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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ
КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ
МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБНИЦТВО

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ:

- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ – ВІД 6000
ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ
- Офіційне працевлаштування
- Смачні обіди за пільговими цінами

- Безкоштовне транспортування щодня
- Двічі на місяць безкоштовне
транспортування у м.Турка
- Безкоштовне медичне страхування
- Професійний та кар’єрний ріст

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!  Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 428,  0 800 500 736.

На гуртівні «Наталі» (навпроти ратуші) за доступними
цінами є у продажу гречка (25 грн.), кетчуп (7.50 грн.),
ковбаса «Панська», «Селянська» (1 кг – 42 грн.), дешева
побутова хімія і багато іншого.

Колектив працівників бухгалтерії Турківської КЦРЛ вітає з золо-
тим ювілеєм –  50-річчям, який відзначає
сьогодні, головного бухгалтера – Світлану
Матвіївну Павлик.

Бажаємо щоб здоров’я не підводило.
Енергії та оптимізму вистачало ще на довгі-
довгі роки, в душі була весна, радість, щастя і
любов завжди були в Твоєму домі. Нехай ону-
ки радують, діти помагають, друзі не забува-
ють. Живи легко і сповна насолоджуйся кож-
ною хвилиною.

Кажуть, що у 50 жінка знов цвіте, мов
сад:

Втім, як бачимо усі, Ти завжди у всій
красі.

Тебе з нагоди ювілею ми вітаєм,
І здоров’я Тобі міцного, ще й всіляких благ до нього.
Зичимо, аби й надалі разом з Тобою працювали.
І здобутків Тобі рясних та достатку повен міх.
І в кінці ми Тобі бажаєм, щоб життя здавалось раєм.
Хай багато ясних літ Тобі дарує щедро світ!

Дорогу, турботливу похресницю, жительку с. В.Висоцьке – Ірину
Іванівну Шепіду – з ювілеєм – 20-річчям від дня народження –
щиро вітають хресні батьки Люба і Володи-
мир і бажають іменинниці:

Наша мила, люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не тре-

ба–
Сімейного затишку й мирного неба.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

ВІДПОЧИНЬТЕ
У «СОНЕЧКУ»
Зона відпочинку з такою ми-

лозвучною назвою по вул. Трав-
нева м. Турка відкрила весняно-
літній сезон.

Для малечі тут багато атракці-
онів, морозиво, смачні напої та
солодощі.

Для дорослих – риболовля,
шашлики.

Відпочити тут можна щодня,
крім суботи. Приходьте – буде
цікаво.

Æ²ÍÊÓ ÇÍÀÉØËÈ
×ÅÐÅÇ 4 ÄÍ²

Жителька с. Карпатське, яка
зловживає алкоголем,  пішла з
дому й, на думку рідних,  зникла.
Про це вони звернулися з відпо-
відною заявою у Турківське
відділення поліції. Правоохорон-
цям знадобилося 4 дні, щоб роз-
шукати 46-річну «пропажу».
«Знахідку» виявили біля   ринку
м.Турка й доправили до рідного
села.

 Наш кор.

Î×ÅÂÈÄÍÎ, ÂÈÐ²ØÈÂ
Ç’ßÑÓÂÀÒÈ ÑÒÎÑÓÍÊÈ

Будучи добряче напідпитку,
житель м. Турка, гр. Ж.,  шля-
хом злому дверей, у вечірню
пору  проник до помешкання
своєї колишньої дружини (оче-
видно, мав настрій з’ясувати
стосунки). Але мирно це зро-
бити не вдалося, тому зас-
тосував фізичну силу й силь-
но побив жінку. Щоправда, обо-
роняючись надавала сту-
санів йому і вона.

Такий незапланований візит
добряче перелякав трійню  їхніх
спільних дітей. По даному фак-
ту відкрито кримінальне про-
вадження. Ведеться слідство.

Наш кор

ЗАПРОШУЄМО НА
КОНСУЛЬТАЦІЮ

 У п’ятницю, 12 травня,  у поліклінічному відділенні Турківсь-
кої КЦРЛ фахівці регіонального центру репродуктивного здо-
ров’я населення проводитимуть прийом жителів нашого рай-
ону. Очолюватиме бригаду медиків директор центру, Заслу-
жений лікар України, кандидат медичних наук Марія Мала-
чинська.

Консультуватимуть медики , а в подальшому, в разі необхідності,
проводитимуть лікування жінок та чоловіків, в яких є проблеми з
непліддям.

Запрошуємо на прийом . Це – зручно і вигідно! Адже не потрібно
їхати до Львова, витрачаючи час  та кошти.

Ярослав ЯРУТА,
 лікар – гінеколог.

Геннадій КОГУТ довів у
суді тиск на нього

Апеляційний суд Львівської області визнав незаконними дії
слідчого судді та слідчого Нацполіції Самбірського району, які
організували обшуки та арешт майна у Турківського місько-
го голови Геннадія КОГУТА. 19 квітня суддівська колегія ви-
несла відповідну ухвалу.

Нагадаємо, 10 березня у мера були безпідставно вилучені доку-
менти, комп’ютерна техніка у робочому кабінеті та вдома, причини
досі не оприлюднено. Про це, на своїй сторінці у Facebook, інфор-
мує  львівська «Воля».

ÍÅ ÇÍÀªØ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ – ×ÈÍÎÂÍÈÊÎÌ ÍÅ ÑÒÀÍÅØ
Кабінет Міністрів України затвердив порядок платної ате-

стації осіб, які хочуть бути державними службовцями. Йдеться
про володіння ними українською мовою. Атестація складати-
меться з письмової частини, тривалістю 60 хвилин, та усної,
тривалістю 45 хвилин.

Без атестації  володіння державною мовою може підтвердити
шкільний атестат, з оцінкою «5» або «10» (після 2000 року), а також
диплом про вищу освіту з оцінкою «відмінно» з української мови. По-
свідчення про володіння державною мовою діятиме безстроково.

Наш кор.
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Сучасні коминові системи пропонуємо
димоходи власного виробництва з не-
ржавіючої сталі (зварні шви): оди-
нарні, квадратні, овальні та утеп-
лені для індивідуального опален-
ня, а також інші вироби з нержаві-
ючої сталі.

Можливі заміри та монтаж.
Найнижчі ціни в регіоні.
Запрошуємо до співпраці мон-

тажників.
м. Львів. вул. Пимоненка,3
тел. (098) 72-50-126

Дорогу, люблячу, щиру і турботливу дружину, матусю, бабусю, сест-
ричку – Марію Павлівну Сипливу – із с. Либохора з ювілейним днем
народження, який відзначає 5 травня, щиро-
сердечно вітають чоловік Василь, доньки Хри-
стина, Іванна, сини Іван, Павло, сестричка Ка-
терина, онуки і бажають дорогій ювілярці
міцного-міцного здоров’я, світлої радості в
житті, достатку, успіхів у роботі, нехай родина
приносить завжди тільки радість.

Низький уклін Вам, рідна, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благосло-

вить.
А ми в молитвах наших проситимем щод-

ня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоби в здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо.

Адміністрація і профспілкова організа-
ція Турківської КЦРЛ від щирого серця
вітають із золотим ювілеєм головного
бухгалтера – Світлану Матвіївну Павлик
– і бажають шановній ювілярці щастя і
міцного здоров’я, краси і молодості, лю-
бові і достатку, поваги рідних і підтримки
друзів, Божої ласки на многії і благії літа.

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле Вам ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.

Дорогого, турботливого батька, любимого дідуся і прадідуся, жи-
теля м. Турка – Віктора Івановича Прика – щиро-
сердечно вітають з 80-річчям від дня народжен-
ня люблячі його діти, онуки та правнуки і бажа-
ють ювілярові доброго здоров’я, ще багато рад-
існих і світлих днів у житті, родинного тепла, Божої
ласки і опіки 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 заслужи-

ли.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Колектив Турківської автомобільної школи ТСО України щиро вітає
з ювілейним днем народження, яке він святкує 7 травня, колишнь-
ого працівника автошколи – Віктора Івановича Прика і бажає ша-
новному ювіляру неба безхмарного, настрою
гарного, щастя без ліку і довгого віку.

Ювілей життєвий – то не просто свя-
то,

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.

Хащівська  сільська рада оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного бухгалтера Хащівської сільської ради.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
1. Вища освіта.
2. Стаж роботи – не менше 3 років.
3. Вміння працювати на комп’ютері – обов’язкове.
Для участі в конкурсі необхідні наступні документи:
– заява на участь у конкурсі;
– заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними до-

датками;
– дві фотокартки, розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру

щодо себе та своєї сім’ї;
– копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України.
Термін прийняття документів  – протягом 30 календарних днів з

дня  опублікування цього оголошення про проведення конкурсу.
Документи подавати за адресою: с. Хащів, вул. Середня, 200,

сільська рада.
Довідки за телефоном: 3-32-16.

