого
поточного року на території України 2-ге засідання українсько-польської експертної групи з питань реалізації інвестиційних проектів кредитного Договору.
Українсько-польська Міжурядова координаційна
рада з питань міжрегіонального співробітництва і надалі наполегливо працюватиме над реалізацією проектів облаштування нових пунктів пропуску на кордоні,
адже це потрібно нашим державам, нашим народам.
Іван ГРИСЬ,
помічник народного депутата України.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської
КЦРЛ сердечно вітають із ювілейним днем народження, яке святкуватиме незабаром, медсестру терапевтичного відділу ЦРЛ – Марію Іванівну Будз – і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в житті, благополуччя, родинного тепла, Божої
опіки і ласки на многії літа.
Бажаєм, щоб доля Вам усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити
вдавалось.
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Вам неодмінно.

20 лютого святкував свій день народження Михайло
Михайлович Микулинець, житель с. Либохора.
Сердечно вітаю дорогого іменинника з днем народження і бажаю йому міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, благополуччя, мирного неба над головою, добра, сповнення усіх планів і надій, рясних Божих благословінь.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
З повагою – Галина Цуканова, с. Комарники.

25 лютого святкує свій день народження Ростислав
Олексійович Богайчик із с. Бітля.
Дорогий, люблячий онучку, вітаючи Тебе з днем народження, бажаємо всього самого доброго в житті:
міцного Тобі здоров’я, щасливої долі, успіхів у навчанні
та подальшому житті.
Щоб був здоровий і щасливий,
Добро пізнав Ти у житті.
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав.
І Ангел – Твій охоронитель–
З плеча Твого щоб не злітав.
З любов’ю – бабуся Марія, дідусь Микола Мороз.

Колектив Верхньовисоцької сільської ради сердечно
вітає з 50-річчям від дня народження, яке відсвяткувала 22 лютого, бухгалтера сільської ради – Марію Володимирівну Надич – і бажає їй міцного здоров’я, великого людського щастя, любові, достатку, рясних Божих благословінь.
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік.
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять
на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь
посилає
І душі не гасне світлий оберіг.

Колектив Верхньовисоцького споживчого товариства
щиро вітає з ювілейним днем народження голову правління Турківської райспоживспілки – Софію Максимівну Марич – і бажає іменинниці міцного здоров’я, щастя,
радості, Божої опіки у житті.
Бажаєм Вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше,
ніж треба.
Хай доля Вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку – у будні, в свята – подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків.
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Відповідно до ст. 13 Закону України «Про освіту», особи, які
здобувають повну середню освіту, проживають у сільській
місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за
кошти місцевих бюджетів, а також наступним пунктом сказано, що органи місцевого самоврядування різних адміністративно-територіальних одиниць мають право приймати, з урахуванням потреб і пропозицій територіальної громади, спільне
рішення про забезпечення підвезення здобувачів освіти до закладу освіти і у зворотному напрямку. На виконання цієї
статті закону й було виділено на кожен відділ освіти певну
кількість шкільних автобусів, за кошти державного та місцевого бюджетів, яких освітяни назвали «Школяриками».

Ужоцький перевал…
Нещодавно біля відділу освіти зібралася група людей. Це
були батьки дітей із вул. Травнева (Завалина), які прийшли скаржитися на відсутність «Школярика». Деякий час він не курсував, а із Травневої до міста на
навчання доїжджає 32 особи,
тому батьки вирішили дізнатися, в чому ж справа. Слід сказати, що відділ освіти й так у свій
час пішов назустріч жителям

– У 2017-2018 навчальному
році у нашому районі здійснюють підвіз учнів 11 автобусів
«Школярик», якими перевозимо
понад 950 школярів, це майже
92 відсотки тих, хто потребує
підвезення, – коментують у
відділі освіти – Крім того, між
відділом освіти та приватним
транспортним підприємством
«Тур-Авто» укладено угоду на
перевезення 46 учнів, яка діє
впродовж багатьох років. Це
там, де відсутні шкільні автобуси й учні добираються до місця
навчання рейсовими. Така ситуація, наприклад, є у Вовчому,
Комарниках. Автобуси закріплені за такими навчальними
закладами як Верхньовисоцький, Верхньояблунський, Завадівський, Боринський, Карпатський, Лімнянський, Нижньояблунський, Ільницький, Явірський, Ясеницький навчальновиховні комплекси та Риківською ЗОШ І-ІІ ст. Підвезенням

Травневої, забезпечивши їхнім
дітям автобус, закріплений за
Завадівською школою, бо, згідно
Закону «Про освіту», право на
підвіз до місць навчання мають
учні, які проживають у сільській
місцевості. Представник відділу
освіти підійшов до людей, пояснивши причину відсутності автобуса ( він був у ремонті – поламався), пообіцяв, що 12 лютого
автобус знову почне курсувати.
Так і сталося. Щодо вул. Травнева (Липи), де проживають учні

учнів охоплено понад 20 навчальних закладів, а у деяких
школах через це навіть змінено початок занять (Явірський і
Завадівський НВК). На кожен
автобус розроблено та погоджено відповідний маршрут та визначено у безпечних місцях (щоб
була видимість з обож сторін)
зупинки. Ці маршрути є у кожній
школі, діти якої користуються
послугами «Школяриків». Батьки можуть прийти в школу і детально ознайомитися з цими
маршрутами – де і коли відправляються автобуси. Крім того,
автобусами
«Школярик»
здійснюємо підвіз учнів на районні та обласні олімпіади. У цьому році уже було 7 виїздів до
Львова на обласний етап олімпіад, змагання, конкурси. А до
того шкільні автобуси обслуговували підвіз гостей Всесвітніх
бойківських фестин, на екскурсії
до Львова, на Сколівщину – в
музей ім. Петра Яцика, на

