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Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо  із ювілейним днем
народження, який відзначила 4 квітня, дорогу, люблячу, чуйну і тур-
ботливу дружину, маму, тещу, бабусю, – турківчанку  Лідію Михайлівну
Копитчак.

Бажаємо Вам, люба, й надалі залишатися такою енергійною і
невтомною, завзятою і неспокійною душею, щирою і турботливою,
щедрою на добро. Від щирого серця бажаємо Вам сімейного благо-
получчя, щоб сонце завжди яскраво світило у
Вашому домі, щоб на Вашому життєвому шляху
не було ніяких перешкод. Нехай Господь Бог
щедро дарує Вам щастя, здоров’я, світлу радість
та родинні гаразди. Многая і благая Вам літ!

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужи-

ли,
Ви найбільшого щастя в житті заслужи-

ли.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас найкраща!
З повагою – чоловік Василь, дочки Галина і Тетяна, зяті Іван та

Іван, онуки Владислав, Юліанія, Івасик, Єлизавета.

Дружина Марія, син Володимир і невістка Люба, дочка Галина,
зять Микола, дочка Наталія, зять Михайло, онуки Ярослав, Ірина,
Марина, Міша, Марина, Іванна, Уляна від щирого
серця і з великою любов’ю вітають із 80-річним
ювілеєм дорогого, люблячого і турботливого
чоловіка, батька, дідуся – Олексія Петровича
Дорошевича із с. Яворів – і бажають ювіляру
доброго здоров’я, родинного тепла, мирного
неба над головою, Божої ласки на многії літа!

Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки мов крила нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Йшлося на засіданні й про те,
що ще 12 лютого сесія Шандро-
вецької сільської ради,  розгля-
нувши заяву ініціативної групи та
клопотання військової частини,
де служив уродженець села Ва-
силь Борута, який нещодавно
загинув у зоні АТО,  присвоїти
Шандровецькому НВК ім’я Ге-
роя. Відповідно, встановити на
фасаді навчального закладу
меморіальну дошку. Голова Тур-
ківської   РДА Олександр Ла-
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керівництва району та міста  у вирішенні всіх життєвих проблем

Минулої середи відбулося спільне засідання громадської ради
при голові Турківської РДА та координаційного центру надан-
ня допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Порушено цілий
ряд злободенних проблем, які потребують негайного вирішен-
ня. Зокрема щодо пільгового перевезення учасників АТО, за-
безпечення їх ліками, дровами, наведення порядку з вуличною
торгівлею в м. Турка. Треба сказати, що розмова була на до-
сить підвищених тонах, із взаємними звинуваченнями. Зреш-
тою, як і конкретними пропозиціями щодо вирішення тієї чи
іншої проблеми. Іван Круц, який нещодавно повернувся із зони
АТО,  закликав усіх  представників громадських організацій, у
тому числі керівництво району та міста, перейти від рито-
рики взаємопоборювання до налагодження співпраці і діяти не
на підставі якихось чуток та домислів, а конкретно перевіре-
них фактів.

бецький повідомив, що з невідо-
мих для нього причин, Шандро-
вецький сільський голова не
звернувся у Турківську районну
раду з відповідним клопотан-
ням.  Натомість на його ім’я над-
ійшов лист від матері загиблого
бійця – Катерини Борути, яка
скаржиться, що їй досі не заве-
зено дров, не присвоєно НВК
імені її сина та не встановлено
меморіальної дошки. Також він
повідомив, що уже на найб-

лижчій сесії дане питання таки
буде розглянуто. Скаржилася
Катерина Іванівна й на те, що
водії маршрутних автобусів
відмовляються її, як матір загиб-
лого учасника АТО, везти безкош-
товно.

На завершення спільного за-
сідання було вирішено у середу,
13 квітня, о 15.00 год.,  провести
розширену зустріч учасників АТО,
представників громадських
організацій з керівниками рай-
ону та міста й обговорити три
питання: медичне забезпечен-
ня демобілізованих воїнів, пере-
везення учасників АТО та  інфор-
мацію міського голови про про-
ведену роботу з часу обрання на
посаду. Хоча Геннадій Йосипо-
вич призначив свій звіт перед
громадськістю на 15 травня, він
готовий відповісти на всі запи-
тання. На зустріч запрошуються
керівники правоохоронних
органів, установ та організацій
міста й району.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÅÏÓÒÀÒÈ
ÃÎËÎÑÓÞÒÜ
ÏÎ²ÌÅÍÍÎ
На минулій сесії Турківської

районної ради, що відбулася 31
березня, затверджено форму
протоколу результатів відкрито-
го поіменного голосування депу-
татів районної ради з порядку
денного сесії. Таким чином ви-
борці, в разі потреби, можуть
дізнатися, як голосував їхній
представник за те чи інше питан-
ня.

ÙÅ ÎÄÍÓ
ÀÏÒÅÊÓ

Невдовзі, очевидно,
відкриють в смт.

Бориня
Після непростої дискусії,  су-

перечок, сесія Турківської рай-
онної ради зобов’язала головно-
го лікаря Боринської міської
лікарні Ігоря Маркіна вишукати
приміщення й у місячний термін
оголосити конкурс на відкриття
аптечного пункту в лікарні. На-
гадаємо, що наразі в Борині діє
одна аптека, яка, схоже, уже не-
вдовзі матиме конкурентів.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

БОЙКІВСЬКІ ФЕСТИНИ
МОЖУТЬ ВКЛЮЧИТИ В ДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ

На адресу голови МГО «Світовий Конгрес Бойків» – Петра Ко-
сачевича надійшов лист за підписом голови комітету Верховної
Ради Миколи Княжицького, який дає надію, що Бойківські фести-
ни, що проходять на Турківщині раз на 5 років, будуть включені у
Державну програму заходів.

Зокрема в листі написано: « На виконання доручення Голови Вер-
ховної Ради України Володимира Гройсмана від 25.03.2016р., звер-
нення Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків»
передано для розгляду Комітету з питань культури і духовності. Комітет
звернувся до Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з прохан-
ням розглянути пропозиції громадської організації й сприяти у прове-
денні  Шостих Всесвітніх бойківських фестин, а також поетапного вклю-
чення їх у державну програму заходів».

На завершення в листі зазначено, що комітет тримає дане питання
на контролі.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

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 розра-
хунком.

За інформацією звертатися за телефонами: 099 72 94 996; 097
06 33 997; (03136) 25 321; (03136) 25 322.

Місячник довкілля
Нещодавно голова Турківської райдержадміністрації видав роз-

порядження про проведення в районі з 16 березня по 16 квітня
місячника озеленення, прибирання та благоустрою. А завершить-
ся місячник днем довкілля – в суботу, 16 квітня. Протягом двох днів,
8-9 квітня, на території Турківщини організовують загальнорайонну
толоку з прибирання. Хочеться вірити, що всі ми до цього важливо-
го заходу віднесемося з повною відповідальністю, а наші вулиці,
парки, сквери та прибережні смуги стануть чистими та ошатними.

Наш кор.
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Адміністрація і колектив Турківського ДЛГП «Галсільліс» щиро-
сердечно вітають з ювілеєм директора ДП «Боринське лісове гос-
подарство» – Михайла Михайловича Ільницького – і бажають ша-
новному ювіляру міцного здоров’я, здійснення бажань, любові, доб-
ра, чистого неба, Господньої опіки у всіх життє-
вих справах.

Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі, многії літа.

З 90-річчям жителя с. Ясениця – Миколу Івановича Бонтея – щи-
росердечно вітають дочка Ольга, дочка Оксана, зять Олег, невістка
Іванка, онуки Тетяна, Микола, Ірина, Леся, Іван, Іванна, Петро, Олег,
Оксана, Юрій, Христина, Микола, Ірина, Михайло; правнуки Людми-
ла, Микола, Руслан, Дмитро, Вероніка, Олексій, Олексій, Настя,
Павлик, Іван, Вероніка, Діана, Вікторія, Іван, Марко; племінниці Марія
з сім’єю, Надія з сім’єю, Марія Куцик, Марія Ковальчак і бажають
дорогому, люблячому і турботливому батьку, діду-
сю, прадідусю і вуйкові доброго здоров’я, сили,
радості, Божого благословення на многії і благії
літа!

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

Щиросердечно вітаємо з 55-річчям дорогу сваху – Лідію Михайлі-
вну Копитчак   з м. Турка – і бажаємо шановній ювілярці
щастя, родинного тепла і Божої ласки, здоров’я Вам, ра-
дості в дітях і онуках, миру і добра на многії і благії літа –
на радість рідним і нам – Вашим сватам.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, доброго довгого віку.

З повагою – свати Хацьори.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ від
щирого  серця вітають із ювілейним днем народження економіста
Турківської КЦРЛ – Лідію Михайлівну Копитчак – і бажа-
ють шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і води,
сімейного благополуччя, великого людського щастя,
радості, гарного настрою, Божого благословення.

Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із 60-річчям від дня народження началь-
ника цивільної оборони Турківської КЦРЛ – Романа Се-
меновича Синяка і бажають йому доброго здоров’я,
родинного тепла, миру, добра та всіх земних благ.

Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям ммногії літа.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з піввіковим ювілеєм молодшу медсестру аку-
шерсько-гінекологічного відділення – Галину Василів-
ну Цолиган – і бажають шановній ювілярці доброго
здоров’я, щастя, радості, довгих і мирних років життя.