 З 2015 року, згідно Указу Пре-
зидента України Петра Поро-
шенка,  День пам’яті і прими-
рення відзначають і в нас – ра-
зом з Європою і світом,  і про-
довжують святкування традицій-
но 9 травня. У ці дні ми вклоняє-
мося гідному подвигу  нашого
українського народу, загиблим   у
Другій світовій війні,  жертвам
воєнних злочинів, депортації та
злочинів перед людяністю, учас-
никам національно-визвольних
змагань цього періоду, вшано-
вуємо  сивочолих ветеранів і
учасників Другої світової  війни,
яких, на жаль, залишилося не-
багато, а також дітей війни,  на
очах яких проходили усі її жахіт-
тя. Серед  тих, хто знає про війну
все,  шанована усіма  на Турків-
щині людина,  учасник бойових
дій, інвалід війни І групи,  удос-
тоєний багатьох  військових на-
город,  колишній невтомний
працівник лісової галузі району,
91-річний житель Турки  Олексій
Ярута.  В ході військових дій був
поранений і контужений під
Берліном. Багато пережив і в
післявоєнний період, коли відбу-
довував народне господарство.
Нині   сивочолий ветеран  – час-
тий гість у школах, де розповідає

ÕÀÉ ÁÓÄÅ ÌÈÐ!
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Весна іде, і переможним кроком
В тюльпановому вічному вогні

Йде травень крізь хвилини, дні і роки,
Несе нащадкам спогади свої.

Весну завжди з нетерпінням чекають.  З надією чекали її і в
далекому 1945-му. І вона прийшла –  світла, довгождана і   пе-
реможна! 8 травня 1945 р. «Антигітлерівська коаліція»  офіц-
ійно прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію Збройних
сил Нацистської Німеччини». З цієї нагоди, 8 травня, у бага-
тьох містах Європи і  США пройшли  великі  багатолюдні   свят-
кування.

підростаючому поколінню про
той нелегкий період нашої
історії.

– У цій страшній війні, знаю з
інформаційних повідомлень,
загинуло 60 мільйонів осіб, не
кажучи вже про поранених та
зниклих безвісти, спустошеними
залишилися  села, міста, землі,
де проходив чобіт ворога.  Війна,
яка тривала 6 років, пронесла-
ся над величезними  територія-
ми, охопила великі простори

країн Європи. У неї було втягну-
то 67 держав, а це майже 80
відсотків усієї земної кулі.
Страшний слід залишила вона  і
в Україні: за її роки, як  кажуть
нині дослідники, загинув кожен
шостий громадянин.  Війна   за-
чепила кожну сім’ю. Скільки
солдатських вдів залишилось
після її закінчення, скільки калік,
дітей без батьків  – аж страшно
стає, коли дехто обмовляється
про можливість третьої світової.
Не дай Бог, аби  сталося  щось
подібне. Хоча перемога й була
здобута світовою спільнотою,
але дісталася вона надто вели-
кою ціною – мільйонами загиб-
лих, скалічених, знедолених, –
роздумує сьогодні Олексій Ми-
хайлович. –  Тому хочу  побажа-
ти усім  нам, щоби більш такої
біди не повторилося. Щоби за-
панували на землі мир  та  спокій
і  вільно розбудовувалася наша
незалежна  Україна. А  молодим
раджу  брати приклад із своїх
дідів, батьків, які любили свою
землю і боролися за неї.  Нині
нам, людям старшого поколін-
ня, тим, хто пережив лихоліття
страшних воєн,  дуже прикро
стає, що знову  від ворожих  куль
гинуть наші найкращі сини, здри-
гається від артилерійських
залпів земля на сході України.
Тому потрібно  шукати різні шля-
хи примирення.  Як кажуть, кра-
ще поганий мир,  ніж добра
війна. Тож хай буде мир і більше
не горить у пеклі війни жодне
людське життя!

Ольга ТАРАСЕНКО.

Передплатiть
«БОЙКIВЩИНУ»

íà äðóãå
ï³âð³÷÷ÿ 2017 ðîêó
1 місяць – 10,10 грн.
3 місяці – 29,24 грн.
6 місяців – 55,82 грн.
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Для шкільних вчителів проведуть атестаційну перевірку, до складу якої увійде також і
тестування.

У новому законі України «Про освіту» закладено також механізм перевірки педагогічної спро-
можності вчителів, до складу якого увійде також і тестування їхніх навичок. Тестування буде
відбуватися на базі регіональних центрів оцінювання якості освіти – тих самих, які проводять
зовнішнє незалежне оцінювання для абітурієнтів.

Ініціативу за перевірку знань
вчителів бере на себе держава. На
це представники МОН України го-
тові витратити до 100 мільйонів
гривень. За їхньою думкою серти-
фікація вчителів – надзвичайно
важливе завдання, адже це пря-
мим чином впливає на підвищен-
ня якості освіти в країні.

У процесі атестації вчителів пе-
ревірятимуть на:

- рівень їхніх знань з предмета,
який вони викладають;

- навички володіння педагогіч-
ною теорією;

- рівень майстерності викладан-
ня вчителем предмета.

Аудит вчителів проводитимуть

працівники освітніх закладів, в яких
ці вчителі викладають, а також
представники місцевих органів
управління освітою. Проте остаточ-
не рішення прийматимуть обласні
чи регіональні центри органів вла-
ди, що здійснюють контроль за
освітою.

Для прикладу, подібні тести не-
щодавно уже пройшли у Черні-
вецькій області.

Тут кожен третій вчитель здав
тест на рівень трійки.  Про це на
своїй сторінці в Facebook повідо-
мив представник уповноважено-
го Верховної Ради з прав людини
Михайло Чаплига.

Участь у першому ЗНО для вчи-

телів взяли 362 слухачі курсів
підвищення кваліфікації при Інсти-
туті післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області. Вони
писали тести з української мови,
літератури, історії України, мате-
матики, хімії, географії, англійської
та французької мов, біології та
фізики.

Чотири педагоги здали тести на
нуль. П’ять вчителів отримали від
1 до 3 балів, і тільки 56 – на відмінно
(від 10 до 12 балів), - написав Чап-
лига.

Чиновник уточнив, що педагоги
показали середній бал - 7,6, тобто
3 за 5-бальною системою.

Наш кор.
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У 1992 р. поляки не погоджу-
вались на перехід біля  Лопу-
шанки, тому що на їх стороні було
бездоріжжя і млаки. Для нас, –
як тоді, так і тепер, – є неприй-
нятним робити перехід через
кордон біля Лопушанки. По-пер-
ше: в Лопушанці вузька дорога і
потрібно зносити будівлі; по-
друге: крутий підйом з села до
кордону. А найголовніше те, що
дорога до Турки не буде мати
перспективи. Вона буде майже
тупиковою. Адже сьогодні  в Турці
інколи  важко розминутись ав-
томобілям через вузькі вулиці.
Круті повороти та  низький і вузь-
кий залізничний віадук. На сьо-
годнішній день великі «фури»
(автомобілі) під віадуком не
вміщаються. Коли балотувався
Богдан Піх (нач. залізниці) в де-
путати пообіцяв розширити і
збільшити висоту під віадуком.
На жаль, «віз і сьогодні там», ця
проблема залишається для те-
перішньої влади. Ось кілька
прикладів пропозицій з цього
питання, що були друковані в ЗМІ
та часописі «Бойківщина».

Ще в 2006 році, 25 травня,
відбулася конференція в м. Тур-
ка, на тему: «Сталий розвиток
Турківської транскордонної
зони». Участь у конференції взя-
ли представники Львівської
ОДА, Підкарпатського воєвод-
ства, Турківської райдержадмі-
ністрації, староства Бещадсько-
го повіту.

Головні теми, які були озвучені
на конференції, для нас, в те-
перішній ситуації,  дві мають
значення.

Перша звучить так: «Плано-
вий пункт перетину українсько-
польського кордону Боберка-
Смольник: ідея створення,
можливості реалізації, стан си-
стем транспортних шляхів» –
презентація начальника управ-
ління економіки Турківської рай-
держадміністрації Петра Яніно-
вича.

Друга тема: «Європейський
досвід відкриття пунктів перети-
ну кордону на прикордонних те-
риторіях, вимоги законодавства
Європейського Союзу до інфра-
структури кордону на прикладі
Польщі, Словаччини і Білорусі»
– презентація експерта-еколо-
га Національно-Бещадського
парку С.Кухарика.

У минулому 2016 році видру-
кувано кілька повідомлень в ча-

сописі «Бойківщина» на тему
пункту пропуску через українсь-
ко-польський кордон.

Так 25.06.2016 р. була інфор-
мація під заголовком: «Знову
з’явилася надія на відкриття

пункту пропуску «Боберка-Жура-
вин» (тобто Боберка-Смольник).

15.07.2016 р. в інтерв’ю голов-
ному редактору  часопису п. Ва-
сильківу, народний депутат
Андрій Лопушанський, відносно
переходу, сказав: «І в першу чер-
гу тут стоїть відкриття пункту про-
пуску Боберка-Смольник, а вже
потім, можливо, Лопушанка чи
Мшанець».

09.09.2016 р. головний спец-
іаліст з питань реалізації про-
ектів місцевого розвитку та зов-
нішньоекономічних зв’язків Тур-
ківської районної ради Микола
Лило в статті «Пункт пропуску –
Боберка-Журавин (тобто
Смольник)» інформує: «На цей
об’єкт Кабінет Міністрів України
уже в 2016-2017 роках передба-
чив фінансування з державного
бюджету, в сумі 482 млн. грн.».

17.03.2017 р., в статті «Перс-
пектива стає все ближчою»,  ча-
сопис «Бойківщина» інформує:
«10 березня 2017 року в міжна-
родному пункті пропуску для ав-
томобільного сполучення
«Грушів-Будомєж» відбулося за-
сідання Комісії з питань пунктів
пропуску та прикордонної інфра-
структури українсько-польської
міжурядової координаційної
ради з питань міжрегіонально-
го співробітництва… Комісія
запропонувала розглянути мож-
ливість впровадження на украї-
нсько-польському кордоні но-
вих автомобільних пунктів про-
пуску та створення нових пунктів

пропуску на українсько-
польській ділянці кордону («Бо-
берка-Смольник», Лопушанка-
Міхновець» та «Адамчуки-Збе-
режє»).