міських шкіл, яким також потрібно якось добиратися до
центру міста на навчання, ситуація залишається складною. На
Липи «Школярик» курсувати не
може, адже рух туди пасажирського транспорту заборонений – через високу крутизну
схилу. І ніхто з водіїв не буде брати на себе відповідальність за
безпеку пасажирів. Кудись і
справді можна доїхати автобусом, а десь не можна. Як розповів один з водіїв, що дитина з
хутора Кичерка ( с. Лосинець) –
учень Сашко, лишень з дому йде
40 хвилин до зупинки,
сідає в автобус і ще їде
до школи 2 км 400 м.
Бажання від батьків і
від водіїв «Школяриків»
– щоб була кращою
якість доріг у районі, є
скарги на те, що комунальники чистять тротуари від снігу і скидають
його на край проїзної
частини, що значно звужує прохідність автотранспорту, створює небезпечні аварійні ситуації.
– Дороги добре не відремонтовані . І то майже по всіх напрямках, за винятком доріг на
Розлуч, В. Висоцьке,
трас
Самбір-Сянки, Бориня-Мохнате. Везти дітей, приміром, у
Дністрик Дубовий, Лімну, Верхню Яблуньку та деякі інші населені пункти – справжня катастрофа. Аж важко уявити, що буде
робитися, коли сніг зійде, – кажуть водії. – Будуть нормальні
дороги й менше грошей витра-

«ÕÒÎ ÍÅ ÍÀËÅÆÈÒÜ Â²Ò×ÈÇÍ² ÑÂÎ¯É,
ÒÎÉ ÍÅ ÍÀËÅÆÈÒÜ ² ËÞÄÑÒÂÓ»
Нещодавно в актовій залі Турківської школи-інтернату відбулася серйозна розмова на актуальну
тему – про розвиток національно-патріотичного виховання учнівської молоді в нашому районі. До обговорення цієї важливої теми запросили педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів
району, учасників бойових дій на Сході України, представників громадських організацій, військового комісаріату, сектору молоді та спорту, органів влади.
Зокрема Наталія Гошівська, методист відділу освіти, розповіла про мету і основні напрямки досягнення стратегії національно-патріотичного виховання, формами якої є робота у галузі цивільної оборони, створення патріотичних музеїв, участь дітей у національно-патріотичних конкурсах та іграх, краєзнавство, вшанування героїчних постатей України, туризм і популяризація здорового способу життя.
– Навіть у найвіддаленішому куточку району щось робиться у плані національно-патріотичного виховання
молоді – звичайно, що десь більше, а десь менше. Але
я вважаю, що замало самовідданої праці батьків, педагогів, активістів у цій справі, треба в неї вкладати й певні
кошти. Візьмімо найпростіше – відвезти дітей на екскурсію. Мусимо збирати гроші або з вчителів, або з батьків
для заправки автобуса пальним. Щоби організувати
патріотичну гру «Сокіл-Джура», потрібні елементарні речі
– намети, мотузки, спальники, посуд, а, наприклад, членам «Пласту» – форма. Усе це скинути на плечі батьків
також не можна. Бідність освітньої галузі принижує нашу
гідність. Це неправильно. У першу чергу це має бути
відповідальність держави. Тому сподіваємося, що з державного бюджету для відділу освіти будуть виділені хоч
якісь кошти на облаштування у навчальних закладах кабінетів «Захист Вітчизни», на пальне, щоби возити дітей
на екскурсії в музеї національно-визвольного руху чи на
різні патріотичні конкурси. Наразі такі кошти ще не
доведені відділу освіти, але, надіюся, що ситуація зміниться, бо цього вимагає стратегія національно-патріотичного виховання, на яку сьогодні звернена особлива увага, – наголосила Наталія Михайлівна.
Окремі проблеми у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді порушили перед присутніми Мирослава Калинич – голова благодійного фонду «Милосердя», учасники АТО – заступник голови ГО «Учасники
АТО Турківщини» Микола Коноваленко, начальник сектору молоді та спорту Турківської РДА Василь Поточний,
працівник військкомату Михайло Міклясевич та інші
виступаючі. Йшлося про те, аби всі навчальні заклади
району активно включалися у волонтерську діяльність,
школярі відвідували музей –бліндаж учасників АТО Турківщини; щоби у військових зборах брали посильну участь
чиновники вищого рангу та керівники, а строкова служба стала громадянським обов’язком кожного юнака
призовного віку; щоби була подолана тотальна корупція
в державі.
Особливо емоційним був виступ заступника голови
Турківської РДА Юрія Лила, на якому б мені хотілося
зупинитися детальніше.
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– Розмови про те, що ніякої патріотичної роботи в районі не ведеться, є дещо перебільшені. Правда в тому, що
була і є вона ще недостатньою. І війни на Донбасі не
було б, якби ця робота проводилася в державі на всіх
100 відсотків. Через те за роки незалежності й виросло
покоління українців, які сьогодні пліч-о-пліч із росіянами воюють у Донецьку проти своєї держави. І це треба
визнавати. Біда, яка прийшла в Україну, нас дечого навчила, всі схаменулися і зрозуміли, що в цьому плані треба працювати більше. Будь-яку державу тримає єдність
– це потрібно пояснювати кожній нашій молодій людині.
Коли не було єдності, коли ми не горіли бажанням боротися за свою державу, нас чекали голодомори, репресії,
розстріли, виселення. Не станемо єдиними, на жаль, історія повториться. Наприклад, Фінляндія, яка сьогодні
досягла значного успіху і є процвітаючою світовою державою, можливо й не була би такою, коли б у 1939-му
(Фінляндія тоді налічувала 4,5 млн. населення) тут не
стали до зброї навіть 16-річні та не пішли добровольцями в армію воювати. І це проти радянської армії, яка
була озброєна, як мовиться, до зубів. Фіни за свою
свободу тоді поклали 25 тисяч життів! Але поряд з тим
москалі там втратили 350 тисяч осіб, бо фіни, всі як один,
стали на захист своєї держави. Вони спалювали власні
будинки, майно і залишали ворогам голу територію, щоб
російський солдат не мав де сховатися від лютих морозів
і від снарядів.
Хочу звернути увагу й на те, аби діти скрупульозно
вивчали своє генеологічне дерево: звідки родом, хто були
їхні пращури, переглядали старі сімейні фотографії, гордилися свою родиною. Така робота дає величезний позитив. Знаючи своє минуле – матимеш майбутнє. У плані
виховання шани і поваги до національних символів –
українського Прапора і Державного Гімну – також недопрацьовуємо. У січні, коли ми в райцентрі організовували живий ланцюг до Дня Злуки, я став свідком такого
прикрого випадку. Один з тих, кому було довірено тримати прапор, поклав стяг на землю, як щось непотрібне, бо
вирішив закурити. Замість того, аби тримати його гарно,
високо, з піднесенням, чи принаймні передати його комусь іншому в руки. Або ж коли на залізничному вокзалі