Нехай Вам Бог пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.

Степан Олексійович Тяжкун, житель смт. Бориня, у цьому місяці
святкує свій день народження. Дорогого, люблячого, рідненького
чоловіка, батька, дідуся від щирого серця вітає любляча родина і
бажає йому міцного-міцного здоров’я, невпинної життєвої енергії,
родинного тепла, миру, радості від кожного прожитого дня, Божого
благословення на многії і благії літа.

Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки мов крила нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Костянтин Володимирович
каже, що їхній науковий заклад
бере шефство над нашим райо-
ном і робитиме все для того, щоб
за бюджетні кошти ( хоч їх катас-
трофічно не вистачає) оперува-
ти хворих. Уже в червні в   інсти-
туті стажуватимуться троє

ÄÎÁÐÀ ÑÏ²ÂÏÐÀÖß –
ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ ËÞÄßÌ

Налагоджена між Національним
інститутом серцево-судинної хірургії
ім. Миколи Амосова та Турківщиною,

завдяки Миколі Зубрицькому

У рамках дводенного візиту на
Львівщину, бригада фахівців На-
ціонального інституту серце-
во-судинної хірургії ім. М. Амосо-
ва, зокрема заступник директо-
ра цього інституту з наукової
роботи, головний кардіохірург
Міністерства охорони здоров’я
України, доктор медичних наук
Костянтин Руденко, старший
науковий співробітник відділен-
ня патології міокарда, кандидат
медичних наук Валентина Шапо-
валова, провідний фахівець УЗД-
діагностики Тетяна Кравець,
відвідали й Турківщину. Це вже їх
другий візит до нашого району.
Під час минулорічного медики
обстежили більше 40 хворих, де-
сятьом з яких провели у київсь-
кому інституті операції. Цьогоріч на прийом прийшло майже
60 осіб, серед яких оглянуто й прооперованих, які проходять
реабілітаційний період.

ко підписали спеціальну угоду.
Турківські медики вдячні  за

консультативну допомогу київсь-
ким колегам  та цінні подарунки
для відділення інтенсивної те-
рапії  лікарні, які привіз  відомий
наш земляк Микола Зубрицький.
Виступаючи під час підписання
угоди, Микола Іванович запев-
нив усіх, що хоч він і  житель м.
Київ, але всією душею і серцем
вболіває за рідну Турківщину, де
живуть його батьки та багато
друзів, й робитиме все від нього
залежне, щоб наш край розви-
вався і в майбутньому процвітав.
Щоб, не дай Бог, він, в часі про-
ведення адміністративно-тери-
торіальної реформи, – не зник з
політичної карти України. Щирі
слова подяки на адресу київсь-
ких фахівців, й особливо Костян-
тина Володимировича та меце-
ната Миколи Івановича, які є
добрими приятелями, вислови-
ли голова районної ради Воло-
димир Лозюк та в.о. головного
лікаря Турківської КЦРЛ Костян-
тин Коробов.

В цей же день фахівці інститу-
ту ім. М. Амосова, на запрошен-
ня Валерія Сушкевича,  відвіда-
ли й Західний реабілітаційний

центр Національного комітету
спорту інвалідів у с. Яворів, де
також оглянули більше десятка
спортсменів, що проходять тут
реабілітацію та тренування. А
директор цього спортивно - ре-
абілітаційного центру Миросла-
ва Шперек провела для них ціка-
ву екскурсію.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Офіційний представник компанії «АБ – Метал Груп»
реалізує за найнижчими цінами нашого регіону мета-
ловироби (арматуру, профіль, кутники, швелери, тру-
би, листовий метал), а також будівельні матеріали
(цемент, пінопласт, клей для плитки та ін.).

Також ми є офіційним дилером у західному регіоні ком-
панії «Андреас-Штіль» та займаємося реалізацією їхньої
продукції (бензопили, косарки та запасні частини до них).
Забезпечуємо їх сервісне обслуговування.

Наша адреса: м. Турка, вул. І.Франка, 33 м (колишній світло-
технічний завод).

Тел.: 0995237212.

фахівців лікарні, з метою опану-
вання нових методик з лікуван-
ня гострого коронарного синд-
рому та ішемічної хвороби сер-
ця. Та для того, щоб співпраця
була узаконена,  голова Туркі-
вської районної ради Володи-
мир Лозюк та Костянтин Руден-

Нагорода
учасникам
конкурсу

Щоб більше пізнати літературну
спадщину Великого Кобзаря, кожно-
го року в Жукотинській ЗОШ І-ІІ ст.
проходить конкурс кращих знавців
життя і творчості Тараса Шевчен-
ка «Думи мої, думи мої». Цьогоріч
учасники розповідали про життєвий
шлях Великого Генія українського на-
роду, його літературну спадщину.
Особливу увагу звертали на про-
грамні твори та малярські праці. На
високому рівні театралізовано  твір
«Назар Стодоля».

Проаналізувавши всі виступи, журі в
різних номінаціях визначило пере-
можців. А благодійний фонд депутата
Верховної Ради України Андрія Лопу-
шанського нагородив всіх учасників і пе-
реможців відпочинком в СПА санаторію
«Женева». Поїздка відбулася 19 берез-
ня. Після  відпочинку і теплої зустрічі та
спілкування з Андрієм Ярославовичем
у дітей  залишилися приємні враження.
Вони вдячні йому і сподіваються, що
подібні поїздки будуть у них і в майбут-
ньому.

З вдячністю педагогічний та учнівсь-
кий колективи Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст.

Продається ВАЗ-2107, 2007 р.в., 1,5 інжектор, колір – зе-
лений металік, стан ідеальний.

Продається земельна ділянка в с. Лосинець.
Деталі за телефоном: 0667682910.

Ìîæå ñï³ëüíî
çáåðåæåìî ðàéîí
З-поміж інших питань, що виносилися на розгляд сесії Тур-

ківської районної ради, є звернення до найвищих керівників
держави про збереження Турківського району в сьогоднішніх
межах. Також, як повідомила редакцію голова постійної де-
путатської комісії Турківської районної ради з гуманітарних
питань та засобів масової інформації Мирослава Павлик,
подібний лист вона вручила лідеру ПП «Батьківщина» Юлії
Тимошенко, яка на початку тижня відвідала Львівщину.

Наш кор.



8 êâ³òíÿ 2016 ðîêó     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                          3 стор.

Уряд Яценюка починав пра-
цювати в ті самі дні, коли Росія
цинічно окупувала Крим та про-
мислові райони Донбасу. Із та-
кими викликами ніколи не сти-
кались попередні очільники
уряду. І в цих непростих умовах
Кабміну довелося не лише шу-
кати гроші для виплат зарплат і
пенсій, а й знаходити додаткові
десятки мільярдів гривень для
швидкого відновлення оборо-
ноздатності України. Так зусил-
лями прем’єра Яценюка та
міністра МВС Арсена Авакова (з
команди “Народного Фронту”)
були створені й споряджені доб-
ровольчі батальйони міліції та
Національної гвардії, які в числі
перших поїхали зупиняти рос-
ійських агресорів. Поступово
уряд шукав кошти й приділяв ува-
гу Збройним силам. Так у бюд-
жеті-2016 Арсеній Яценюк зак-
лав безпрецедентну суму ви-
датків на українську армію -
114,5 мільярдів гривень. Це доз-
волило залучити молодь до кон-
трактної служби в армії, відно-
вити десятки тисяч одиниць тех-
ніки; запустити оборонну про-
мисловість на повну потужність.

Від самого проголошення не-
залежності, Росія постійно шан-
тажувала Україну відключення-
ми газу, використовувала його

для політичних маніпуляцій.
Проте за час прем’єрства Арсе-
нія Яценюка ми стали енерге-

тично незалежні від РФ: Украї-
на вперше пройшла зиму 2015-
2016 років без поставок газу від
«Газпрому». В результаті рос-
ійська компанія почала ледь не
благати Україну купити її газ, і
навіть зменшила ціну із 458 до-
ларів за тисячу кубометрів (ста-

ном на кінець 2013-го) до 200.
Однак Яценюк не купився на

уловки окупантів. Налагоджено

альтернативне постачання при-
родного газу в Україну з Євросо-
юзу (збільшення в 2,5 рази), а
постачання газу з Росії скороти-
лося на 53%. Те саме зроблено
у питаннях  поставок ядерного
палива для українських атомних
електростанцій: російська моно-
полія зруйнована шляхом роз-

ширення співпраці з амери-
канською компанією
«Westinghouse Corp.».

Важливим кроком Арсенія
Яценюка стала також реформа
Національної акціонерної ком-
панії «Нафтогаз» - держком-
панії, яка раніше була розсад-
ником корупційних схем і безкон-
трольного розкрадання бюд-

жетних коштів. Яце-
нюк цілком змінив ме-
неджмент «Нафтога-
зу», скоротив дефіцит
бюджету компанії (з
10 мільярдів доларів
США у 2014 році до 1,5
мільярда доларів
США у 2015 році). Та-
ким чином, 2016 року
діяльність НАК «На-
фтогаз» вперше при-
несе державі прибут-
ки, а не традиційні
збитки.