Через півтора місяця появ-
ляється стаття в «Бойківщині»,
яка своїм змістом перекреслює
раніше узгоджені домовленості
про прикордонний перехід че-
рез українсько-польський кор-
дон Боберка-Смольник.
«Польська сторона уже вкотре
заявила, що найприйнятнішим
варіантом для облаштування
митного переходу може бути Ло-
пушанка-Міхновець. Щодо рані-
ше обговорюваного Боберка-
Журавин, то тут, як зазначили
сусіди, екологи  просто не доз-
воляють це зробити, адже з
польського боку там знаходить-
ся екологічний парк, через який
категорично заборонено рух
транспорту», (Лопушанка-Міхно-
вець – найреальніший варіант
митного переходу, «Бойківщина»
21.04.17р.).

Двадцять п’ять років у пред-
ставників польської влади не
було ні заперечень, ні заува-
жень відносно прикордонного

переходу Бо-
б е р к а -
Смольник че-
рез екологіч-
ний парк на
їхній території.
Тим більше,
що 25.04.2006
р., на конфе-
ренції з пи-
тання про пе-
рехід, з
п о л ь с ь к о ї
сторони брав
участь і висту-
пив експерт-
еколог Націо-
нального Бе-
щ а д с ь к о г о

парку п. С.Кухарик.
Виходить, що нас, м’яко кажу-

чи, дурили 25 років про те, що
прикордонний перехід можли-
вий, в першу чергу – Боберка-
Смольник.

Насправді причина криється
в іншому. Не було і немає згоди і
єдиної думки в районної влади
відносно цього прикордонного
переходу. Ця незгода виникла
не сьогодні, а існує понад 20
років, яка і гальмує відкриття
прикордонного переходу Бобер-
ка-Смольник. Тепер потрібно
всім гілкам влади працювати на
користь жителів району, а не тяг-
нути «ковдру» кожний  на себе, і
не бути більшим католиком за
Папу Римського.

А це, в першу чергу, працюва-
ти над прикордонним перехо-
дом Боберка-Смольник. Після
його відкриття розпочати облаш-
тування переходу Лопушанка-
Міхновець. Зробити дорогу з Бо-
берки через Дністрик до Жуко-
тина – тоді буде зручно і з Турки,
і з Лопушанки добратись до Бо-
берки на прикордонний перехід.
Впорядкувати продуктовий ри-
нок, щоб не було торгівлі на тро-
туарах і біля пам’ятника Шевчен-
ку. Побудувати туалет на авто-
станції і провести реконструкцію
віадуку. Працюйте спільно. Па-
м’ятайте: «Згода будує, а незго-
да – руйнує».

Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу

Турківської РО КУН.

ÏÎÒÐ²ÁÍÎ ÄÓÌÀÒÈ
ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

Майже кожного місяця, інколи і два рази на місяць, в нашому
часописі «Бойківщина» друкується інформація про відкриття
в майбутньому пунктів пропуску (переходів) з Турківського
району через кордон до Польщі. Ця ідея існує вже понад 25 років
і ніяк не вирішується. Як видно з газетних повідомлень, що
влада не може визначити місце такого переходу і діє за прин-
ципом «лебідь, щука і рак». Одні кажуть: «Боберка-Смольник»,
а інші кажуть «Лопушанка-Міхновець». У 1992 році проведено
кілька зустрічей керівництвом Турківської райдержадмініст-
рації і райради з представниками польської прикордонної вла-
ди з метою влаштування пункту пропуску через українсько-
польський кордон зі сторони Турківського району. Нами було
запропоновано спочатку Сянки і Соколики, на які поляки не
дали згоди тому, що з їхньої сторони є екопарк. Тоді, разом з
польською стороною, було вирішено зробити прикордонний
перехід Боберка-Смольник, відносно якого з польської сторо-
ни зауважень чи заперечень не було. Для поляків це був найк-
ращий варіант тому, що в цьому місці вже в той час було про-
кладено асфальтну автомобільну дорогу до самого кордону.
На нашій, українській, стороні була проблема в Шандрівці, де є
два круті спуски і підйоми. Для цього в 1992-93 роках, в обхід
Шандрівця, було насипано земляне полотно біля 3-ох кіло-
метрів. У Боберці облаштовано кам’яний кар’єр. Для нас – пер-
спектива, і для поляків – це пряма траса Боберка-Бориня-Мох-
нате, – найближчий шлях у Венгрію і Румунію.

5 травня святкує своє 30-річчя  Юрій Степанович Тяжкун з смт.
Бориня.

Просять у Бога для нього здоров’я, щастя, сповнення усіх
мрій, безліч світлих і радісних днів у житті, Божого бла-
гословення на многії літа тато Степан, мама Надія,
дружина Анна з донечкою Мариною, а також сестра
Ірина, швагро Микола та племінник Юрій.

Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай Ангел з небес захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги –
Тобі це сьогодні бажаємо ми.

Вітаємо з днем народження активну парафіянку, людину із доб-
рим серцем, щиру і порядну, церковну хористку – Віру Михайлівну
Мацур.

Бажаємо Вам, шановна Віро Михайлівно, добра, злагоди, до-
статку, миру, міцного здоров’я. Хай Бог допоможе
здійснити усі Ваші задуми і мрії. Божої Вам ласки
і благословення на многії і благії літа.

Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь.
З повагою – настоятель і парафіяни церкви Святої Покрови м.

Турка.

1 травня відсвяткувала свій день народження техпрацівниця Крив-
ківської ЗОШ –І-ІІ ст. – Ольга Михайлівна Шепіда. З нагоди золотого
ювілею щиро вітає її весь колектив школи і бажає іменин-
ниці міцного здоров’я  - з роси і води, щастя,
радості, достатку, Божої опіки на многії літа.

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.

Активну і добропорядну людину, патріота рідного краю, жителя с.
Вовче – Василя Михайловича Розлуцького – з днем народження,
яке відзначив 3 травня, сердечно вітають члени
осередку Всеукраїнського братства воїнів УПА ім.
Романа Шухевича і щиросердечно бажають йому
міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, ро-
динного тепла, Божого благословення.

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.

8 травня відзначає свій день народження щира й добропорядна
людина – Ольга Григорівна Лофій. З цим святом ми щиро
вітаємо і зичимо міцного здоров’я, гараздів, покрову
Божої Матері, Господнього благословення.

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою – Люба Лофій, Ганна і Тетяна Косачевичі.

Педколектив та технічний персонал Комарницького НВК щиро-
сердечно вітають із золотим ювілеєм чуйну і щиру, добру і турботли-
ву людину, завгоспа школи – Володимира Васильовича Яворсько-
го – і бажають шановному ювіляру міцного-міцного
здоров’я, світлої радості в житті, миру, достатку, по-
ваги, усіх земних гараздів на многії і благії літа.

Хай Вас щастя, як дощ, омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога
Любові – від рідних, а ласки – від Бога.
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Перше переселення. З Польщі в СРСР
Підвалини операції були закладені 9 вересня 1944

року. Створений радянською владою Комітет національ-
ного визволення Польщі («Люблінський комітет») й уряд
УРСР уклали угоду про «взаємний обмін населенням»:
українського - з території Польщі до УРСР і польського
- з території України до Польщі.

У 1944-1946 роках із Польщі до УРСР переселили
понад 480 тисяч етнічних українців. Використовували
різні методи впливу на людей - від психологічного тиску
(через пропагандистську агітацію, шантаж, залякуван-
ня тощо) до фізичної сили із залученням війська.

Після закінчення терміну угоди на теренах Східної
Польщі ще залишалося близько 150 тисяч українців.
Радянська влада відмовилася приймати їх на терени
УРСР.

Підготовка та причини операції

Після того, як стало зрозуміло, що переселити ук-
раїнців до УРСР не вийде, виник задум переселяти їх
углиб Польщі - на малозаселені західні та північні землі,
які до завершення Другої світової належали Німеччині.

Комуністична влада намагалася виправдати прове-
дення депортації, представляючи її виключно як анти-
повстанську операцію. Насправді ж головною метою
було цілковите виселення українського населення, а не
лише ліквідація відділів УПА. Головною ціллю було саме
цивільне населення, а не загони повстанців.

Підготовка виселення почалася у другій половині 1946
року. В серпні Відомство інформації та пропаганди в
Любліні повідомило, що «…загальна думка поляків із
теренів [охоплених діями УПА] домагається виселення
українського елементу повністю - чи в Радянський Союз,
чи на Західні землі…»

Восени 1946 року повітові відділення інформації та
пропаганди мали скласти максимально вичерпні спис-
ки українських сімей, які залишилися після переселен-
ня 1944 року, або вже встигли самовільно повернутися
з УРСР.

«[У 1944–1946 роках] багато одиниць, і навіть родин,
сховалося у лісах або прикордонних місцевостях на те-
риторії Чехословаччини і потім прямісінько (через кор-
дон) повернулись до своїх осель, стаючи базою для банд
УПА та небезпекою для нас на майбутнє. У зв’язку з

тим, що Радянський Союз вже не приймає назад цих
родин, необхідно навесні дійсно провести енергійну
акцію переселення цих людей окремими родинами в
розпорошенні землі, де вони швидко асимілюються», -
йшлося у звіті заступника начальника Генштабу Стефа-
на Моссора голові державної комісії безпеки, міністрові
національної оборони Міхалу Ролі-Жимерському.
Вбивство Свєрчевського. Старт операції

28 березня 1947 року українські повстанці вбили віце-
міністра оборони Польщі Кароля Свєрчевського. Ця
подія була використана як привід для початку депор-
тації.