чатимемо на ремонт автобусів,
які ламаються дуже часто. Усі
автобуси переповнені пасажирами, такого нема, щоби ми
везли по кілька дітей. Та й зберігати транспорт не маємо де.
Потрібно, аби школи, за якими
закріплені автобуси, чи місцева
влада, все ж таки подбали про
гаражі для транспорту.
– Перші автобуси відділ освіти
отримав у 2003 році, – каже головний спеціаліст відділу освіти
Михайло Юсипович. – Слід визнати, що два автобуси з тих часів
(Ясеницького НВК та Карпатського НВК) функціонують і досі, хоч
моторесурс їх в середньому 10
років. Для Риківської ЗОШ І-ІІ ст.
автобус, 2005 року випуску, подарували місцеві вихідці. Для
обслуговування автобусів (на
пальне, запасні частини)
потрібні чималі кошти. Районна влада з місцевого бюджету
виділяє приблизно 1 млн. 200
тисяч гривень на рік.
Придбати освітянам хоча б
один «Школярик» – не з дешевих
задоволень. Вартість
шкільного автобуса сьогодні в
середньому обходиться в 1 млн.
600 тисяч гривень. А перший автобус, який придбав відділ освіти у 2003 році, коштував 140 тис.
гривень. На умовах співфінансування – районного і обласного бюджетів – є надія, що і в цьому році для відділу освіти буде
придбано такий автобус. Принаймні про це сказав у своєму
звіті голова Турківської РДА Олександр Лабецький.
Ольга ТАРАСЕНКО.