С п о д і в а є м о с я ,
якщо наступний після
Арсенія Яценюка
прем’єр-міністр про-
довжить реформи,
або хоча би не зупи-
нить уже розпочаті
зміни в енергетичній
галузі, — ближчими
роками нас чекають

відчутні позитивні зміни.
Варто згадати і про економічні

здобутки. Перш за все, уряд Яце-
нюка реструктуризував зовнішній
борг України. Загальний
зовнішній борг, якого  набрали-
ся “попередники”, скорочено
більше ніж на 6 мільярдів до-

ларів США (з 73 мільярдів до 66
мільярдів).

Також з літа 2015 року було
уповільнено темпи інфляції,
спричиненої війною. Індекс
інфляції у 3-4 кварталі 2015 року
не перевищував 102,3%, у січні
2016 року – 100,9%, в лютому
2016 року – вже 99,6%. Крім того,
Уряд  вперше за часи незалеж-
ності повністю виконав зобов’я-
зання за програмою кредитуван-
ня від МВФ. У 2015 році отрима-
но два транші (І транш – у розмірі
5 мільярдів доларів та ІІ транш –
у розмірі 1,7 мільярда доларів).

Прем’єр-міністр Яценюк не
раз наголошував, що він дуже
обережний у використанні бюд-
жетних коштів. Окрім великих
видатків на сектор оборони, го-
ловні статті бюджету — зарпла-
ти, пенсії та забезпечення суб-
сидій. І очільник уряду дотримав
свого слова. Попри спад еконо-
міки та військові дії на 10% те-
риторії країни, Яценюк забезпе-
чив соціальні виплати. У 2015
році соціальні стандарти зрос-
ли у середньому на 13%; упро-
довж 2016 року зростуть ще на
12%, - якщо новий прем’єр чітко
виконуватиме бюджет-2016.

Важливою реформою стала
оновлена Яценюком програма
житлових субсидій для малоза-
безпечених громадян. Небувало
спрощено порядок оформлення
субсидії, різко збільшено і чис-
ло отримувачів субсидій (більше
6 мільйонів сімей), і асигнуван-
ня на них (38 мільярдів гривень
у державному бюджеті-2016).

Тобто, в цілому уряд Арсенія
Яценюка віддає в руки “наступ-
никам” досить стабільну й про-
зору державу з низкою вже роз-
початих важливих перетворень.
Хочеться сподіватися, що новий
уряд піде далі шляхом реформ.

Людмила БАРЧУК.

ÀÐÑÅÍ²É ßÖÅÍÞÊ ÓÆÅ ÓÂ²ÉØÎÂ
Â ²ÑÒÎÐ²Þ ßÊ ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐ

Поки фракція БПП мудрує, як відновити парламентську коаліцію та зібрати голоси депу-
татів під нового прем’єр-міністра, - нинішнього спікера Володимира Гройсмана, - маємо час і
можливість поговорити про те, що зробив нинішній уряд.

Нинішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк увійде, за якийсь час, в підручники історії. Як люди-
на, що вперше серйозно зайнялася обороноздатністю, звільнила країну від газової залежності
від Росії та зуміла втримати країну від дефолту.

ßêèé âîêçàë ó
Ëüâîâ³ íàñ çóñòð³íå
До народного депутата України Андрія Лопушанського звер-

нулася група  жителів міст Самбір, Турка, Турківського, Ста-
росамбірського та Сколівського районів з проханням не пере-
носити відправлення автобусів із АС-8 м. Львів (залізничний
вокзал). Протягом багатьох десятків років сформувався ста-
більний пасажиропотік із цих районів, який прямує по вул. Горо-
доцька до приміського залізничного вокзалу та АС-8 м. Львів.
Кількість відправлень із АС-8 м. Львів,  у напрямку АС м. Самбір
та м. Турка, складає близько 170, і стільки ж виконується в
зворотному напрямку. У випадку перенесення відправлення ав-
тобусів із АС-8 м. Львів  на вул. Городоцька, виникає дуже бага-
то незручностей для пасажирів вище перерахованих районів і
небажаний ефект від даного нововведення  (все повинно роби-
тися для зручностей і на користь населення, а не владних
структур та перевізників).

У свою чергу, народний депутат України Андрій Лопушанський
звернувся з депутатським запитом до голови Львівської ОДА Олега
Синютки з проханням   позитивно, на користь пасажирів, вирішити
це питання.

Педагогічний колектив Верх-
ньовисоцького НВК щиро вітає
з ювілейним днем
народження вчи-
теля трудового
навчання – Воло-
димира Іванови-
ча Дем’яновсько-
го – і бажає йому
міцного здоров’я,
світлої радості в житті, благопо-
луччя, Божої опіки на довгій
життєвій стежині.

Хай життя свій шлях
торує

Між гір і долин у дивосвіт.
Нехай Вам доля подарує
Ще безліч світлих гарних

літ.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із юві-
лейним днем народ- ження
роздатчицю їдальні
т е р а п е в т и ч н о г о
відділення – Анаста-
сію Петрівну Бахур –
і бажають ювілярці
доброго здоров’я, не-
всипущої життєвої
енергії, достатку, добра, Божої
опіки у житті.

Хай обминають Вас триво-
ги,

Хай Бог дасть щастя на
путі.

Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в

житті.

У суботу, 19 березня ц.р., відбулася зустріч представників влади
області , обласних депутатів та перевізників. Під час дискусії сторо-
ни обговорили питання  роботи маршрутної мережі області та ситу-
ацію із кінцевими зупинками приміських та міжміських маршруток
на автостанціях Львова.

«У цій ситуації потрібно врахувати як побажання громадян, так і
права перевізників, не забуваючи про дотримання законних норм»,
– зазначив голова ЛОДА Олег Синютка.

Керівник Львівщини також наголосив, що перевезення пасажирів
у міжміському транспорті у межах міста Львів перевізники мають
здійснювати лише до сертифікованих автостанцій.

Відтак, щоб врегулювати проблемні питання транспортного рин-
ку, зокрема забезпечити рівність умов усіх транспортних пере-
візників, департамент розвитку інфраструктури, дорожнього госпо-
дарства та паливно-енергетичного комплексу ЛОДА має до 1 трав-
ня розробити концепцію транспортних перевезень на 2016-2020
рр.

Наступну зустріч обласної влади із перевізниками для врегулю-
вання проблемних питань планують провести 16 квітня.

Народний депутат України Андрій Лопушанський твердо наміре-
ний відстоювати інтереси своїх виборців – жителів гірських районів,
в т.ч. і турківчан, що потерпають від  поганих доріг і недостатньої
інфраструктури.

Ігор НЕСТОРУК
помічник народного депутата України А.Лопушанського.

Звернення
На загальних зборах громадської організації «Майдан Турківщини» від 03.04.2016р. було прий-

нято рішення зініціювати на розгляд сесії Турківської міської ради питання про перепоховання
воїнів Радянської Армії та перенесення пам’ятного знаку, розташованого в центрі м. Турка на
пл. Ринок, на міське кладовище по вул. А.Шептицького, де знаходиться Монумент Слави Не-
відомому Солдату і братська могила більше двохсот воїнів Радянської Армії.

У зв’язку із цим, а також на виконання Законів України «Про декомунізацію» та з метою упорядку-
вання центральної площі міста, просимо провести роз’яснювальну роботу з громадою м. Турка та
прийняти відповідне рішення по нашому зверненню.

Можливе дослідження та ексгумацію людських останків з подальшим їх перепохованням на місько-
му кладовищі пропонуємо доручити Товариству пошуку жертв війни «Пам’ять». Це громадська органі-
зація із 10-річним досвідом проведення пошуково-ексгумаційних робіт та перепоховань, яка має пра-
во документально засвідчувати дані роботи.

Перепоховання просимо провести згідно із законодавством України, з військовими почестями та з
дотриманням християнських традицій.

За дорученням громадськості – Руслан Шиян, голова ГО «Майдан Турківщини».

Тільки один день!
13 квітня з 9.00 до 14.00 год.
Купуємо натуральне

волосся
 (натуральне – від 32 см,

сиве та фарбоване – від 42 см)
та шиньйони. Від 2000 грн.  за
1 кг до 37000  грн.  за 1 кг.

Адреса: вул. Січових
Стрільців,55, перукарня «Чаро-
дійка», тел.: 0934005720.

Годинники:  в
жовтих корпусах (старі, наручні,
механічні на запчастини (вибір-
ково).
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Дорогу, чуйну, люблячу і турботливу матусю, бабусю і прабабусю,
жительку с. Завадівка – Емілію Миколаївну Пав-
лик – із славним ювілеєм – 90-річчям від дня
народження сердечно вітають сини Ярослав, Ва-
силь, Іван, Володимир, донька Ольга, невістки,
зяті, онуки і правнуки і бажають ювілярці доброго
здоров’я, сили, радості від кожного прожитого дня,
довголіття.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

З 60-річним ювілеєм дорогого сина, люблячого чоловіка, турбо-
тливого батька, жителя с. Явора – Миколу Івановича Юсиповича –
щиросердечно вітають батько Іван, дружина Люба, дочка Іванна,
Юлія, зять Олег, онуки Микола, Ярина, Юлія, Олександр, Денис,
свати з с. М.Волосянка.

Ювілярові вони бажають неба безхмарного, на-
строю гарного, здоров’я без ліку і довгого-довго-
го, щасливого віку. Хай береже Вас Господь. Мно-
гая і благая Вам літ!

Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Дорогого чоловіка, турботливого батька, люблячого дідуся і прад-
ідуся, жителя с. Жукотин – Івана Степановича Сушінця – з ювілеєм
– 80-річчям від дня народження щиро вітають дружина Ганна, діти
Наталія, Василь, Володимир, Галина, Оксана, Орест, Світлана; вну-
ки Василь, Андрій, Наталя, Наталя, Мар’яна,
Богдан, Артур, Вероніка; правнучок Максимко
та свати і бажають ювілярові міцного здоро-
в’я, добра, радості, Господньої опіки на
многії 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.

Педагогічний колектив Комарницького НВК щиро вітає з золотим
ювілеєм вчителя біології та хімії – Володимира Володимировича
Ляха – і бажає йому міцного здоров’я – з роси і води, світлої радості
та Божої опіки на довгий вік.

Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає із ювілеєм
вчителя початкових класів – Марію Омелянівну Чапаєву – і бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я й життєвих сил, радісних подій
і звершень, бадьорості духу,  краси, творчої наснаги, успіхів у роботі,
рясних Божих благословінь.

Хай доля Вам насипле ще сповна
Радості, наснаги і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я хай ніколи не міліє,
Життя нехай дарує щедро многа літ
У мирі, спокої, у радості, надії.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають з 50-річчям від дня народження мо-
лодшу медичну сестру дитячого відділення – Ольгу
Іванівну Павлів – і бажають їй міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного тепла, Божої
опіки на життєвій дорозі.

Ваш ювілей – то мудрості пора,
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі, –
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої  любові.

«ÌÀÉÁÓÒÍª Ë²ÑÓ – Ó
ÒÂÎ¯Õ ÐÓÊÀÕ»

Корисний і повчальний захід проводить ДП
«Турківське лісове господарство»

З метою розширення екологічно-лісівничої пропаганди, просвітництва серед населення: по-
ширення знань про ліси та їх важливість для життя на планеті, виховання у підростаючого
покоління шанобливого ставлення до природи, забезпечення широкому загалу громадськості
зацікавленості до збереження лісових насаджень, дотримання правил поведінки у лісі, роз’яс-
нення жителям Турківщини важливості створення лісових насаджень, залучення учнівської
молоді, представників громадськості до лісовідновлення та лісорозведення, Державна аген-
ція лісових ресурсів України з 21 березня по 20 квітня проводить акцію «Майбутнє лісу – у твоїх
руках».

Для її реалізації розроблено план заходів з посадки лісових культур. На даний час силами наших
працівників уже закладено плодову плантацію у Вовченському лісництві, кварталі №5, на площі 0,9 га,
де висаджено яблуні, груші, сливи та інші плодові породи дерев. Також посаджено лісові культури в
Ясеницькому лісництві,  в урочищі
«Яфениста» ( 12 квартал, 6 виділ)
посаджено лісові культури на
площі 1 га. Спільними зусиллями
учнів місцевої школи та лісівників
висаджено 4500 штук саджанців
ялиці білої та модрини європейсь-
кої. Хочу висловити щиру вдячність
за проведення акції вихованцям
Ясеницького лісництва, які брали
активну участь у посадці. Зокрема
Андрію Пецковичу, Юрію Повхани-
чу, Юрію Боднару,  Віталію  та Пет-
ру Мисям, Василю Маланчаку та
наймолодшій, 11-річній Лесі Пузич.

Також ми провели посадку лісо-
вих культур силами працівників на-
шого підприємства, представників
ГО «Майдан Турківщини», учнів 10-
11 класів Турківської ЗОШ  І-ІІІ ст.
№1та працівників Турківської рай-
онної ради вздовж автомобільної
траси Львів-Ужгород. Найближчим часом буде проведено озеленення та прибирання садиб лісництв
та держлісгоспу, впорядковано зону відпочинку «Берізка» та алею Небесної Сотні.

Для успішного проведення акції, ДП «Турківське ЛГ» забезпечить всіх бажаючих, за помірну оплату,
необхідним посадковим мате-
ріалом, а в зоні діяльності на-
шого підприємства –безкош-
товним садивним матеріа-
лом. Для цього просимо звер-
татися до найближчих лісниц-
тва держлісгоспу.

Хочу наголосити, що в рам-
ках лісокультурної кампанії
2016-го року, нашим підприє-
мством буде проведено лісо-
відновлення на площі 46,6 га,
зокрема в Ісаївському
лісництві – 14,3 га, Розлуцько-
му – 9,6 га, Ільницькому – 8,9
га, Явірському – 3,7 га, Зуб-
рицькому – 6 га Ясеницькому
– 3,6 га. Всього плануємо по-

садити 236 800 штук посадкового матеріалу.
Для збереження, при розробці лісосік, надійного природного підросту основних лісоутворюючих

культур, в цьому році під природне поновлення залишені зруби на площі 86,1 га, що становить 65%
лісокультурного фонду. Також у цьому році плануємо виростити 380 тисяч штук садивного матеріалу.

Принагідно хочу звернутися  до всіх жителів району, щоб  шанобливо й відповідально ставитися до
збереження і відтворення лісових насаджень. Пам’ятаймо: ліс – це наше спільне багатство, дароване
Богом, а тому мусимо повсякчас дбати про нього.

Василь БАРАБАШ,
 директор ДП «Турківське лісове господарство».

ÏÐÎÒÎÊÎËÈ ÑÊÅÐÎÂÀÍÎ Ó ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍ²  ÎÐÃÀÍÈ
 Силами лісової охорони нашого підприємства вживаються заходи для виявлення лісопорушників,

які завдають суттєвої шкоди угіддям, що належать  ДЛГП «Галсільліс», Так і нещодавно, у результаті
проведених рейдів, було виявлено
цілий ряд громадян, що вчинили
незаконні порубки  деревини. Ад-
мінпротоколи складено на  жите-
ля с. Вовче Михайла Музику – за
зрубаних 0,96 м куб. деревини, на
суму 5788,79 грн.;  жителя цього ж
села Василя Мориконя, який зру-
бав 7,24 м куб. деревини, на суму
32483,55  грн.,  жителя м. Турка,
вул. Травнева, Василя Ражика  –
сума збитку, нанесеного державі –
45165,81 грн. загальною кубома-
сою 6,81 м куб.;  жителя с. Лімна
Петра Березника, який незаконно
зрубав 2,73 м куб. деревини, на
суму  19472, 93 грн.; жителя с.
Присліп Миколу Пухира, який вчи-
нив незаконну рубку 4,73 м куб.
деревини, нанісши збитків на суму 32834,45 грн.

Любителів такої наживи застерігаємо, що й надалі вживатимемо всіх заходів для виявлення їхніх
злочинних зазіхань.

Борис МЕЛЬНИК,
інженер охорони  захисту лісу Турківського ДЛГП «Галсільліс».
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– Ще з  раннього дитинства, –
каже вона. –  Живучи в селі (а
народилася  я в  Завадівці), ра-
зом зі своїми однолітками пас-
ла  корови.  Уже тоді мою дитячу
душу чарувала краса карпатсь-
ких  лісів, полів, гір, уже тоді я
уважно  придивлялася до  кож-
ної квіточки, до кожної стеблин-
ки та ягідки.  Напевно й підхопи-
ла  у той час цей добрий «зна-
харський» вірус,  позбутися яко-
го не можу й досі.  Часто ходила
до лісу збирати гриби,  сунички,
чорниці, малину, ожину, терен,
шипшину, глід,  лікарські росли-
ни на чай  –   ромашку, звіробій,
кмин, Іван-чай, чебрець, медун-
ку, золототисячник. Був  період,
коли  після закінчення школи
працювала  агрономом науково-
дослідної сортодільниці,  якою
завідував мій батько.  Він також
прищепив мені любов до рос-
лин, дав вичерпні знання  про ту
чи іншу сільськогосподарську
культуру. Мама  Мирослава ліку-
вала всю нашу велику родину
продуктами бджільництва і
лікарськими травами,  а знання
ці їй  передала  бабуся – повиту-
ха Анастасія. Словом, потяг до
народної медицини у нас, як
мовиться,  в роду. Тому цілком
логічно, що навчаючись у
Львівському державному  уні-
верситеті,  за спеціальністю «біо-
лог», захистила  дипломну робо-
ту на тему «Лікарські рослини
Карпат, їх поширення, запаси і
застосування». Тепер я знаю, що
«горицвіт – на землі росте тисячі
літ, людей рятує – серце лікує»,
«кропива, ромашка, хміль –
ними голову помий», «жовте-
сенький звіробій полікує шлунок
твій»…

Оксана Павлик –  член все-
світньої  федерації  українських
лікарських товариств,  її виступи,
поради, консультації друкують
всеукраїнські  та регіональні га-
зети і журнали. У цієї активної,
збагаченої  знаннями й досві-
дом,  горянки багато планів та
ідей, які вона  намагається
втілити в життя. Дуже мріє про
той час, коли й  на Турківщині –
багатому на лікарські трави та
цілющі джерела краї – успішно
розвиватиметься  народна ме-
дицина.  У січні  цього року Ок-
сана Володимирівна взяла
участь у  Міжнародному форумі
Всеукраїнської асоціації фахівців
з народної та нетрадиційної ме-
дицини «Народна  і нетрадицій-
на медицина в ім’я утверджен-
ня стабільності та розвитку га-
лузі», який проходив  у  Києві, за
участю представників Всеукраї-
нської організації охорони здо-
ров’я, Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здо-
ров’я, Міністерства охорони здо-
ров’я.  Серед учасників форуму
були  народні   депутати України
Ольга Богомолець та   Олег
Мусій, президент Академії холі-
стичної медицини Віктор Цига-
нов (Німеччина), ректор Київсь-
кого медичного університету

УАНМ Борис Івнєв та багато-ба-
гато  інших. Наша землячка вис-

тупила з цікавою  доповіддю
«Лікувальні рослини в оздоров-
ленні» (на знімку), а також по-
вернулася додому  із заслуже-
ною нагородою.  За вагомий
внесок в утвердження стабіль-
ності розвитку галузі народної і
нетрадиційної медицини Окса-
ну Володимирівну нагородили
грамотою Комітету Верховної
Ради України з питань охорони
здоров’я та медаллю «Флагман
народної медицини».  Її прізви-
ще, з автобіографічними дани-
ми та окремими публікаціями,
внесено в книгу «Флагмани на-
родної та нетрадиційної меди-
цини України».