Наступного дня зібралося Політбюро Центрального
комітету Польської робітничої партії. В його рішенні заз-
началося, що «переселення українців є наслідком вбив-
ства популярного генерала сотнею «Хріна» і здійснюєть-
ся в ім’я боротьби з українськими збройними силами…»

Спочатку план називався «спеціальна опера-
ція «Схід» і включав одночасне проведення де-
портації та бойових дій проти УПА. Згодом його
перейменовано на «Вісла». Для реалізації ство-
рили спеціальну оперативну групу «Вісла», у
складі якої була приблизно 21 тисяча військо-
вих.

До кінця квітня 1947 року східну територію
Польщі поділили на райони. Туди спрямували
військових ОГ «Вісла», з розрахунку від 20 до 50
солдатів на одне село. Щоб не повторити поми-
лок депортації 1944-1946 років, Чехословаччи-
ну й СРСР заздалегідь попросили закрити кор-
дон на період проведення операції. О 4-й годині
28 квітня оперативна група приступила до вико-
нання.
Піші «марші» та перевезення в товар-
няках

Схема операції виглядала зазвичай так: на
світанку військові щільним кільцем оточували
села і наказували мешканцям «зі списку» готу-
ватися в дорогу. Тим часом солдати проводили
обшуки в хатах, господарських приміщеннях і
дворах, а то й підпалювали дім і обійстя.

Щоб спакувати майно, давалося 2 години (інколи 15-
20 хвилин). Забирати дозволяли особисті речі, харчі, ху-
добу, запаси збіжжя та картоплі. Через поспіх і брак
транспорту переселенцям вдавалося «вхопити» тільки
найнеобхідніше.

Нерідко встановлювали обмеження щодо ваги бага-
жу - до 25 кг на особу. Після завантаження майна, коло-
на людей під збройним наглядом вирушала до збірного
пункту. Такі «марші» подекуди тривали понад 20 годин.

На одному пункті збиралися люди із кількох місцево-
стей і очікували на перевезення до завантажувальної
залізничної станції. Пункти були переповнені. Інколи
переселенцям вдавалося втекти звідти і повернутись
до своїх домівок.

На завантажувальних станціях, що охоронялися
військовими, українців розміщували у товарняках. За
нормами, в одному вагоні мали перевозити дві родини.
Однак реалії були іншими. Наприклад, в Сяноці в 31
вагоні розмістили, крім 897 людей, ще 24 коней, 120
корів, 45 кіз, 7 телят і 2 лошат.

Поїзди прямували до пунктів переадресації - в Катов-
іце, Освенцим та Люблін, а звідти вже до розподільних
пунктів у Щецині, Ольштині, Вроцлаві та Познані. Цю
відстань долали в середньому за тиждень, іноді - про-
тягом 20-30 днів–  через часті зупинки, плутанину зі спис-

ками або великі затори на станціях, коли замість 6 еше-
лонів прибувало від 15 до 20.

На пунктах переадресації теж доводилося чекати, інко-
ли по 20 днів, поки вирушать до залізничних станцій у
відповідних повітах. Звідти прибулих розвозили по се-
лах, що також відбувалося не одразу. Відомий випадок,
коли 22 утриманці будинку для людей похилого віку при-
були в повіт 19 червня 1947 року, а в село потрапили в
січні 1948 року.

Акція нерідко супроводжувалася насиллям: українські
домівки спалювали, старовинні церкви руйнували, пред-
ставників української інтелігенції та селянства, за підоз-
рою у сприянні УПА, ув’язнювали у концтаборі в Явожні
Краківського воєводства. Його створили спеціально для
«підозрілих» українців на території колишнього гітлері-
вського концтабору «Аушвіц - Біркенау».

Кінець та результати операції
29 липня 1947 року ОГ «Вісла» припинила діяльність

та передала повноваження оперативній групі Краківсь-
кої округи. Загалом депортація тривала три місяці.

Як результат, польська комуністична влада позбула-
ся українського населення у південно-східних воєвод-
ствах країни, розкидавши західною й північною Польщею
140 575 українців і поляків, які були у шлюбі з українця-
ми (близько 14 000).

Окрім того, було заарештовано й засуджено 315 осіб,
із яких розстріляно - 173. До кінця 1947 року спіймали й
вивезли ще понад 10 тисяч осіб. Щоб повністю унемож-
ливити повернення українців на рідні землі, їм заборо-
нили змінювати місце проживання.

На місцях, куди привозили українців, їм діставалися
залишені, часто понівечені колишніми власниками-
німцями господарства. Українців було позбавлено цер-
кви, школи й інших можливостей розвивати власне сус-
пільно-культурне життя. Польська влада переслідува-
ла навіть найменші прояви побутового культивування
українських національно-культурних традицій.

Засудження операції
27 серпня 1949 року у Польщі урядовим декретом

переселенців позбавили прав на колишні господарства
та залишене майно. У середині 1950-х років Польща на
політичному рівні вперше висловила негативне ставлен-
ня до методів проведення акції, але не до самої опе-
рації. У 1956 році переселенці отримали можливість,
за попереднім дозволом, змінювати місце проживан-
ня.

3 серпня 1990 року Сенат (верхня палата парламен-
ту) Польської Республіки засудив акцію «Вісла». Однак
Сейм (нижня палата парламенту) цю ухвалу заблоку-
вав. У лютому 2007 року Президент Польщі Лех Качинсь-
кий і Президент України Віктор Ющенко в спільній заяві
засудили акцію «Вісла».

Мовою чисел
19500 квадратних кілометрів охоплювала територія,

з якої були виселені українці.
137-150 тисяч українців і членів змішаних сімей пере-

міщено із 22 повітів, що входили до складу 3 воєводств,
і розселено у 71 повіті 9 північно-західних воєводств.

357 бойових акцій провела оперативна група «Вісла»
з квітня до липня 1947 року. Ліквідовано 1509 повстанців,
знищено 1178 бункерів і криївок, заарештовано майже
2800 осіб із цивільної мережі ОУН і УПА у Закерзонні.

3936 осіб, підозрюваних у співпраці з УПА, було ув’яз-
нено в концтаборі Явожно. З них: 823 жінки, 27 свяще-
ників. Внаслідок катувань, загинуло близько 200
бранців.

Не ближче 50 кілометрів від сухопутного, 30 кілометрів
- від морського кордонів, 30 кілометрів від воєводських
міст - такими були межі територій, де дозволили сели-
тися українцям.

Чотири хвилі масових переселень пережили українці
Західної України та південно-східних регіонів Польщі у
повоєнні роки:

- 1944–1946 роки – вивезення, за угодою між УРСР і
Польським комітетом національного визволення.

- Операція «Вісла».
- Операція «Захід» (жовтень 1947 року) - масова де-

портація населення Західної України до Сибіру. Пост-
раждало 26 332 родини (77 291 особа).

- Примусове переміщення 9125 українців із Польщі
вглиб УРСР – унаслідок «вирівнювання» в 1951 році
державного кордону між СРСР і РП. Усього з батьків-
щиною (Дрогобицька область) попрощалися всі меш-
канці 42 сіл і містечка Нижні Устрики.

ÎÏÅÐÀÖ²ß «Â²ÑËÀ»
70 ðîê³â òîìó 150 òèñ. óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðîæèâàëè ó

Ïîëüù³, âèãíàëè ç³ ñâî¿õ äîì³âîê òà «ðîçïîðîøèëè» ïî
ìàëîçàñåëåíèõ ðàéîíàõ êðà¿íè

Операція з депортації українців отримала назву «Вісла» та продовжувалася з 28 квітня по 29 липня 1947
року. Українське населення з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння й Підляш-
шя) депортували до північно-західних земель.

З рідних місць було виселено приблизно 150 тисяч українців. Загалом же під час усіх операцій з пересе-
лення постраждало 700 тисяч українців. Ось  хронологія тих сумних подій, за матеріалами Українського
інституту національної пам’яті.

Делегація із районів Львівщини вшанувала жертв
операції “Вісла” у Польщі

У неділю, 30 квітня, учасники делегації з районів Львівщини вшанували пам’ять жертв операції «Вісла»,
помолилися та поклали квіти до пам’ятних знаків, а також виконали Державний гімн України у селах
Калників та Хотинець Підкарпатського воєводства у Польщі.

Українці також поклали квіти та помолилися на місці нещодавно демонтованого пам’ятника воїнам УПА, що у
селі Грушовичі.

Турківщину на цих заходах представляв уродженець с. Верхнє Висоцьке, заступник голови Турківської РПО ВО
«Батьківщина» Василь Чорний.

 Учасники також взяли участь у богослужінні за жертвами операції “Вісла” у греко-католицькому соборі святого
Івана Хрестителя у Перемишлі.

Як відомо, операція «Вісла» - це етнічна чистка, яка супроводжувалась масовим насильством над українським
населенням, здійснена у 1947 році за рішенням керівництва СРСР та комуністичної Польщі. Вона полягала у при-
мусовій депортації українців з їхніх етнічних територій  - Лемківщини,  Надсяння, Підляшшя і Холмщини - на тери-
торії у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині.

Наш кор.
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зяк Мар’яна  (В. Висоцький
НВК).