м. Турка відбувався захід зі вшанування бою під Крутами. Звучить Державний Гімн, стоять молоді люди, і ніхто
не знімає шапки. Невже так важко шанобливо вислухати
Державний гімн України? Вважаю, що ці елементарні
речі має знати кожен порядний громадянин.
Прикро визнавати, але життя поставило наших людей зараз у такі умови, що декому потрібно їхати за
кордон і заробляти на кусок хліба для своєї сім’ї, для
того, щоби вивчити дітей, побудувати житло. Ніякого сорому в тому нема, що ти працюєш, а не стоїш із простягнутою рукою. Але поряд з тим, де б ти не поїхав, маєш
розуміти, що ти українець – чесна, працьовита і порядна людина, не забувати своєї мови і гордитися тим. Воно
так і є, ніде у світі нас не вважають неробами. Опитування польського інституту економіки показало, що за впливом на польську економіку перше місце посідають не
президент, і не прем’єр, а саме українські заробітчани,
яких сьогодні тут працює близько трьох мільйонів.
Як наголошували попередні виступаючі, ми дійсно
маємо велику проблему зі службою в армії. На Турківщині є села, з яких за останні роки ні один чоловік не
пішов служити до війська. Чи нормальна це ситуація?
Ні. Я вважаю, що має бути прийнято на законодавчому
рівні, що особа чоловічої статі (якщо вона, будучи здоровою, не служила в армії) не має права бути ні директором школи чи будь якої іншої державної інституції, ні
головним лікарем чи завідувачем лікарської амбулаторії, адвокатом, юристом чи прокурором. Необхідно
змінити ставлення й до тих, хто відслужив в армії, щоб і
грошове забезпечення солдата було належне і щоб
після служби йому можна було гарну кар’єру побудувати. Армія не має бути для нас чимось страшним, від чого
треба тікати.
І ще про одне я б хотів попросити: сумлінно доглядати
за могилами як колишніх, так і сучасних ветеранів війни.
Це має бути святим обов’язком як школи, так і місцевої
влади. Бо якщо люди будуть бачити, що могили Героїв
заросли бур’яном і будяками, за Україну вмирати ніхто
не буде. Для тих, хто віддав своє життя за нас, найдорожчою є наша пам’ять. Поки ця пам’ять жива, то і їхня
пожертва не вмерла. Віддавайте шану своїм односельцям, тим, хто повернувся додому – учасникам АТО. Багато з них не є ораторами, але запрошуйте їх на всі шкільні
і сільські свята, їхня присутність важлива – заради уваги
і заради поваги. Вони є різні, але вони – наші, сіль землі.
Коли треба було йти на війну, ці хлопці, ці чоловіки не
сховалися, не втекли, а взяли й пішли. Ось де проявляється високий патріотизм і любов до неньки-України,
– наголосив Юрій Дмитрович.
Після виступів свою роботу за минулий рік у плані
національно-патріотичного виховання присутнім презентували Боберківський, Шандровецький, Боринський,
Верхньогусненський та Розлуцький НВК, де на прикладі одного окремо взятого населеного пункту було
показано, як насправді вона виглядає. Багато схвальних відгуків прозвучало на адресу шандрівчан.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
ÀÃÐÎÂÈÐÎÁÍÈÊÀÌ
Про це нещодавно йшлося на навчальному семінарі, який
провів департамент агропромислового розвитку Львівської
ОДА разом з відділом агропромислового розвитку Турківської РДА.
Головний спеціаліст відділу економічного розвитку ДАПР
ЛОДА Галина Бардахівська розповіла, яку передбачено підтримку агровиробникам на поточний рік з державного та обласного бюджетів. Так у державному бюджеті на ці цілі закладена
велика сума – 6,4 млрд. гривень, до того ж планують повернути державну дотацію на утримання населенням ВРХ.
Більш детально представник
з області зупинилася на комплексній програмі підтримки та
розвитку агропромислового виробництва Львівської області на
2016-2020 роки. Цьогоріч у ній
вписано чотири напрямки. Це
фінансова підтримка суб’єктів
господарювання АПК, фізичних
осіб – шляхом компенсації
відсотків за кредитами, отриманими в банківських установах
або кредитних спілках в національній валюті. Фізичні особипідприємці та просто фізичні
особи можуть отримати максимальний розмір допомоги, в
сумі до 100 тисяч гривень, а
юридичні особи – до 200 тисяч
гривень. Фізичні особи зобов’язані вкласти ці кошти у фермерські господарства. Лише тоді
можливе відшкодування. Якщо
зареєструватися фізичними особами-підприємцями, тоді також
можна взяти участь у конкурсі і
отримати компенсацію. Другий
напрям –
це фінансова
підтримка суб’єктів господарювання на реалізацію бізнеспланів. 14,9 млн. гривень цього
року область виділила на цей
напрям. Кредити надають для
фізичних осіб-підприємців, терміном до 3 років, і в сумі 200 тисяч гривень, а юридичні особи
зможуть отримати до 500 тисяч
гривень, терміном на 5 років, і з
відтермінуванням основного
платежу на один рік. Третій напрям – новий, запроваджений
цього року. Це фінансова
підтримка у вигляді часткового
відшкодування витрат на придбання саджанців малини. Тут
заплановано виділити 1 млн.
гривень. Перевагу надаватимуть
тим кооперативам, які вже вирощують малину. Четвертий напрям фінансової підтримки залишається таким, як і в минулому році. Вона – у вигляді дотації
на площу, на якій будуть проводити збереження та відтворення родючості грунтів. Це вапнування грунтів – до 500 грн./га,
збагачення грунтів біологічним
азотом – до 160 грн./га і сидерація грунтів – до 350 грн./га. На
це виділено більше мільйона
гривень. Загалом 19 млн. 600 тисяч гривень спрямовано на вищезгадану програму з обласного бюджету. Галина Іванівна по-

просила зацікавлених осіб не
зволікати, а подавати заявки на
участь у програмі. Тим більше,
що представники з нашого району, так як він має статус гірського, матимуть першочергову перевагу.
У Львові запрацював консультаційно-дорадчий центр у сфері
агропромислового виробництва. До речі, Богдан Комарницький, керівник сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Вулкан», запропонував створити подібний консультаційний центр у Турці, куди б
кожний бажаючий фермер міг
звернутися за допомогою в
оформленні документації на
участь у тому чи іншому проекті.
Про додаткове залучення
фінансів через програму «Аграрні розписки в Україні» детально розповіла присутнім
Олена Топій, координатор проекту, а Володимир Дащук , менеджер ТзОВ « ДР Грін Україна», зробив презентацію компаній, які займаються засобами захисту рослин. Представники відділення ЦКС «Анісія», що
працює в Турці, також просили
звертатися до них за кредитами, які спілка може надати агровиробникам.
На семінарі були присутні не
лишень керівники місцевих рад,
економісти, а й ті, хто уже пробував чи займається фермерством, або ж хоче стати фермером. Я мала нагоду зустрітися з
фермером із Маткова Михайлом
Ляхом й поцікавилася його думкою щодо того, чи вигідно бути
сьогодні фермером.
– Розпочав я займатися фермерською справою років 15
тому. На своїй міні-фермі утримував 22 корови. Тепер майже
половину розпродав, бо мав
великі проблеми – згоріли дві
стайні і 5 штук худоби загинуло.
Дякувати Богу, одна добра людина знайшлася, щоправда з
іншої області, яка допомогла.
Велике їй спасибі. – розповідає Михайло Васильович. – На
перших порах господарювання
було трохи легше, зараз чомусь
у фермерстві зневірився. Платити нам, постачальникам,
взимку по 5,50 грн. за літр молока, коли його собівартість значно більша, це ж абсурд. Ну, хоча