– Нині до фахівців народної та
нетрадиційної медицини звер-
тається все більше людей у надії
на допомогу та зцілення недуг, –
розповідає цілителька. –  Попра-
цювавши 21 рік на лікарській
посаді в Турківській райСЕС,
постійно контактуючи  з лікаря-
ми офіційної медицини, я з ве-
ликою шаною і повагою ставлю-
ся до медиків – справжніх  про-
фесіоналів своєї справи, тих,
яким  люди довіряють своє жит-
тя і здоров’я, які проводять  ве-
лику профілактичну роботу з по-
передження  захворюваності,
тому  рекомендую усім, у кого
виникають проблеми   зі здоро-
в’ям,  все ж звертатись до
лікарів, яким довіряєте, прохо-
дити обстеження, здавати ана-
лізи.  А ось лікуватися травами,
продуктами бджільництва, у ма-
нуальних терапевтів та  біоенер-
гетиків, у фахівців народної ме-
дицини  слід у стадії ремісії, коли
минає  гострий період хвороби,
наступає  поліпшення. І то у тих,
хто  має сертифікований дозвіл
на лікування. Та ні в  якому разі
не звертатись за подібною до-
помогою  до шарлатанів, які мо-
жуть  лишень нашкодити. Бо
кожна рослина в  малих дозах –
ліки, у великих – отрута, і кожна

рослина  є декількох  видів, і ко-
жен вид має інше застосування,
й  не всі види є лікувальними.

Як учасник численних лікарсь-
ких форумів  Оксана Павлик
підтримує зв’язки з багатьма
цілителями з України, з видав-
ництвами  газети «Здоров’я і
довголіття» та  журналу «Украї-
нська родина».  Вона може  зап-
ропонувати  цінні, перевірені

нею  рецепти, які ра-
зом зі своїми публіка-
ціями   розміщує на
сайті  «Академія Здо-
ров’я». Але перш аніж
взяти до уваги той чи
інший  рецепт,   реко-
мендує людям   попе-
редньо проконсульту-
ватись зі своїм лікую-
чим лікарем

– Наш район має ун-
ікальні цілющі міне-
ральні джерела, типу
«Нафтуся», «Бор-
жомі»,  «Єсентуки-4»,
які знаходяться  в  се-
лах  Розлуч, Івашківці,
Н. Яблунька, Лоси-
нець, Завадівка.  Але
на Турківщині  немає
жодного діючого  оздо-
ровчого пансіонату,  ку-
рорту, де можна  би
було оздоровитись,
пройти фізпроцедури,

прийняти ванни,  попити міне-
ральної води, – бідкається п. Ок-
сана. – Не розвинена перероб-
ка  лікарських трав, плодів лісів,
збір і реалізація грибів, ягід, меду
і продуктів бджільництва. Недо-
статньо  розвинений зелений
туризм, а майбутнє Турківщини
–  тільки за ним. Хочу зазначити,
що  з ініціативи голови міста
Геннадія  Когута та бізнесмена
Василя Тюрдя, в наш район  було
запрошено керівника центру з
виробництва екологічно чистих
чаїв «Чиста флора» з Івано-
Франківської області (с. Спас) п.
Михайла Стовп’яка. Він  надав
кваліфіковану консультацію і
сприяє нам  у  створенні підприє-
мства із  заготівлі  та переробки
лікарських трав, плодів лісів, ви-
пуску лікувально- профілактич-
них чаїв. Я, як знавець лікарсь-
ких трав, теж буду надавати  по-
сильну допомогу в реалізації   та-
кого потрібного проекту.  А   ще
мрію видати енциклопедію
лікарських трав Бойківщини. Ма-
теріалів зібрала на 2 томи. Те-
пер  шукаю спонсорів, яким не
байдужа  бойківська народна
медицина. У читальному залі
ЦРБ  незабаром оформлю куток
з народної медицини, подарую
читачам цікаву літературу, свої
публікації.

 Зараз надворі весняна пора.
Вона щедро дарує нам гарний
настрій та багато сонця і тепла,
пахучі первоцвіти, цілющий  бе-
резовий сік,  духмяний травне-
вий мед… І саме зараз –  час
поповнити наш  організм вітамі-
нами, позбутися  токсинів, со-
лей, каменів: покращити обмін
речовин,  очистити судини, діста-
ти заряд бадьорості і здоров’я,
бо дари  матінки-природи – це
аптека на нашому столі. Тож
скористаймося ними, радить
усім Оксана Павлик.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÒÀËÀÍÒ  ÆÈÒÈ
ÒÂÎÐ×Î ² Ö²ÊÀÂÎ

Щоб люди ніколи не знали біди,
Щоб квіти цвіли коло хати

І щедро родили сади.
 (Уривок із вірша Оксани Павлик із її  збірки  «Чар-зілля з Карпат»).

Мало хто знає, що в минулому працівник  Турківської   райса-
непідемстанції  Оксана Павлик,  нині знана громадська  актив-
істка  – член президії  ВГТ «Бойківщина ХХІ століття»»,  не
тільки  має талант  до поетичної творчості,  а є відомим
травником Турківщини. Коли  і як появилося  в Оксани Володи-
мирівни це  дивовижне  та  унікальне захоплення квітами, тра-
вами, ягодами, іншими  безцінними дарами  матінки-землі?

Відповідно до п.2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції», оприлюднюємо доходи за 2015 рік державних

службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

ÎÏÐÈËÞÄÍÞªÌÎ ÄÎÕÎÄÈ

Данило Марія Михайлівна
Посада – секретар Шандро-

вецької сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чо-

ловік – Данило І.М., син – Данило
Н.І.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 44009.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати

та винагороди, нараховані (вип-
лачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-пра-
вового договору (грн.): декларан-
та – 40859.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 3150.

Земельні ділянки членів сім’ї:
загальна площа 1500 кв. м.

Попіль Дмитро Олексійович
Посада: Шандровецький

сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дружи-

на – Попіль М.І., дочка – Попіль
М.Д., син – Попіль П.Д., дочка –
Попіль М.Д.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн..): декларанта –
65581,82, членів сім’ї – 23650.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати

та винагороди, нараховані (вип-
лачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-пра-
вового договору (грн..): декларан-
та – 61199,13.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 4382, 69, членів сім’ї
– 23650.

Земельні ділянки декларанта:
загальна площа 8400 кв.м.

Житлові будинки декларанта:
загальна площа 0, 72 кв. м.

Кропивницька Оксана Васи-
лівна

Посада – секретар Риківської
сільської ради.

Члени сім’ї декларанта: чо-
ловік – Кропивницький І.І.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.):  декларанта –
75294,30, членів сім’ї –
58436,41.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 66760,64; членів
сім’ї – 29883,41.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 4533,66; членів
сім’ї – 765;

- дохід від провадження
підприємницької та незалежної
професійної діяльності (грн.):
членів сім’ї – 15840.

- інші види доходів (грн.):
членів сім’ї – 12713.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 10980 кв. м.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 266,6 кв. м,
жила площа 76,6 кв. м.

Цюцик Ніна Семенівна
Посада – Риківський

сільський голова.
Члени сім’ї декларанта: чо-

ловік – Цюцик М.І., син – Цюцик
І.М., дочка – Цюцик Н.М.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн..): декларанта – 21621,
60, членів сім’ї  – 28853,64.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 21321,60;

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 300;

- інші види доходів (грн.):
членів сім’ї – 28853,64.

Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа 2,18 га.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 70 кв.м.

Когут Геннадій Йосипович.
Посада – голова Турківської

міської ради
Члени сім’ї: дружина – Когут

А.І., дочка – Когут М.Г., дочка –
Когут Е.Г., мама –  Когут К.І.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.):  декларанта –
78043,21, членів сім’ї –
113098,48.

в т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 75295,21, членів
сім’ї – 110840,48.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 2748, членів сім’ї
– 2258.

Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа 568 кв.м.

Квартири  декларанта: за-
гальна площа – 67,2 кв.м., членів
сім’ї – 34,7 кв.м.

Автомобіль легковий декла-
ранта: Опель-кадет, 1989 р.в.,
1,6.

Сума коштів на рахунках у
банках та інших фінансових
установ (грн.): декларанта –
18415,19.

Ільницький Іван Михайлович.
Посада – Верхньогусиненсь-

кий сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дру-

жина – Ільницька Л. І.
Загальна сума сукупного до-

ходу (грн.): декларанта – 64864,
членів сім’ї – 23756.