Пісня про маму:
І вікова група ( І місце – Цуняк

Анастасія (БДЮТ), Іжик Наталія
(Боринський НВК); ІІ місце –
Ільницька Валентина (Турківсь-
кий НВК №1), Бонтей Василина
(Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст.),
Місяйло Яна (Сянківська ЗОШ І-
ІІ ст.),  Лабецька Ангеліна (БДЮТ,
«Сонечко»); ІІІ місце  - Яцкуляк
Юля (Турківський НВК), Библик
Марія (Розлуцький НВК),  Шепі-

да Іванна (В.Висоцький НВК).
ІІ вікова група (І місце –  Косо-

лович Христина (Турківська ЗОШ
І-ІІІ ст. №1); ІІ місце – Сайкун Со-
ломія (Явірська ЗОШ І-ІІІ ст. №1),
Будз Василь (Лімнянський НВК),
Сахарнацька Михайлина (Бо-
берківський НВК), Ільницька
Віталіна (Турківська школа –
інтернат); ІІІ місце – Ціко Ната-
лія (Либохорська ЗОШ І-ІІ ст.),
Іжик Марина (Н. Висоцький
НВК),  Куцик Марія (Ластівківсь-
кий НВК), Дьодьо Любов (Кар-
патський НВК).

Вокальна група:
ІІ місце – Н. Яблунський НВК,

Ільницький НВК; ІІІ місце – Хащ-
івська ЗОШ І-ІІ ст., В. Яблунський
НВК.

Дует:
І місце – Присліпський НВК; ІІ

місце – Нижненська ЗОШ І-ІІ ст.;
Риківська ЗОШ І-ІІ ст.; ІІІ місце –
Вовченський НВК, Шандровець-
кий НВК.

Переможці  конкурсу - Косо-
лович Христина та  Цуняк Анас-
тасія  – будуть захищати честь
району на обласному фестивалі
– конкурсі, який планують про-
вести  в травні.

Відділ освіти Турківської РДА
щиро дякує дирекції Турківської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 за організацію
проведеного заходу.
Любов САКАЛЬ, Наталія УСИК,

методисти РМК.

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÊÎÍÊÓÐÑÓ «² ÑËÎÂÎ,
² Ï²ÑÍß, ÌÀÒÓÑÞ, ÒÎÁ²…»

На виконання листа Департаменту освіти і науки Львівської
ОДА та листа Львівського обласного відділу Союзу українок,
наказу відділу освіти Турківської РДА,  з метою пошуку та
підтримки  обдарованої шкільної молоді,   протягом  19-20
квітня, у приміщенні Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  проходив рай-
онний фестиваль-конкурс «І слово, і пісня , матусю, тобі». У
заході взяли участь учні 41 ЗНЗ району (112 осіб) та 15 учас-
ників різних гуртків БДЮТу.

На підставі рішення журі районного фестивалю-конкурсу,
було визначено  переможців в окремих  номінаціях. Представ-
ляємо їх вашій увазі.

ÄÐÓÃÈÉ  ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÏÈÑÀÍÊÈ

Нещодавно ми  відзначили найбільше християнське свято  – Великдень. Споконвічним його
символом на Україні є писанка.  Чудова, неповторна, колоритна українська писанка, яка з гли-
бини  століть  несе до нас енергію  любові та радості.   Саме писанка  утримує в собі  давню
символіку.  Вона   є нашим оберегом та одним із  основних символів української  нації.  Писанка
впродовж віків береже  в собі  дух  нашого  краю. Малювати  традиційні  писанки  воском,
зберігаючи автентичну  бойківську символіку та колоритну гаму,  потрібно,   адже тим самим
ми зберігаємо нашу культуру  і даємо могутній  поштовх для розвитку  майбутніх поколінь.
Саме тому так приємно і радісно, що на Турківщині є ентузіасти, котрі  не тільки самі  вправно
пишуть  писанки,  але й передають свою  майстерність  молодшому поколінню. Це   Галина
Дем’ян – вчитель образотворчого мистецтва  Турківського НВК і Олександра  Цуняк – голова
Союзу українок, частково займаюсь писанкарством  і я, автор цих рядків.

У Турці 22  квітня  відбувся  другий   фестиваль  бойківської  писанки. Ініціатором    та засновником
заходу стала  Галина Дем’ян.    Мета  фестивалю  – залучення  молоді Турківщини  до   мистецтва
написання автентичної  бойківської  писанки.  Особливий  акцент зроблено на  написанні  писанки,
використовуючи  «краплю» - « сльозу»,  яку споконвіків  використовували   наші предки.

Цьогоріч у  фестивалі    бойківської писанки взяло  участь 15  юних  турківчан   (4-9 класи).  Багато дітей
вже раніше малювали писанки, а тому майстерно володіли технологією писанкарства,  а дехто тільки
розпочинав свій творчий  шлях.

Дитячі  роботи були цікаві,  колоритні, несли в собі неповторну  енергетику. Всі учасники  з  захоплен-
ням писали свої писанки, старалися.  Багато  діток,   які   брали участь у   фестивалі, відвідували і нашу
школу писанкарства,  котра  працювала при БДЮТі.  І  хоча на вулиці в цей  день було надзвичайно
холодно і моросив  дощ,  діти малювали писанки в  теплій  атмосфері  радості  та   натхнення... А
святковий  настрій  доповнювали  численні  декорації,  які виготовила власноруч і   якими  прикрасила
культурний центр Галина Дем’ян.

Була присутня на  фестивалі і  майстриня – писанкарка  Олександра Цуняк.  Слава про   її  талант  до
писанкарства  розлетілась далеко за  межі нашого  району. Цього року  пані   Леся  давала два
майстер-класи   у Львові і  один  – у Турці. Цікаві та неповторні  роботи цієї  бойківської майстрині
вражають  своєю красою. Отож  молодому поколінню є на кого рівнятися.

Переможців визначили члени журі – у складі Л.І. Цуняк, М.М. Яворської,  Г.Б.  Дем’ян. Найоригі-
нальніші писанки, які найбільше   передають  наш автентичний візерунок, були  у  Наталії Шепіди  (вона
отримала  1 місце),  Соломії Лимар (зайняла друге  місце) та  Марини Осташ  (третє  місце).  Дівчатка
були нагороджені цінними призами  та грамотами   від організатора конкурсу Галини Дем’ян.  Всі інші
учасники  також були нагороджені  призами за участь у конкурсі  та  листівками від  голови  Союзу
українок Олександри    Цуняк.

Приємно було дивитися на усміхнені обличчя    юних  турківчан,  адже вони  навчились  основного  –
технології виготовлення  бойківської  писанки  і тепер  з  року в рік  будуть вдосконалювати свою
майстерність.  А коли виростуть,   навчатимуть цього мистецтва своїх  дітей. Так  зберігатиметься наша
культура ,   так  передаватиметься  вміння  наших предків з покоління  в  покоління.

Марія  ЯВОРСЬКА,
керівник  гуртка  Турківського БДЮТу.

Протягом І кварталу  2017 року
взято на первинний облік та на-
дано статус дитини, позбавленої
батьківського піклування, 3
дітям, яких влаштовано  на ви-
ховання у сім’ї– під опіку. Жод-
ної дитини з початку 2017 року
не влаштовано до закладів для
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування .

Слід сказати, що ведеться
облік дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування,
які прибули з інших територій.
Таких дітей в районі  проживає
12. Протягом першого кварталу
проведено обстеження умов
проживання в 14 сім’ях опікунів,
піклувальників, де було встанов-
лено, що права дітей не порушу-
ють, діти забезпечені всім необ-
хідним.

На обліку з усиновлення  пе-
ребуває 10 дітей, котрі  чекають
своєї мами-усиновительки, яка
готова прийняти дитину у свою
власну  сім’ю. На Турківщині за-
раз проживає 6 сімей, які уси-
новили дітей та над якими
здійснюється нагляд. Ще одна
сім’я бажає усиновити одну ди-
тину до 10 років. Протягом  І квар-
талу поточного року одна сім’я
була обстежена – права дітей тут
не порушують.

У районі функціонують 2
прийомні сім’ї, в яких виховують
2 дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, та 2 осіб, з чис-
ла дітей, позбавлених батькі-
вського піклування, а також 1
дитячий будинок сімейного типу,
де виховують 5 дітей, позбавле-
них батьківського піклування.

У с. Мельничне функціонує
приватний дитячий будинок
«Нове життя», в якому вихо-
вується 10 дітей під опікою  та
піклуванням. А в м. Турка, по вул.
Самбірська, функціонує філія
приватного дитячого будинку
«Нове життя».

Служба у справах дітей веде
облік нерухомого майна і житла,
право користування яким мають
діти на праві власності або ко-
ристування. На праві власності
мають житло – 7 дітей, на праві
користування – 46 дітей, не має
житла 1 дитина. На обліку пере-
буває одна дитина, позбавлена
батьківського піклування, та
особа з їх числа, котрі потребу-
ють житла.

Одним із важливих завдань
служби є робота з дітьми, які ви-
ховуються в  сім’ях, де батьки
ухиляються від виконання бать-
ківських обов’язків. На проф-
ілактичному обліку в службі у
справах дітей знаходиться 7
сімей, що опинилися в складних
життєвих обставинах, в яких про-
живає 30 дітей. Протягом І квар-
талу 2017 року взято на проф-
ілактичний облік   6 дітей,  знято
з обліку – 25 дітей. Також
здійснено обстеження матері-
ально-побутових умов прожи-
вання  47-ми сімей, що перебу-
вають на обліку, з 59 батьками
проведено профілактичні бес-
іди та надано консультації з
різних питань. За цей же період
ініційовано притягнення до ад-
міністративної відповідальності
8 батьків  за ч.1 ст.184 КУпАП (не-
належне виконання батьками
своїх обов’язків щодо виховання
своїх неповнолітніх дітей). Пра-
цівники служби брали участь у 2
допитах неповнолітніх, над яки-
ми батько вчиняв правопору-
шення.