Відповідно до вимог Положення «Про громадські слухання в
місті Турка», рішення виконавчого комітету від 16.02.2018
року, з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо надання дозволу і врахування громадської думки під час прийняття відповідного рішення, провести
громадське обговорення щодо встановлення пам’ятного знака по вул.С.Стрільців, 5 в м.Турка на честь Героїв АТО (біля
музею АТО).
Строк громадського обговорення становить 1 місяць з моменту
опублікування повідомлення в друкованих засобах масової інформації та проводиться до 23 березня 2018 року.
Пропозиції та зауваження просимо надавати в письмовій формі
на адресу Турківської міської ради - пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500.
тел./факс:
3-11-90 та/або
на електронну адресу
turkamrada@ukr.net.

б і взяв кредит, але чим його
сплатити? Немає за що робити
– це одне, а, по- друге, ніхто ж
не захистить фермера. Минулого та позаминулого років мене
прирівняли до тих, хто утримує
одну корову. Я випасав більше
двадцяти корів, пильнував за
ними, доїв, це, повірте, нелегко.
Їм платили по 4.50 грн. за літр
молока, а мені по 5 грн. До того
ж, ще й самотужки – я з сином –
зливали його в бідони, потім
завантажували їх на машину.
Тож про що к азати, коли
навіть не можемо правильно
прийняти і здати молоко. Колись були дотації від держави –
платили за молодняк, за високовагові кондиції. Усе відмінили, усе збили в одне. Потужні
підприємства розглядають
сільську місцевість лише в якості
постачальника дешевого молока чи дешевого м’яса, а фермерські господарства сімейного типу, подібні до мого, зустрічаються з проблемами, які не в
силі вирішити самим – їх потрібно розв’язувати на державному рівні. Більшості людей, які
хочуть започаткувати, наприклад, ферму сімейного типу, потрібна всебічна підтримка і на
обласному, і на районному
рівнях. Зокрема щодо виділення землі, придбання племінної
худоби, холодильного обладнання, доїльних апаратів. Фактично
потрібні не так гроші, як основні
засоби. До того ж Турківський
район – специфічний. Коли на
долинах можна косити чотири
рази угіддя і на п’ятий випасати
худобу, то в горах, іноді, лише раз
скосиш. Поля здичіли, у заростях. Я працюю разом з сином.
Син молодий, 27 років, йому
треба влаштовувати власне життя, але геть відпала охота до
фермерської справи, планує
їхати на заробітки за кордон, як
це робить уся наша молодь, а я
залишу собі в господарстві дві
коровини. Уся ця безвихідь змушує господарів знищувати поголів’я, різати молодняк. Та й не
кожен з нас впевнений у тому,
як будуть події розвиватися далі.
Можливо, мій співбесідник
має рацію, а може ще змінить
свою думку, і все-таки спробує
розпочати усе з нуля. Я бачила,
як агітував та заохочував до тваринництва фермера Мохнатський сільський голова Олег Павко. Й навіть обіцяв свою особисту підтримку. А загалом, фермери бояться брати кредити. Кажуть, що держава їх обдурює. І
так думає не тільки Михайло
Лях, а переважна більшість наших фермерів.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Найріднішу матусю, найкращу у світі турботливу бабусю, прекрасну тещу і свекруху – Любов Несторівну Жавко – вітають з 59-річчям
від дня народження сини Володимир і Валентин, невістки Олена і
Таня; дочки Катерина, Василина, Оксана; зяті Іван, Назар та Олег;
онуки Роман та Вероніка і зичать дорогій іменинниці міцного здоров’я, неба безхмарного, невичерпної енергії, благополуччя, добра
та Божої ласки.
Люба матусю, Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас – найкраща.
Із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження – дорогу
дочку, сестру, цьоцю, жительку с. В.Висоцьке – Марію Володимирівну Надич – щиросердечно вітають батько Володимир, мама Іванна, сестри Ліда, Оксана, Рома, Ванда, Наталя – з сім’ями; брати
Володимир і Василь з сім’ями та племінники. Шановній
іменинниці вони шлють найкращі побажання здоров’я міцного, щастя рясного, настрою гарного, неба
безхмарного, довгих років життя на многії літа.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий, ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Дорогого, люблячого, веселого – Михайла Володимировича Созанського із Мохнатого – із 20-річчям від дня народження щиросердечно вітають бабуся Іванна, стрик Іван, стрина Любомира; цьоці
– Ганна, Оксана, Руслана; вуйки – Юрій, Іван, Віктор; брати Олександр і Олег, сестри Лілія, Вікторія, Іванна з чоловіком Василем,
Василина і бажають йому міцного здоров’я, вірних і надійних друзів
поруч, здійснення мрій, благополуччя і добра, щасливої
долі і Божого благословення.
Хай тільки цікаве на Тебе чекає,
Хай радісний настрій в очах Твоїх сяє.
Хай справжня любов буде поруч з Тобою,
Нехай будуть друзі за Тебе горою.
Бажаєм, щоб доля Тобі усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдавалось.
Щоб сонце удачі світило невпинно,
І щоби щастило Тобі неодмінно.