В т. ч.
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані,
(виплачені) декларанту відповід-
но до умов трудового або цивіль-
но-правового договору (грн.):
декларанта – 64864, членів сім’ї
– 23756.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 20800 кв. м.

Житлові будинки декларанта:
загальна площа 262,7 кв. м.;

Гаражі декларанта: загальна
площа 20,3 кв. м.

Інше нерухоме майно (госпо-
дарські будівлі) – 153,7 кв.м.

Стегура Ярослав Павлович
Посада – секретар Верхньогу-

синенської сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: дружи-

на – Стегура О.М., дочка – Стегу-
ра М.Я., дочка – Стегура Т.Я.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 65510,
членів сім’ї – 20425.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші виплати

та винагороди, нараховані (вип-
лачені) декларанту відповідно до
умов трудового або цивільно-пра-
вового договору (грн.): декларан-
та – 60931, членів сім’ї – 20425.

- інші види доходів (грн.) (пен-
сія): декларанта – 4579.

Земельні ділянки декларанта:
загальна площа 1,68, членів сім’ї
– 1,68.

Житлові будинки декларанта:
загальна площа – 65 кв.м., членів
сім’ї – 45 кв.м.
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Гавій Юрій Гнатович
Посада – секретар Верх-

ненської сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: дру-

жина – Гавій Р.Б., син –  Гавій
Д.Ю., дочка –  Гавій Я.Ю.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 35847,
членів сім’ї – 6930.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 34769.

- матеріальна допомога (грн.)
членів сім’ї – 6930.

- інші види доходів (грн.) дек-
ларанта – 1078.

Автомобіль легковий декла-
ранта: LADA 110 4D, 2008 р.в.,
придбання у власність (грн.) –
49955, 1,6 8V.

Чолавин Оксана Петрівна
Посада – Верхненський  сільський голова
Члени сім’ї декларанта: чоловік – Чолавин М.М., дочка – Чолавин

Л.М., син – Чолавин М.М., син – Чолавин А.М.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта – 78339,

членів сім’ї – 111465.
В т. ч.
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані, (вип-

лачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-пра-
вового договору (грн.): декларанта – 52222, членів сім’ї – 106864.

- матеріальна допомога (грн.) декларанта – 26117;
- інші види доходів (грн.) членів сім’ї – 4601.
Земельні ділянки членів сім’ї: загальна площа 1,4520 кв. м.
Житлові будинки членів сім’ї: незавершене будівництво.
Автомобілі легкові членів сім’ї: Векта фольцфаген 1,8 куб.см,

1996 р.в., бензин.

Яворський Іван Євгенович
Посада – Боринський селищ-

ний голова
Загальна сума сукупного до-

ходу (грн.): декларанта –
51670,80.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 49732,04.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 1938,76.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа – 19000
кв.м.

Квартира декларанта:  за-
гальна площа – 29 кв. м.

Інші засоби (трактор) декла-
ранта: Т-40 АМ, 2015 р.в., 4150
куб.см.

Гутчак Іванна Олексіївна
Посада – секретар виконав-

чого комітету Боринської селищ-
ної ради

Члени сім’ї декларанта: чо-
ловік – Гутчак Я.М., син – Гутчак
В.Я., син – Гутчак О.Я.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 60509,
членів сім’ї – 40708.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 60509; членів сім’ї
– 28595.

- інші види доходів (грн.):
членів сім’ї – 12113.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 10873 кв.м.,
членів сім’ї – 1250 кв.м.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 158,9 кв.м.

Мадиняк Марія Любомирівна
Посада – секретар Мохнатсь-

кої сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чо-

ловік – Мадиняк В.Я., дочка –
Мадиняк В.В., дочка – Мадиняк
А.В.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.):  декларанта –
70790,95.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 53853,95.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 2357.

- інші види доходів (грн.): дек-
ларанта – 14580.

Ірод Ярослав Васильович
Посада – Нижньовисоцький сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дружина – Ірод Г. М., дочка – Ірод Г. Я.,

син – Ірод М. Я.
Загальна сума сукупного доходу (грн.): декларанта – 83000,00,

членів сім’ї – 65994,00.
В т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (вип-

лачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-пра-
вого договору (грн.): декларанта – 74162,00, членів сім’ї – 37871,00;

- матеріальна допомога (грн.): декларанта – 4513,00; членів сім’ї
– 2272,00;

- дарунки призи, виграші, стипендія (грн.):  членів сім’ї – 4760,00;
- страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми  та

пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхуван-
ня, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
(пенсія) (грн.): декларанта – 4325,19; членів сім’ї – 21091,72.

Земельні ділянки декларанта: загальна площа 19300 кв.м.
Житлові будинки декларанта: загальна площа 88,4 кв.м.
Погашення основної суми позики (кредиту) (грн.): декларанта –

4166,79 членів сім’ї – 4166,65.
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) (грн.): декла-

ранта – 418,10 членів сім’ї – 1588,77.

Павко Олег Йосипович
Посада – Мохнатський

сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дру-

жина – Павко У. Р., син Павко
В.О., син Павко І.О.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта –
75735,92, членів сім’ї –
22031,83.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 62292,30, членів
сім’ї – 21571,33.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 2309; членів сім’ї
– 460,50.

- інші види доходів(грн.): дек-
ларанта – 11134,62.

Квартира декларанта:  за-
гальна площа 48 кв.м.

Садова (дачна) ділянка дек-
ларанта: загальна площа 1000
кв.м.

Автомобіль легковий декла-
ранта: Opel-astra klassik, 2007
р.в.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 68 кв.м.

Хорт Василь Дмитрович
Посада – Нижньояблунський

сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дру-

жина – Хорт Г.М., син – Хорт Д.В.,
мати – Хорт П.В.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 64690,
членів сім’ї – 73599.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн..):
декларанта – 64690, членів сім’ї
– 49531.

- допомога по безробіттю
(грн.): членів сім’ї – 1930;

- страхові виплати, страхові
відшкодування, викупні суми та
пенсійні виплати, що сплачені
декларанту за договором стра-
хування, недержавного пенсій-
ного забезпечення та пенсійно-
го вкладу (грн.): членів сім’ї –
22138.

Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа  1,15 га.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 72,7 кв.м.

Куприч Марія Михайлівна
Посада – секретар Нижньо-

яблунської сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чо-

ловік – Куприч І.В., син – Куприч
І.І., невістка – Куприч Н.В., онука
– Куприч М.І.,  онук – Куприч В.І.,
онук – Куприч А.І.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 64230,
членів сім’ї – 81825,73.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 61083.

- матеріальна допомога (грн.):
членів сім’ї – 60289,73;

- страхові виплати, страхові
відшкодування, викупні суми та
пенсійні виплати, що сплачені
декларанту за договором стра-
хування, недержавного пенсій-
ного забезпечення та пенсійно-
го вкладу (грн.): декларанта –
3147, членів сім’ї – 21536.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 13000 кв.м.

Квартири декларанта:  за-
гальна площа 41,1 кв.м., 40,3
кв.м., членів сім’ї – 47 кв.м.

Легкові автомобілі членів
сім’ї: ВАЗ-2109; 15, 2003 р.в.

Кметик Микола Йосипович
Посада – Хащівський

сільський голова
Члени сім’ї декларанта: дру-

жина – Кметик М.В., син – Кме-
тик М.М., дочка – Кметик В.М.,
дочка – Кметик І.М., мама – Кме-
тик С.С.

Загальна сума сукупного до-
ходу (грн.): декларанта – 58529,
членів сім’ї – 30294.

Земельні ділянки членів
сім’ї: загальна площа 31100 кв.
м.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 85 кв. м.

Павлюх Наталія Федорівна
Посада – секретар Хащівсь-

кої сільської ради.
Члени сім’ї декларанта: чо-

ловік – Павлюх А.С.
Загальна сума сукупного до-

ходу (грн.): декларанта –
49971,28.

В т. ч.:
- заробітна плата, інші випла-

ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.):
декларанта – 46912,53.

- матеріальна допомога (грн.):
декларанта – 3058,75.

Земельні ділянки декларан-
та: загальна площа 13900 кв.м.

Житлові будинки членів сім’ї:
загальна площа 72 кв.м.

Відповідно до п.2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції», оприлюднюємо доходи за 2015 рік державних служ-

бовців та працівників органів місцевого самоврядування.

ÎÏÐÈËÞÄÍÞªÌÎ ÄÎÕÎÄÈ

Щиро вітаємо з ювілеєм, який святкуватиме 13 квітня, кохану дру-
жину, любу матусю і найкращу бабусю – Ольгу Василівну Яворську –
жительку м. Турка і бажаємо їй міцного здоров’я, світлої радості в
житті, родинного тепла, Божого благословення.

За все, що Ти для нас зробила,
За все, що робиш Ти для нас,
Матусю, дякуємо, мила
І хочем привітати у цей час.
Натхнення, сил, здоров’я, втіхи,
Бажаєм щастячка без меж.
І хай усе, що Ти бажаєш,
Бог посилає із небес.
Вітаєм щиро з ювілеєм!
І молим Божу Матінку завжди,
Нехай дарує в своїй благодаті
Тобі щасливі й довгії роки.
З любов’ю та повагою – чоловік Йосип, дочки Оксана та Тетяна,

онуки Тетяна і Ірина, Мар’ян і Богдан, зяті Олег і Олександр, сваха
Ольга та сват Степан.