Проведено 34  рейди («Діти
вулиці», «Вокзал») – дітей вияв-
лено не було. Обстежено 2 кіос-
ки з метою  виявлення продукції,
що  містить інформацію сексу-
ального характеру. Обстежено 4
підприємства та установи щодо
питань незаконного працев-
лаштування неповнолітніх. Та-
кож нашою службою було роз-
дано попереджувальні листи в
кафе, бари та ресторани віднос-
но заборони продажу алкоголь-
них напоїв неповнолітнім.

З початку 2017 року до Туркі-
вської КЦРЛ в реанімаційне
відділення потрапляли діти з ал-
когольним отруєнням. З їхніми
батьками була проведена проф-
ілактична бесіда щодо вияснен-
ня причин вживання дітьми
спиртного. Відбулося 4 засідан-
ня комісії з питань захисту прав
дитини при Турківській РДА та 1
засідання координаційної ради
з питань дітей, де розглядали 4
питання.

До служби у справах дітей було
подано 9 письмових звернень та
здійснено прийом 104 грома-
дян.

Ірина СТЕБІВКА,
начальник служби у справах

дітей.

Право дитини на
виховання в сім’ї

Забезпечення реалізації права  кожної дитини на виховання в
сім’ї, зростання в безпечному сімейному оточенні, підвищення
ефективності роботи державних  органів із запобігання соц-
іального сирітства є основним завданням служби у справах
дітей. На первинному обліку дітей, які залишилися без батьк-
івського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батькі-
вського піклування, сьогодні в нашому районі знаходиться 56
осіб, з них 52 перебувають під опікою, піклуванням, 1– в ДБСТ,
2 – в дитячих закладах, 1– тимчасово, за заявою в сім’ї родичів.

Дорогого сина, коханого чоловіка, турботливого батька, жителя
смт. Бориня – Ігоря Йосиповича Райхеля – щиро вітають із 50-річчям
від дня народження, яке святкуватиме 6 травня, мама Ярослава,
батько Йосип, кохана, любляча дружина Аня, син Юра з дружиною
Оленою, сини Микола, Іван, дочка Артемія, сест-
ра Світлана, шваґер Сергій, брат Міша, племін-
ники Міша та Діана, шваґер Василь з сім’єю, сва-
ти зі Львова, родина з м. Херсон, стрик Кароль з
родиною і бажають:

Наш любий і милий, найкращий у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку Ти ніколи не знав, ми просимо в

долі,
Добра Тобі й радості, рідний, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
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Перед початком матчу, уже
традиційно, спортсменів та вбо-
лівальників привітав голова фе-

дерації футболу Турківського
району Сергій Рик. Капітани ко-
манд, під звуки Гімну України,
підняли Державний прапор,
після чого арбітр Михайло Со-
кирко повів команди до цент-
рального кола. Тут, знову ж таки
традиційно, у цьому турнірі фут-
болісти вшанували пам’ять Ге-
роїв Майдану та воїнів АТО хви-
линою мовчання.

Попри не надто сприятливі
погодні умови, гра видалась до-

НАШІ – ЧЕТВЕРТІ В ОБЛАСТІ
21-23 квітня 2017р. в м. Турка пройшли обласні змагання серед ДЮСШ області з волейболу

серед дівчат 2002р.н і молодші. Команди були розбиті на три групи: перша – м.Н. Розділ, м.Мо-
стиська, м.Самбір; друга –  м.Львів, м.Турка, Жидачів, Стрийський район; третя – м. Стрий, м.
Червоноград, м. Трускавець,  Старосамбірський район.

У другій групі наша   волейбольна команда, з рахунком 3:0,  обіграла  команду з Жидачева і Стрия, а
львівській команді «Автомобіліст» програла з рахунком 3:1. За перше-третє місця боролися Новий
Розділ, Львів і Стрий. В результаті  перемогли львів’янки, другими і третіми, відповідно, стали волейбо-
лістки з  Н. Роздолу і Стрия. За 4-6 місця змагалися команди Мостиськ, Турки і Червонограда. Турківчан-
ки зайняли четверте місце, вигравши у  команд з Червонограда (3:2) і Мостиськ (3:0).

У загальному  підсумкова  турнірна таблиця змагань, від першого по одинадцяте місця,   розподіли-
лася так: Львів, Н.Розділ,Стрий, Турка, Червоноград, Мостиська, Трускавець, Жидачів, Самбір, Старо-
самбірський р-н та Стрийський район.

Честь нашої команди на цих змагання захищали: Сніжана Гольцева, Христина Петришак, Соломія
Кузей, Христина Гришканич, Олеся Шиян, Юлія Яцкуляк, Діана Чижо, Марія Гладіна, Олена Солопатич
(усі – вихованці Турківського НВК), Василина Піхлик (Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1)), Марина Гойс (Завад-
івський НВК).  Готували команду до змагань тренери Ігор Мись  та Андрій Розлуцький.

А 27 квітня у Львові відбулися обласні змагання за програмою Олімпійських ігор «Олімпійське леле-
ченя». За команду Турківщини виступали чемпіони району, учні Турківського НВК.  Усього  у волейболь-
ному турнірі взяло участь 30 команд, турківчани зайняли загальне 7 місце.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

сить видовищною та цікавою. З
рахунком 6:1, перемогу здобула
команда з Борині.

Нагороди учасникам та призе-
рам турніру, а також кращим
гравцям у номінаціях вручили го-
лова Турківської РДА Олександр
Лабецький, його перший заступ-
ник Микола Яворський, голова
федерації футболу Турківщини
Сергій Рик, начальник сектору
молоді та спорту Турківської РДА
Василь Поточний та директор
ФСК “Карпати” Олег Мельник.
Усі вони привітали команду, яка
здобула кубок фіналіста, а також

команди, які взяли участь у цьо-
му традиційному турнірі. Олек-
сандр Миронович, який 4 роки
тому зініціював цей турнір, також
висловив окрему подяку за
організацію футбольного свята
федерації футболу Турківщини,
сектору молоді та спорту Туркі-
вської РДА, ФСК “Карпати” та ви-
щеназваним особам, які їх очо-
люють, а також обіцяв і надалі,
вже у наступних таких турнірах,
нагороджувати переможців
цінними призами.

Завершивши перший турнір
цього сезону, футбольна Турків-
щина плавно перейшла до на-
ступного: суперкубок Турківсько-
го району 2017 року. Участь у
ньому візьмуть 4 кращі коман-
ди за підсумками 2016, початку
2017 років, а саме: ФК «Верхня
Яблунька» - переможець Кубка
пам’яті Героїв Майдану 2016 р.;
ФК "Явора" - чемпіон Турківсь-
кого району 2016 р.; ФК "Бори-
ня" - переможець Кубка району
2016 р. та ФК "Бескид" (Либохо-

ра) - фіналіст Кубка пам’яті Ге-
роїв Майдану 2017р. Півфінали
пройдуть у неділю, 7 травня, на
турківському міському стадіоні
«Карпати». Фінал – тут же, 14
травня. Початок півфінальних
поєдинків – о 14.00 год. та 16.00
год. Фінал розпочнеться о
15.00 год. Жеребкування
півфінальних пар відбудеться
у неділю, 7 травня, о 13.00 год.
у адмінбудинку стадіону.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

“ÊÓÁÎÊ ÂÅÑÍÈ”
ÇÄÎÁÓËÀ ÁÎÐÈÍß

Минулої неділі на турківському міському стадіоні “Карпа-
ти” пройшов фінальний поєдинок футбольного “Кубка вес-
ни” 2017, присвяченого пам’яті Героїв Небесної Сотні та воїнів
АТО. Зустрілися у ньому дві найсильніші команди – з Борині та
Либохори,  які успішно пройшли груповий етап, а також здобу-
ли перемоги у своїх чвертьфінальних на півфінальних поєдин-
ках.

ÑÏÀÐÒÀÊ²ÀÄÀ
ÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÖ²Â ÒÀ

ÄÅÏÓÒÀÒ²Â ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
30 квітня в Турківському НВК відбулася районна Спартакіа-

да Турківщини серед команд державних службовців, депутатів
та посадових осіб місцевого самоврядування. В змаганнях взя-
ли участь 4 команди: райдержадміністрації, територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади, депутатів
районної і місцевих рад та посадових осіб місцевого самовря-
дування. Команди змагалися у 5 видах спорту: настільний
теніс, шахи, шашки, волейбол і футзал. Вітали учасників зма-
гань та провели церемонію нагородження перший заступник
голови районної державної адміністрації Микола Яворський та
заступник голови районної ради Василь Костишак.

В турнірі з волейболу серед чоловіків перше місце посіла коман-
да депутатів районної і місцевих рад (капітан команди – депутат
Турківської міської ради Сергій Сіданич), друге - команда райдер-
жадміністрації (капітан – спеціаліст управління соціального захис-
ту населення Олег Рогач), третє - команда територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади (капітан – голов-
ний державний інспектор ДПІ Олег Кузан), четверте – команда по-
садових осіб місцевого самоврядування (капітан – консультант рай-
онної ради Микола Лило). Цікаво проходив матч з волейболу серед
жінок, в якому збірна команда райдержадміністрації та місцевого
самоврядування (капітан – головний спеціаліст фінансового управ-
ління Галина Мельник) перемогла команду територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади (капітан – про-
відний спеціаліст Пенсійного фонду Галина Когут).