Дорогу донечку, сестричку, внучку, правнучку і племінницю – Діану
Дмитрівну Лях із Верхнього Висоцького – із 10-річчям від дня народження щиросердечно вітають тато і мама, сестра Аня з сім’єю,
сестри Марія і Ангеліна, брати Руслан, Іван і Василь, бабусі Марія і
Людмила, прабаба Анна, вуйки і тітки з сім’ями
та бажають люблячій і милій іменинниці вирости красивою, здоровою і успішною.
Нехай Ангел-хоронитель завжди огортає Тебе
своїм крилом, Матінка Божа дарує Свою ласку і
любов, а Господь береже Тебе, рідненька, на
довгі і щасливі роки життя. Многая і благая літ!
Виростай розумна, добра і красива,
Виростай на радість рідним і батькам.
Будь в житті щасливою, успіх завжди май.
Щоб у Тебе під ногами квіти розквітали,
А над головою сонечко сіяло.
Щоб в житті не знала Ти горя і біди
Щоби мрії всі збувались всюди і завжди.

У селі Шум’яч згоріла бабуся
У ніч з 19 на 20 лютого в с. Шум’яч трапилася трагедія. У приватному будинку, де виникла
пожежа, згоріла його власниця – 87-річна Анастасія Синичич. Місцеві жителі розповідають, що
бабуся жила надзвичайно бідно, ніколи не отримувала пенсії, а харчувалася з господарки та
тим, що принесли сусіди. Останнім часом вона прихворіла й потребувала особливої уваги.
Щодо причин пожежі, то, очевидно, вона трапилася через необережне поводження з пічним опаленням. Бабуся, напевно, розпалила пічку, а звідти випали розжарені вуглики. Задрімавши, вона не
відчула задимлення, а згодом і полум’я. Хата була курна, без димоходу поверх даху.
До речі, три роки тому померла сестра баби Насті, з 1920 року народження, яка також не отримувала пенсії. А їхня мама дожила до 106 років і відійшла у потойбічні світи на початку 2000 року.
Нікому з односельчан не відомо, чому літні жінки відмовлялися від пенсій, живучи убогим спартанським життям. Щоправда, останнім часом, бабуся таки згодилася на оформлення пенсійних виплат. Керівники місцевої сільради, депутат районної ради Ярослав Паращич взялися їй допомагати,
але, як кажуть, не судилося.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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ПОНЕДIЛОК, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40, 16.10 Д/ф «Крим.
Незламний»
10.00, 00.40 Д/ф «Генiчеськ»
10.50 Зимовi Олiмпiйськi iгри
2018. Кращi виступи
13.10 :РадiоДень
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радiо. День
15.15 Розсекречена iсторiя
16.55, 04.45 Д/ф «Есе про
Крим»
17.20, 05.35 Д/ф «Крим.
Спротив»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00, 02.45 Спецпроект «До
Дня спротиву окупацiї Криму»
21.50, 02.35 Зимовi
Олiмпiйськi iгри. Пiслямова
22.05 XXIII Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. ЦЕРЕМОНIЯ ЗАКРИТТЯ
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, 11.00, 12.20 «Чотири
весiлля»
12.35 «Мiняю жiнку»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 05.00 «Секретнi
матерiали»
21.00 Т/с «За три днi до кохання»
22.00 «Грошi 2018»
23.15, 00.25 «Голос країни 8»
01.40 Х/ф «Великий рiк»
ІНТЕР
05.30, 20.00, 02.15, 05.20
«Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана»
11.50, 12.25 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

ВIВТОРОК, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
11.00, 22.05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Кращi виступи
12.00 Документальний цикл
Смачнi iсторiї
13.10 :РадiоДень
13.55 Складна розмова
14.30 :Радiо. День
15.15 Фольк-music
16.35 М/с «Чорний Джек»
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема

дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
19.25 Посттравматичний
синдром
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.35 Зимовi
Олiмпiйськi iгри. Пiслямова
02.50 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, 00.15, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.00, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретнi матерiали»
22.00 «Iнспектор. Мiста»
23.35, 00.25 Х/ф «Розумник
Вiлл Хантiнг»
04.00 Х/ф «Стати зiркою»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
12.00 «Новини»
12.45 Х/ф «Будинок, в якому я
живу»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15
«Подробицi»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

СЕРЕДА, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 16.35 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
11.00, 22.05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Кращi виступи
12.00 Документальний цикл
Смачнi iсторiї
13.10 :РадiоДень
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.45 Д/ф «Христина. Кримське
соло»
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Проводи паралiмпiйцiв
20.25 Складна розмова
02.35 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, 00.15, 05.20 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.00, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретнi матерiали»
22.00 «Одруження наослiп»
23.35, 00.25 Х/ф «Найкращий
екзотичний готель «Мерiголд»
03.55 Х/ф «Невдаха з Каунт-
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Каунтi»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
13.00 Х/ф «Мачуха»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.15
«Подробицi»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