ТзОВ «Новодім» реалізує населенню будівельні матеріали:
пісок, відсів, щебінь, цемент. Можлива доставка.

Турківська площадка (колишній вугільний склад): м. Турка, вул.
Травнева,8.

Тел.: 0667889365, 0678287804 –  Володимир.

МАТУСІ
Матусю рідна, сивая голубко,
Не вичерпати всю любов до

дна,
Бо вразила у серце нас глибо-

ко
Оця любов, що в жилах потек-

ла.
Оті безкраї очі, наче небо,
Дарують усмішку і радість усі

дні,
У них ми знайдемо усе, чого

лиш треба:
Любов, повагу й спокій на душі.
Любов оця зігріла нас в ко-

лисці
І дарувала радість кожен день,
Й підтримала, коли ми на-

одинці
Із болем залишались день у

день.
І, звісно, на очах бували сльо-

зи,
Й тривога підкрадалася щод-

ня,
Й бували на лиці у нас моро-

зи,
Та зігрівала ласка нас твоя.

Матусю, знай, коли це небо
синє потемніє

Й коли із моря зникне вся
вода,

Не залишу тебе, нехай не мліє
Твоє серденько, моя дорога.

Ми бачимо
війну на

власні очі
Ми бачимо війну на власні очі,
На Сході гинуть доблесні сини.
І кожної, кожнісінької ночі,
Душа шкребе і спогади сумні.
І тихі сльози лилися в подуш-

ку,
І мама не доспала цілу ніч.
Бо син її не має вже притулку

–
Окоп сирий замінить йому піч.
Та він не знав, що не прийде

додому,
Що куля в серце йому попаде,
Що привезуть додому в домо-

вині,
Й до серця ненька вже не при-

горне.
Вона заплаче у сумній хатині,
Бо не вернувсь додому її син.
Її кровинка там, у домовині…
І треба вже змиритися із цим.
Бо цей синок боровсь за Ук-

раїну,
За її славу, честь і за народ.
За свою неньку у сумній хатині,
І за вкраїнський, вільний наш

народ.
Наталя БІЖИК,

учениця 8 класу Боберківсь-
кого НВК.
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ПОНЕДIЛОК,11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 00.55 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
10.05 Д/ф «Латвiя. Слiдами
балтiв»
10.40 Д/с «Вiзит до Кореї»
11.40 Чоловiчий клуб. Спорт
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10, 03.30 Т/с «Бiлявка»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
18.05, 05.00 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, 02.05 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь «
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 8»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкиним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Матусi»
22.00 «Грошi»
23.30 «Мiнкульт»

ІНТЕР
06.10 Д/с «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
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 Х/ф «Два Iвани»
12.25 Х/ф «Два Iвани»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.35 «Сiмейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 02.00, 05.15
«Подробицi»
21.00 Т/с «Гречанка»
22.50, 04.15 Т/с «Культ»
00.20 Т/с «Щасливчик Пашка»

ВIВТОРОК, 12
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
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
07.30 Авто перевiрено
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Два серця в грудях:
нiмецькi турки у пошуках
батькiвщини»
10.40 Д/с «Вiзит до Кореї»
11.40 Перша студiя
12.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.55 Фольк-music
16.00 Путiвник прочанина
16.10 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
06.45, 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, 02.10 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь «
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 8»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкиним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Матусi»
22.00 «На ножах 2»
00.00, 02.35 Х/ф «Спадок
блудницi»

ІНТЕР
06.05, 11.10, 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, 21.00 Т/с «Гречанка»
13.35, 14.20 «Судовi справи»
14.40, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.50, 04.40
«Подробицi»
22.45, 03.40 Т/с «Культ»
00.10 Т/с «Щасливчик Пашка»

СЕРЕДА, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 00.55 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.00 ДебатиPRO
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Х/ф «Залiзна сотня»
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 Т/с «Мафiоза»
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, 02.10
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 12.20 «Мiняю жiнку - 8»
10.50 «Мiняю жiнку - 8
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкиним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Матусi»
22.00 «Мiняю жiнку»
00.00, 02.35 Х/ф «Заповiт
блудницi»

ІНТЕР
06.10, 11.10, 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, 21.00 Т/с «Гречанка»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.40, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 02.00, 04.40
«Подробицi»
22.50, 03.40 Т/с «Культ»
00.15 Т/с «Щасливчик Пашка»

ЧЕТВЕР, 14
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
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
07.30, 00.55 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Днi, якi змiнили
Європу: Угорщина, серпень
1989 року»
10.40 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Спогади
15.25 Надвечiр’я. Долi
16.20 Свiтло
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 Т/с «Мафiоза»
20.30 Prime time з Мирославою
Гонгадзе
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.15 Переселенцi
22.30 З країни в Україну
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, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 8»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкиним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Матусi»
22.00, 23.30 «Право на владу
2016»

ІНТЕР
06.10, 11.10, 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, 21.00 Т/с «Гречанка»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.40, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 02.00, 04.40
«Подробицi»
22.50, 03.40 Т/с «Культ»
00.15 Т/с «Щасливчик Пашка»

П’ЯТНИЦЯ, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.20 АгроЕра

06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40, 00.45 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф «Життєва артерiя
Стамбула. Один день на
Босфорi»
10.40 Д/с «Вiзит до Кореї»
11.30 Чоловiчий клуб
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Театральнi сезони
15.25 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Гра долi
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.30 Т/с «Мафiоза»
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Амнiстiя» iз циклу
«Слiдами революцiї»
22.20 «Амнiстiя». Пiслямова
22.50 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
23.25 Авто перевiрено

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, 10.50 «Мiняю жiнку - 9»
12.20 «Мiняю жiнку»
13.55 «Сiмейнi мелодрами -
4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкиним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.20 «Розсмiши комiка. Дiти»
22.15 «Свiтське життя»
23.15 Х/ф «Чорне море»

ІНТЕР
06.10, 11.10, 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 «Гречанка»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.40, 16.15 «Сiмейний суд»
16.40 «Судите сами»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.45 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Вагома пiдстава
для вбивства»

СУБОТА, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.20 У просторi буття
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.15 Word on the street
09.40 Мистецький пульс
Америки
10.30 Хто в домi хазяїн?
10.55 Хочу бути
11.15 Школа Мерi Поппiнс
11.35 Казки Лiрника Сашка
12.05 М/с «Казки Андерсена.
Сучасне прочитання»
14.00 Тенiс. Кубок Федерацiї.
Друга свiтова група. Матч плей-
офф. Україна - Аргентина
18.10 Чоловiчий клуб
18.45 Х/ф «Клятва Модо»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
21.55 Переселенцi
22.15 Альтернативна музика
22.40 Мегалот

23.00 Територiя закону
23.15 День Янгола
00.20 Телемагазин

КАНАЛ 1+1
06.00 «Грошi»
07.05, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiтське життя»
11.00 Т/с «Матусi»
13.15 «Голос країни 6»
15.30 «Вечiрнiй квартал»
17.30, 18.30 «Розсмiши комiка
7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху 2»
23.20 «Розсмiши комiка. Дiти»

ІНТЕР
06.55, 20.00, 02.30
«Подробицi»
07.40, 03.00 Х/ф «Миленький ти
мiй...»
09.10, 04.20 Х/ф «Сiм няньок»
10.35 Х/ф «Мiй ласкавий i
нiжний звiр»
12.40 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя»
15.15 Х/ф «Погана сусiдка»
17.15, 20.30 Т/с «Дурна кров»
22.35 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
00.30 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»

НЕДIЛЯ, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Золотий гусак
08.05 Свiт on line
08.20 Смакота
08.45 Авто перевiрено
09.10 Путiвник прочанина
09.20 Гра долi
09.50 Мистецькi iсторiї
10.15 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.30 Д/ф «Марiя Левитська.
Театральний роман»
12.05 Театральнi сезони
12.35 Фольк-music
14.00 Тенiс. Кубок Федерацiї.
Друга свiтова група. Матч плей-
офф. Україна - Аргентина
18.10 Дорога до Рiо-2016
18.35 Чоловiчий клуб. Спорт
19.55 Д/ф «Нью-Йоркський
вокзал Гранд Централ»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспорт.Ua
23.15 Д/ф «Двобiй заради
майбутнього»

КАНАЛ 1+1
06.10 «Однокласники»
07.05 «Українськi сенсацiї»
08.00, 02.30 «Снiданок.
Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
12.05 «На ножах 2»
13.25 «Чотири весiлля 4»
14.50 «Лiга смiху 2»
17.05 Х/ф «Чорне море»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.20 «Свiтське життя»

ІНТЕР
05.30 «Подробицi»
06.00 Х/ф «Мiй ласкавий i
нiжний звiр»
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 «Вагома пiдстава
для вбивства»
15.20 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
17.15, 21.40 Т/с «Дурна кров»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром»
22.30 Д/ф «Гагарiн. Трiумф i
трагедiя»
23.25 Х/ф «Погана сусiдка»
01.25 Д/ф «Ген жорстокостi»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Терміново продається однокімнатна квартира, площею 42 кв. м, з євроремонтом. Є стайня, підвал,
грядка під зелень.  Ціна – договірна. Тел.: 0972398251, 0992411558 (Марія).