У змаганнях з футзалу перше місце посіла команда депутатів
районної і місцевих рад (капітан – депутат Розлуцької сільської ради
Любомир Маєвський), друге - команда територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади (капітан – секретар район-
ного суду Андрій Федорко), третє - команда посадових осіб місцево-
го самоврядування (капітан – Кривківський сільський голова Ми-
хайло Повханич), четверте - команда райдержадміністрації (капі-
тан – спеціаліст юридичного сектору Андрій Сенчишин).

В змаганнях з настільного тенісу серед чоловіків перше місце
посіла команда депутатів, за яку виступали депутат Сянківської
сільської ради Іван Василечко та депутат Завадівської сільської
ради Сергій Сушицький, друге – команда територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, за яку виступали керівник
апарату районного суду Віталій Бліхар та головний державний інспек-
тор ДПІ Андрій Ільницький, третє – команда райдержадміністрації,
за яку виступали перший заступник голови Микола Яворський та
завідувач сектору молоді та спорту Василь Поточний. Серед жінок
перше місце посіла головний спеціаліст Пенсійного фонду Уляна
Костьович, друге – провідний спеціаліст управління соціального
захисту населення Оксана Ушакова, третє – депутат (бухгалтер) За-
вадівської сільської ради Любов Яворська.

У змаганнях з шашок серед чоловіків перше місце посів заступ-
ник керівника апарату-начальник організаційного відділу РДА Бог-
дан Москаль, друге - Комарницький сільський голова Ігор Комар-
ницький, третє місце – заступник голови районної ради Василь Ко-
стишак, серед жінок перше місце зайняла депутат (бухгалтер) Бо-
ринської селищної ради Галина Матківська, друге – головний спец-
іаліст Пенсійного фонду у Турківському районі Галина Мах, третє –
заступник начальника управління соціального захисту населення
РДА Іванна Кожан. У командному заліку за результатами 3-х учас-
ників перше місце посіла команда депутатів районної і місцевих
рад (Василь Костишак, Ігор Комарницький, Галина Матківська),
друге – райдержадміністрації (Богдан Москаль, Дмитро Писанчин,
Іванна Кожан), третє – посадових осіб органів місцевого самовря-
дування (Андрій Москаль, Костянтин Дребот, Леся Писанчин).

Серед шахістів переможцем став депутат районної ради, началь-
ник загального відділу районної ради Іван Дуда, друге місце посів
головний спеціаліст Пенсійного фонду Анатолій Славич, третє –
Хащівський сільський голова Микола Кметик, серед жінок перше
місце посіла головний спеціаліст Пенсійного фонду Ірина Платко,
друге – завідувач сектору управління соціального захисту населен-
ня РДА Мар’яна Крайняковець, третє – депутат районної ради, ме-
тодист відділу освіти Лілія Гладиш. У командному заліку за резуль-
татами 3-х учасників перше місце посіла команда депутатів район-
ної і місцевих рад (Іван Дуда, Федір Крись, Лілія Гладиш), друге -
команда територіальних підрозділів центральних органів виконав-
чої влади (Анатолій Славич, Ірина Платко), третє – райдержадміні-
страції (Олег Рогач, Юрій Лило, Мар’яна Крайняковець).

У загальному заліку перше загальнокомандне місце виборола
команда депутатів районної і місцевих рад –505 очок, друге - ко-
манда райдержадміністрації - 471 очко, трете місце - територіаль-
них підрозділів центральних органів виконавчої влади (держслуж-
бовці апарату районного суду, Пенсіного фонду, податкової інспекції,
відділу Держгеокадастру) – 458 очок, четверте – команда посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування – 396 очок.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної пол-
ітики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропо-
зицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Турківська міська рада повідом-
ляє про оприлюднення проекту рішення Турківської міської ради «Про затверджен-
ня тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів».

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів на по-

слуги з вивезення твердих побутових відходів» розроблено відповідно до норм чинно-

го законодавства з метою вдосконалення форм і методів роботи з поліпшення стану
благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в
місті, забезпечення своєчасного вивезення  побутових відходів згідно договорів та
недопущення виникнення несанкціонованих смітників на території міста.

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на
офіційному сайті Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua) та черговому випуску
газети «Бойківщина».

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта стано-
вить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуля-
торного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його
регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу розроб-
ника: Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90
та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів
на послуги з вивезення твердих побутових відходів»
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ПОНЕДIЛОК, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.45,
21.35, 23.30, 01.15 Погода
08.35 Паспортний сервiс
09.00 Д/ф «Днiпровська
балада»
09.55, 12.01 Х/ф «Повернення»
12.00
ЗАГАЛЬНОНАЦIОНАЛЬНА
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
14.00 День Пам’ятi та Прими-
рення. Офiцiйнi заходи
14.35 Д/ф «Загальний зшиток»
15.35 Д/ф «Нульовий рубiж»
16.40 Д/ф «49»
17.50 Х/ф «Штиль»
19.40 Д/ф «Голод до правди»
21.00 Новини
21.45 Акцiя «Перша Хвилина
Миру»
00.00 Концерт Мiли Нiтiч
01.20 Телесерiал «Час збирати
камiння»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 Х/ф «Летять журавлi»
11.35, 01.25 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
13.35 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати»
15.20 Х/ф «Повстання планети
мавп»
17.30 Х/ф «В бiй iдуть тiльки
старi»
20.15 Д/ф «Дiти Перемоги»
23.00 Х/ф «Мiсто 44»
04.50 «Ескiмоска - 2: пригоди в
Арктицi»

ІНТЕР
06.00 М/ф «Легенда про старий
маяк»
06.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.30 Х/ф «Балада про солда-
та»
09.20 Х/ф «Щит i меч»
16.00 «Жди меня»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.35, 04.50
«Подробицi»
20.30 Т/с «Спокуса»
22.50 Т/с «Я повернуся»

ВIВТОРОК, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 00.30, 01.15
Погода
08.55 Паспорт.Ua
09.00 Д/ф «Загальний зшиток»
10.00 Урочистостi з нагоди
рiчницi Перемоги над фашиз-
мом у Європi
10.55 Акцiя «Перша Хвилина
Миру»
12.15 Д/ф «Рустам Хамраєв»
13.10 Х/ф «Штиль»
15.05 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля праведницi»
15.50 Д/ф «Легiон»
16.45 Д/ф «Срiбна Земля»
18.15 Д/ф «Золотий вересень»
19.05 Х/ф «Жива»
21.00 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017. Перший
пiвфiнал
00.10 На слуху

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 Х/ф «Летять журавлi»

08.40 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати»
10.25 Х/ф «Велика рiзниця»
12.10 Х/ф «Трава пiд снiгом»
16.05 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
17.40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
20.15 Т/с «Родичi»
00.40 Х/ф «Мiсто 44»

ІНТЕР
05.20, 02.20 Х/ф «Доля люди-
ни»
07.00 Марафон «Наша Пере-
мога»
13.00 Х/ф «В бiй iдуть тiльки
«старики»»
14.20 Т/с «Завдання особливої
важливостi. Операцiя «Тай-
фун»»
17.10 Т/с «Танкiст»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Перемога.
Одна на всiх»
22.45 Док.проект «Люди
перемоги. Будемо жити!»
23.30 Т/с «Я повернуся»
03.50 Ток-шоу «Стосується
кожного»

СЕРЕДА, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00 Пiсенний конкурс Євро-
бачення 2017. Перший
пiвфiнал
11.10 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.30 Х/ф «Цiна солi»
15.30 «Героям слава!». Кон-
церт до Дня української армiї
17.10, 02.30 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Швейцарiя -
Бiлорусь)
19.30 Обличчя вiйни
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20 Д/ф «Межа туманiв»
21.30 Д/ф «Ампутацiя»
22.45 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
01.20 Телесерiал «Час збирати
камiння»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ - 3
10.55 «Мiняю жiнку - 11»
12.20, 20.15 Т/с «Родичi»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
22.20, 02.10 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
00.40 Х/ф «Джентльмени
удачi»

ІНТЕР
05.25, 20.00, 02.10
«Подробицi»
05.55 Мультфiльм
06.20, 13.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 20.30 Т/с «Споку-
са»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
23.20 Т/с «Я повернуся»

02.40 Х/ф «Балада про солда-
та»

ЧЕТВЕР, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00 Х/ф «Одержимiсть»
11.00 Х/ф «Кохання. Це слово
iз семи букв»
12.30 Д/ф «Євробачення.
Дихай глибше»
13.30 Х/ф «Цiна солi»
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35 Д/ф «Межа туманiв»
17.10, 02.30 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Чехiя - Норвегiя)
19.30 Обличчя вiйни
19.55 Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
20.20 Д/ф «Неоголошена
вiйна. Поверни менi iм’я»
21.30 За крок до Євробачення
22.00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017. Другий
пiвфiнал
00.10 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ - 3
11.00 «Мiняю жiнку - 11»
12.20, 20.15 Т/с «Родичi»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелод-
рами 6»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
22.20, 02.10 Х/ф «Ред 2»
00.45 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»

ІНТЕР
05.30, 20.00, 02.10
«Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 20.30 Т/с «Споку-
са»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
23.20 Т/с «Я повернуся»
02.40 Х/ф «В бiй iдуть тiльки
«старики»»

П’ЯТНИЦЯ, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 22.45,
23.20, 00.15, 01.15 Погода
06.25 Життєлюб
09.00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017. Другий
пiвфiнал
11.25 «Євробачення.
Еволюцiя»
13.15, 15.20 Д/с «Мисливцi на
нацистiв»
17.10, 02.30 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Швецiя - Iталiя)
19.40 Богатирськi iгри
20.30 Обличчя вiйни
21.30 Д/ф «Вбивство Павла»
22.55, 05.50 Вiчне