ЧЕТВЕР, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 11.05, 15.15 Розсекречена iсторiя
06.30 Докудрама «Мисливцi на
нацистiв»
09.40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
12.00, 16.15 Д/ф «Сплюндрована пам»ять»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55
Новини
13.10 :РадiоДень
13.55 Д/ф «Нiчого, окрiм
брехнi: боротьба з фейками»
14.30 :Радiо. День
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Єдине коло»
19.35 Д/с «Спiльноти тварин»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.35 Зимовi
Олiмпiйськi iгри. Пiслямова
22.05 Зимовi Олiмпiйськi iгри
2018. Кращi виступи
02.50 Проводи паралiмпiйцiв
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, 10.55, 12.20 «Мiняю
жiнку»
13.45, 21.00 Т/с «За три днi до
кохання»
14.45, 15.45 Т/с «Школа»
17.10 Т/с «мама»
20.30, 04.35 «Секретнi
матерiали»
22.00 «Мiняю жiнку - 13»
23.00, 00.25 «Право на владу
2018»
00.45 Х/ф «Зеленi гори»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.35 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в осенi»
13.00 Х/ф «Єдина»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.15
«Подробицi»
00.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

П’ЯТНИЦЯ, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 16.35 М/с «Чорний

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40 Д/с «Останнiй шанс
побачити»
11.00, 22.05 Зимовi Олiмпiйськi
iгри 2018. Кращi виступи
12.00 Документальний цикл
Смачнi iсторiї
13.10 :РадiоДень
13.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14.30 :Радiо. День
15.15 Свiтло
17.30 Д/ф «Жива природа»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
19.30 Д/с «Спiльноти тварин»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Зимовi
Олiмпiйськi iгри. Пiслямова
02.50 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
Мiжнародний пiсенний конкурс
«Євробачення-2018». I тур
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»
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку»
13.00 Т/с «За три днi до кохання»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Мама»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «Iгри приколiв 2018»
23.20, 00.20, 05.00 «Розсмiши
комiка «
01.15 Х/ф «Найкращий екзотичний готель «Мерiголд»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25 Т/с «Запитайте в
осенi»
12.50 Х/ф «День весiлля
доведеться уточнити»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 03.30 «Подробицi
тижня»
23.50 Х/ф «Мiсто з ранку до
опiвночi»
01.50 Х/ф «Вавилон ХХ»

СУБОТА, 3
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, 01.10
Новини
09.35 М/с «Гон»
10.20 Хто в домi хазяїн?
11.05 Д/с «Щоденники комах»
12.00 Бiблейська колекцiя.
Художнiй фiльм «Книга буття.
Створення свiту»
14.00 Д/с «Спiльноти тварин»
15.45 Д/с «Весняний фестиваль»
16.40 Х/ф «Дивна подорож
Мерi Брайант»
20.00 «Гордiсть свiту»
21.30 Зимовi Олiмпiйськi iгри
2018. Кращi виступи
01.45 Документальний цикл
«Смаки Культур»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45 «Життя без обману «
11.15 «Iнспектор. Мiста»
12.55, 23.15 «Свiтське життя «
13.55 «Голос країни 8»
16.25, 21.15 «Вечiрнiй квартал
«
18.30 «Розсмiши комiка. Дiти
2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.15 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.30 «Мультфiльм»
06.50 «Чекай мене»
08.15 «Подорожi в часi»
08.45 Х/ф «Раз на раз не
приходиться»
10.15 Х/ф «На вас чекає
громадянка Никанорова»
12.00 Х/ф «Афоня»
14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 Концерт «Злата Огнєвiч.
Моя iсторiя»
18.00, 20.30 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
20.00, 02.10, 05.20
«Подробицi»
22.30 Т/с «Подаруй менi
недiлю»
02.45 Х/ф «Важко бути Богом»

НЕДIЛЯ, 4
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, 01.10
Новини
09.30 Бiблейська колекцiя.
Художнiй фiльм «Якiв»
11.15, 12.35, 14.05, 16.20,
19.50, 01.35, 02.30 Погода
11.20 Д/с «Щоденники комах»
12.10 Перший на селi
12.45 Незвичайнi культури.
Документальний цикл
14.30 Фольк-music
15.55 Д/с «Дива Китаю «
16.30 Х/ф «Червоний колiр
Бразилiї»
20.00 «Гордiсть свiту»
21.35 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.15 Д/с «Весняний фестиваль»
23.10 Д/с «Дика планета»
00.15 Д/с «Музична одiсея
Арiрант. Шоу»
КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.05 «Громада на мiльйон»
11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.10 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
17.10 «Лiга смiху 2018»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 «Iгри приколiв 2018»
00.10 Х/ф «Нащадки»
ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм»
06.25 Х/ф «Афоня»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
12.00 Х/ф «Бiнго Бонго»
14.10 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
18.10, 20.30 Т/с «Сiльський
романс»
20.00, 01.40 «Подробицi»
22.00 Т/с «Подаруй менi
недiлю»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
Продається двокімнатна квартира по вул. Міцкевича, в м. Турка.
Тел.: 0666313400.
Загублене посвідчення учасника бойових дій – серія АА
№413136, видане на ім’я Петра
Миколайовича Кудрича, вважати недійсним.

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ ÍÀ
ÎÁËÀÑÍÎÌÓ ÒÓÐÍ²Ð²
Минулої п’ятниці, 16 лютого, у м.Львів команда Турківського професійного ліцею взяла участь у фінальних змаганнях
турніру з футзалу, пам’яті колишнього працівника Управління профтехосвіти Львівщини Мирослава Попадюка.

Продається квартира по вул.
Шептицького, може бути під
бізнес, під офіс, під житло.
Житло з ремонтом, меблями,
водою, газом.
Ціна – договірна.
Тел.: 0997009566.