Продається трактор Т-16.
У доброму стані. Ціна – догов-

ірна.Тел.: 0951689912.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття молодшій медсестрі Марії Петрівні
Яворській, молодшій медсестрі Ользі Петрівні Хомин та медсестрі
Ірині Михайлівні Хомин з приводу тяжкої втрати – смерті матері та
бабусі.

Колектив Боринської селищної ради висловлює щире співчуття
колишньому секретарю Ользі Іванівні Іжик з приводу тяжкої втрати
– смерті чоловіка – Петра Михайловича.

Колектив працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК пункту ЕМД «Турка»
Турківської підстанції  сумує з приводу смерті водія пункту ЕМД «Бо-
риня» Петра Михайловича Іжика і висловлює щире співчуття рідним
покійного.

Колектив працівників КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК пункту ЕМД «Бориня»
сумує з приводу смерті водія Петра Михайловича Іжика і висловлює
щире співчуття рідним покійного.

Колектив акушерсько-гінекологічного відділу Турківської КЦРЛ
сумує з приводу смерті колишньої працівниці пологового відділу Тур-
ківської КЦРЛ Стефанії Степанівни Синяк та висловлює щире співчут-
тя дочці Ользі Петрівні Хомин та її родині.

ТзОВ «Самбірська птахофаб-
рика» проводить продаж про-
вакцинованих живих курчат -
бройлерів. За довідками зверта-
тися: м. Самбір, вул. Середня,
295 а, телефон: (236)32955,
0679399311.

Продам будинок у м. Турка,
новобудова, будинок завершено
на 80%. Біля будинку – своя
свердловина на воду, проведе-
но газ, світло.

Ціна – договірна.
Площа будинку – 120м2, відда-

леність від міста – 4 км.
Контактна особа: Юрій.
Тел.: 0990958434.

Буріння свердловин на воду
Буріння свердловин на воду

(глибина – від 20 до 80 метрів),
малогабаритною буровою уста-
новкою, без заїзду важкої техні-
ки, чистка та ремонт свердло-
вин, встановлення насосного об-
ладнання. Все, що необхідно
для роботи, – електроживлення
220В.

Тел.: 0980155348.

Уточнення
У минулому номері газети

«Бойківщина» в оприлюдненій
декларації Євгенії Іллівни Пронів
декларантом допущено помил-
ку. Слід читати: у рядку «загаль-
на сума сукупного доходу (грн.)
декларанта» – 52445,60; у ряд-
ку «заробітна плата, інші випла-
ти та винагороди, нараховані
(виплачені) декларанту відпові-
дно до умов трудового або цив-
ільно-правового договору (грн.)
декларанта» – 50088,60; у ряд-
ку «матеріальна допомога (грн.)
декларанта» – 2357,00.

Втрачену трудову книжку, ви-
дану на ім’я Ярослава Іванови-
ча Височанського, вважати не-
дійсною.

В с. Ільник продається дво-
поверховий будинок. Є гараж,
газ, земельна ділянка. Будинок
знаходиться в центрі села, по-
руч – школа, амбулаторія. Є
можливість зробити ставок.

Ціна – договірна.
Продається машина ГАЗ-66, в

доброму стані.
Тел.: 0672673002.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та мета-

лопрофіль, а також:
цеглу червону, силікатну, вогнетривку, цемент, вапно, шифер, плос-

кий шифер, блоки фундаментні, плити перекриття, блоки з марму-
рової крошки, піно- і газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металоп-
рокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, піноп-
ласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки, навіси,
ворота.

Надаєм послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
ПП БТФ «Чертур» потрібен на роботу оператор комп’ютерного

набору.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Ë³ñ³âíèêè Òóðê³âùèíè çàêëèêàþòü ãðîìàäÿí
óòðèìàòèñü â³ä ñïàëåííÿ ñóõî¿ ðîñëèííîñò³
Після сходження снігового покриву та з настанням тепла, спостерігається самовільне

спалювання сухої трави на узбіччях доріг, полях та луках. Це створює загрозу перекидання
вогню до лісових масивів. Таке необдумане випалювання сухої рослинності призводить до за-
гибелі всього живого (комах, птахів, тварин) і може спричинити лісову пожежу, здатну за
лічені хвилини знищити не один гектар лісу. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у
вітряні дні. Зупинити вогонь, що набрав сили, буває дуже непросто. На гасіння лісових пожеж
витрачаються величезні сили та засоби.

Завдяки проведеним профілактичним заходам лісогосподарськими підприємствами, у 2015 році
вдалося уникнути лісових пожеж в державному лісовому фонді.

З метою підготовки до пожежонебезпечного періоду 2016 року, по Львівському ОУЛМГ видано наказ
від 05.02.2016р. № 9 «Про стан   охорони   лісів від пожеж та своєчасну підготовку лісогосподарських
підприємств до   пожежонебезпечного періоду  2016 року»   та  заплановано проведення     певних
протипожежних заходів.  Також  розроб-
лено та  затверджено в райдержадмін-
істрації мобілізаційно-оперативний
план ліквідації лісових пожеж на 2016
рік.

Особлива увага буде приділятися
профілактиці та попередженню лісових
пожеж, проведенню масово-роз’ясню-
вальної роботи серед населення.

Як показує практика, більшість лісо-
вих пожеж виникає з вини місцевого
населення. Саме бездумна діяльність
та необережність людей – головна при-
чина всіх тих нещасть, що приносять по-
жежі.

Щоб людська діяльність не стала
причиною лісової пожежі, потрібно бути
дуже обережними з вогнем у межах
будь-якої природної території. Ніколи не
підпалювати суху траву на полях та в лісі. Не розводити багаття в недозволеному місці та не дозволяти
дітям гратися з вогнем.

Люди, котрі заявляють, що випалювання торішньої трави потрібне, помиляються і вводять в оману
інших. Кожен акт підпалу – це є злочин проти тендітного світу природи.

Якщо ж пожежа розгорілася, і не можна загасити її самотужки – якнайшвидше потрібно зателефону-
вати до служби порятунку за телефоном «101» чи повідомити лісову охорону або органи місцевого
самоврядування із вказанням місця загоряння та як туди добратися.

Згідно статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне спалювання
рослинності або її залишків, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною
та іншою природною рослинністю, або їх залишків, тягнуть за собою накладання штрафу на громадян
від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і на посадових осіб – від 5 до
70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1190грн.). Слід пам’ятати, що лише спільними
зусиллями збережемо ліс від вогню.

Михайло РЯБІНЕЦЬ,
провідний інженер охорони та захисту лісу ДП «Турківський лісгосп».

Шановні громадяни!
29 грудня 2015 року набрав чинності Закон України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розши-
рення повноважень органів місцевого самоврядування та оп-
тимізації надання адміністративних послуг». Відповідно до
Закону, з 4 квітня 2016 року повноваження у сфері реєстрації
місця проживання фізичних осіб делегуються виконавчим орга-
нам сільських, селищних, міських рад.

Положеннями Закону визначено, що виконавчий орган сільської,
селищної або міської ради, сільський голова (у разі, якщо відповід-
но до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), є орга-
ном реєстрації, що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця
проживання особи на території відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповід-
ної сільської, селищної або міської ради.

Турківський РС ГУ ДМС з 04 квітня 2016 року припиняє прийом
заяв громадян з питань надання наступних адміністративних по-
слуг:

– реєстрація місця проживання особи;
– зняття з реєстрації місця проживання особи;
– реєстрація місця перебування особи.
З цієї дати такі адміністративні послуги надаються наступними

виконавчими органами сільської, селищної або міської ради,  роз-
ташовані за адресою: м. Турка (міська рада), сільські та селищна
ради.

Керівництво Головного управління ДМС України у Львівській
області.

 При спалюванні трави на при-
садибних ділянках виникає заг-
роза перекидання вогню на  ліси,
і навіть житлові будинки. Якщо
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Щорічно, з приходом весни, на полях, пагорбах та вздовж доріг
рухаються вогняні “фронти”, які знищують на своєму шляху все
живе. У вогні гинуть корисні комахи, які зимують у верхніх шарах
ґрунту, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює
забруднення атмосферного повітря.

Шкода від спалювання сухої трави вкрай небезпечна. До скла-
ду диму входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низ-
ка канцерогенних сполук. Окрім того, з димом у повітря потрапля-
ють діоксини – одні  з найбільш отруйних для людини речовин.
Спалювання  трави призводить до руйнування ґрунтового покри-
ву, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми.

спалювати суху траву на полях,
через які проходять високо-
вольтні лінії електропередач,
дим і вогонь можуть навіть спри-

чинити замикання ліній електро-
передач, що призводить до руй-
нівних наслідків для населених
пунктів та промислових об’єктів.

Розуміючи всю небезпеку,
звертаємося до жителів нашого
району й просимо не чинити про-
типравні дії, через які завдаємо
великої шкоди довкіллю. Якщо ви
побачили, що ваш знайомий чи
сусід заради забавки має намір
запалити суху траву, негайно по-
відомляйте місцеві органи вла-
ди і робіть все, щоб утримати його
від цього поступку. Просимо голів
місцевих рад, педагогів, свяще-
ників проводити широку роз’яс-
нювальну роботу з населенням.
Пам’ятаймо: вогонь – це завжди
небезпечно.

Микола ХОМИК,
в.о. головного лісничого

ДЛГП «Галсільліс».