Втрачене посвідчення водія
ВАА № 390783, видане на ім’я
Василя Васильовича Нестора,
вважати недійсним.
ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботу + матеріали зі знижкою до
25%. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд
ключ. Мансардні дахи. М’яка покрівля, металева, бІтумна, полімерна, керамічна черепиця.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків, квартир. Сайдінг, фактурна штукатурка, короїд, баранник,
термопанелi. Доставка будматеріалів за тел.: (068)1455866,
(066)7215631.

Робота в Польщі! Набираю
чоловіків, жінок, сімейні пари.
Вакансії на будову, заводи, готелі. Роблю візи! Тел.: 098-83561-34. Віталій.
У м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект), продається 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ. Терміново. Не
дорого. Тел.: 0664554809;
0982740905.
Продам приміщення, площею
48 кв.м., по вул. Молодіжна в м.
Турка (неподалік районного
суду). Може бути використано під
магазин чи офіс.
Детальніше
за
тел.:
0669560768 (Дмитро).

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

Загублене пенсійне посвідчення – ААГ 131834, видане
управлінням соціального захисту населення на ім’я Миколи
Васильовича Біляка, вважати
недійсним.

Здаю приміщення під офіси,
склади, під відкриття власного
бізнесу. Приміщення різної квадратури, на ваш вибір.
Тел.: 0997009566.

Окрім наших спортсменів, у змаганнях взяли участь ще 3 команди з Львівщини, а також по одній – з Івано-Франківської та Рівненської областей. Вітали учасників змагань, разом з іншими гостями,
легендарні футболісти львівських “Карпат” Степан Юрчишин та Роман Лаба.
За підсумками зіграних матчів, турківські ліцеїсти – Володимир
Ляхович, Андрій Пуравець, Василь Ковальчин, Назарій Ковальчин,
Віктор Мишковський, Микола Бринько, Юрій Ляхович, Павло Яворський – здобули п’яте місце, за що отримали диплом та кубок. А готували наших футболістів до турніру викладачі фізичної культури Турківського професійного ліцею Богдан Ільницький та Роман Мацур.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

23 ëþòîãî 2018 ðîêó

Загублене свідоцтво про закінчення Ластівківської восьмирічної
школи – П №094285, видане на ім’я Світлани Йосипівни Коблик,
вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Сусіди висловлюють щире співчуття Марії Євгенівні Двунос з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Нижньояблунського НВК висловлює щире
співчуття вчителю іноземної мови Людмилі Дмитрівні Гемі з приводу
тяжкої втрати – смерті батька – Дмитра Максимовича Цапа.
Педагогічний колектив Комарницького НВК глибоко сумує з приводу смерті колишнього завідувача районного відділу освіти Павла
Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійного.
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з
приводу смерті колишнього завідувача районного відділу освіти
Павла Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним
і близьким покійного.
Педагогічний колектив Нижньовисоцького НВК глибоко сумує з
приводу смерті колишнього завідувача Турківського відділу освіти
та директора Турківської ЗОШ №1 Павла Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

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

Пропонуємо:
- комп’ютерну діагностику зору
- окуляри готові та на замовлення
- стильні оптичні оправи
- контактні лінзи
- сонцезахисні окуляри
Наша адреса: м. Турка, пл. Ринок, 2
Тел.: 097 331 03 94.
ÌÅÐÅÆÀ ÌÀÃÀÇÈÍ²Â Ó ËÜÂ²ÂÑÜÊ²É ÎÁË. ÇÀÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀÂ²ÄÓÂÀ×À ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÎÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÓ. ÒÅËÅÔÎÍ: +380677444100.

У магазин «Продукти» с. Ясіночка потрібен продавець.
Тел.: 0501724290.
Сезонна та постійна робота в ЄВРОПІ.
Для чоловіків, жінок та сімейних пар.
Пропонуємо безліч вакансій, також підшукуємо по бажанню
клієнта: склади, заводи, сільськогосподарські роботи, будови і т.д.
Пропонуємо візову підтримку, допомагаємо виготовити біометричні паспорти.
Детальніше за телефонами: +380673107823(Viber);
+380972381085.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2498 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2300 грн.; воєводська віза
(річна) – 370 дол.; 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.

Працівники та учні Боберківського НВК висловлюють щире співчуття вчителям школи Дмитру Петровичу Бутрею, Любі Олександрівні
Бутрей, Едуарду Дмитровичу Бутрею з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата та стрика – Миколи.
Педагогічний колектив Розлуцького НВК глибоко сумує з приводу
смерті колишнього завідувача районного відділу освіти Павла Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті
колишнього завідувача районного відділу освіти Павла Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив відділу культури, працівники народних домів району та
РНД висловлюють щире співчуття художньому керівнику НД с. Лімна
Петру Теодоровичу Пунейку з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Сигловатського НВК глибоко сумує з приводу смерті колишнього завідувача відділу освіти Павла Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним і близьким
покійного.
Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю української мови і літератури Ірині Анатоліївні
Дякович з приводу тяжкої втрати – смерті свекри.
Педагогічний колектив Боринського НВК глибоко сумує з приводу смерті колишнього завідувача районного відділу освіти Павла
Михайловича Матківського і висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійного.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
НАШІ ТЕЛЕФОНИ:
редактора – 3-12-45, бухгалтерії – 3-21-27,

видавничого відділу – 3-25-22.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі редакції «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Висловлені авторами думки можуть не співпадати з Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
позицією редакції. За точність викладення фактів
відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net

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