23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ - 3
10.55 «Мiняю жiнку - 11»
12.20 Т/с «Родичi»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелод-
рами 6»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.15 «Розсмiши комiка. Дiти
2»
22.00 «Вечiрнiй квартал»
00.00 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
05.30 «Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 14.15 «Слiдство вели...
з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Спокуса»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.45 «Подробицi
тижня»
22.00 Т/с «Завдання особливої
важливостi. Операцiя «Тай-
фун»»
01.30 Х/ф «Мiсяць травень»

СУБОТА, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.30, 07.00, 08.00 Погода
06.35 Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглiв»
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Благодiйна акцiя «Неза-
бутня Квiтка». Телеверсiя
14.25 Чоловiчий клуб. Спорт
15.40 Чоловiчий клуб
16.20 Богатирськi iгри
17.10, 04.00 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Словенiя -
Бiлорусь)
19.40, 21.30 За крок до
Євробачення
21.00 Новини
22.00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017. Фiнал
01.30 Євробачення 2017.
Пiслямова

КАНАЛ 1+1
06.05, 19.30 ТСН
07.00, 23.10 «Свiтське життя»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 Х/ф «Кардiограма
любовi»
12.00 Х/ф «Абонент тимчасово
недосяжний»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.10 «Лiга смiху «
04.25 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
06.10 Х/ф «Казка про загубле-
ний час»
07.50 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
09.30 «Україна вражає»

10.00 Т/с «Доярка iз
Хацапетiвки»
13.40 Т/с «Доярка iз
Хацапетiвки-2»
18.00, 03.50 Док.проект «Лоба-
новський назавжди»
20.00, 02.15 «Подробицi»
20.30 Концерт «Команда, без
которой нам не жить»
23.20 Док.проект «Кращий
футболiст Європи»
00.20 Х/ф «Такая вона, гра»
02.45 Х/ф «Мiсяць травень»

НЕДIЛЯ,14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 22.50, 23.20,
00.00, 01.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25, 23.40 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45 Телемагазин
09.00 Пiсенний конкурс Євро-
бачення 2017. Фiнал
12.50 Євробачення. Пiслямова
13.20 Фольк-music. Дiти
14.25 Фольк-music
15.50 Перший на селi
16.25 Д/с «Садовi скарби»
17.10, 02.25 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Францiя - Чехiя)
19.45, 05.15 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля праведницi»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Рiк Японiї в Українi. Д/с
«Традицiйнi свята Мацурi»
22.25 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
23.00 Свiт on line
23.25 Територiя закону
00.05 На слуху. Пiдсумки
00.40 Вiд першої особи.
Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.10 Х/ф «Кардiограма
любовi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10 «Розсмiши комiка 2017»
11.05 «Розсмiши комiка. Дiти 2»
12.55, 14.00, 15.05, 16.05, 17.10
«Свiт навиворiт - 2: Iндiя»
18.30 «Українськi сенсацiї»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Службовий роман»
00.00 Концерт Джамали «I
believe in U»
01.50 «Аргумент кiно»
03.35 «Свiтське життя»

ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi»
06.00 М/ф «Незвичайний матч»
06.20 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження»
12.00, 04.05 Х/ф «Анонiмнi
романтики»
13.20 Док.проект «Люди
Перемоги. Будемо жити!»
14.15 Т/с «Танкiст»
17.40 Концерт «Победа. Одна
на всех»
20.30 Х/ф «Я буду чекати тебе
завжди»
00.00 Х/ф «Хрещений батько»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

У м. Турка продається прива-
тизований будинок (півторачка).
Є стайня, криниця, гараж, зе-
мельна ділянка.

Ціна – договірна.
Тел.: 0962540901.

Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову в Польщу. Можливо і без стажу ро-

боти. Робота для жінок, сімейних пар. Вакансії на заводи, готелі.
Роблю візи. Віталій.
Тел.: 0988356134.

Продам будинок квартирно-
го типу в м. Турка по вул. А.Шеп-
тицького, 8 (вище     «Ощадбан-
ку»). 2 поверхи, 7 кімнат, досить
велике підвальне приміщення.
Власне подвір’я і город. Будинок
вкладень не потребує. + Меблі.
Світло, газ, вода, wi-fi. Гараж для
легкового авто, зручний заїзд.

За детальною інформацією
телефонуйте: 0501563486 (Ва-
лентина).

До уваги автовласників!
Надаю такі послуги: поварка

автомобілів, послуги дрібного
автоелектрика, інші види авто-
ремонту.

Детальніше – за телефоном:
0505375060.

Потрібні продавці на роботу
в с. Міжгір’я, с. Яблунів, с. Н.Яб-
лунька, с. Боберка, с. Явора.

Звертатися за тел.:
0501724290. Леся Леонідівна.

У м. Турка, по вул. Зелена, продається земельна ділянка, пло-
щею 0,10 га, під будівництво житлового будинку. Ціна – договірна.

Тел.: 0993461949.

Воловецьке КП «Агрошлях-
буд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує
пісок, а також щебінь різних
фракцій, та надає транспортні
послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим роз-
рахунком.

За інформацією звертатися
за телефонами: 0997294996;
0970633997.

Запрошуємо на  роботу
 водіїв-далекобійників. Вимоги:
чоловік, від 30- 50 років, на-
явність посвідчення водія, кате-
горії С, Е, досвід  роботи  – від 5
років. Наявність шенгену і «чіпу»
буде перевагою. Умови  роботи:
повна зайнятість.

 Пріоритетні напрямки  робо-
ти: Польща, Румунія, Болгарія,
Словенія, Угорщина, Білорусь.
Авто – MAN (Євро 4 і Євро 5) з п-
ричепами Мега і РЕФ. Оплата –
вчасна і висока.

Контакти: 0504303356
(Віктор).

Продам будинок в Карпатах,
в селі Ісаї Турківського району
Львівської області. Загальна
площа будинку – 53,4 м.кв. 2
кімнати і веранда. Опалення
пічне на дровах. Позаду будинку
є розгалуження для підведення
води до будинку, вода тече са-
мотьоком із лісу. Біля будинку
протікає струмок, близько ліс,
гарний краєвид. Є підвал, сарай,
підсобні приміщення, стодола. В
продаж цього будинку входять
також земельні ділянки, пло-
щею 0,1934 га, 0,1999 га., які роз-
міщені близько біля будинку. Бу-
динок і земля приватизовані. Є
всі  документи на право влас-
ності та кадастровий номер.
Дуже близько магазин, лісове
господарство. До річки Стрий –
2 км., до району – 14 км.

Тел. : 0973849779. Оксана.

На роботу в охорону потрібні чоловіки та жінки (вахтовий метод).
Робота в межах області.

Тел.: 0988802037, 0508589190.

Продається кінь, віком 2 роки. Тел.: 0678016499. Василь.

Загублений атестат про повну загальну середню освіту (ВК
№35016405 ), виданий Боберківською ЗОШ  у 2008 р. на ім’я Мар’-
яна Івановича Линя, вважати недійсним.

Ë²ÒÎÏÈÑ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÐÎÄÈÍ
Нічого нам не треба від життя – ні почестей, ні грошей, ані слави!

Лиш держави треба вороття – святої української держави!
Вагомий внесок в боротьбу ОУН-УПА в 30-50-х роках зробило своєю повсякденною жертов-

ною працею наше духовенство: чотири сини священика Михайла Біласа з бойківського села
Либохора, що на Турківщині. Попри жорстокі випробування долі, вони вірно служили Україні.

Теодозій – вчителював у селах Верхнє Гусне, Гнила, займався фотографією, художнім малюванням,
і, не без підстав, був звинувачений органами НКВС  у виготовленні повстанських листівок. Пройшов
через арешти і допити, але з допомогою єпископа Макарія зі Львова був таємно висвячений і відправ-
лений на парафію c. Стрепетів, м. Великі Мости, де і закінчив своє земне життя.

Зіновій – почав вчителювати в рідному селі, вступив в ОУН і пішов шляхом боротьби за волю України.
Знав декілька мов, чудово володів німецькою, що давало змогу визволяти сотні жителів навколишніх
сіл і с. Либохора, яких німці та мадяри гнали на полонини копати окопи, а радянські літаки з повітря
розстрілювали їх. Допомагав сільській молоді уникати вивозу в Німеччину. З приходом червонозоряних
«визволителів» пішов у підпілля. Підпільні псевдо – «Гонта», «Підкова». Зі  спогадів  Михайла Ігнатища:
«Це був Герой того часу, про нього ходили легенди. Він заслужив, щоб про нього пам’ятали односель-
чани і Україна. За його голову давали 30 тисяч рублів, але ніхто не спокусився, а люди казали: «Зраду
любить тільки ворог, зрадників – ніхто». У підпіллі провів 8 років.

Нагороджений Золотим Хрестом УГВР. Весь час був на зв’язку з «Реном» – Мартином Мізерним,
командиром 26 тактичного відтинку «Лемко». За підтвердженням дружини, його підло заманили в
сільську раду одного, і схопили ястребки (1952р.)».

Допити тривали майже рік, вимагали показати місцезнаходження бункерів, прізвища зв’язкових,
симпатиків. Зі спогадів Михайла Ігнатища: «При випадковій зустрічі в райцентрі Бориня «Гонта», в
супроводі двох енкаведистів з автоматами, при переході вулиці підійшов до мене і сказав: «На моїх
руках крові людської немає. Ні один волосок не впав з голови моїх земляків на моїх теренах». Енкаве-
дисти готували показовий суд в с. Либохора над ним, а в його особі – над ОУН-УПА.

Всі ці фізичні і душевні тортури довели до крововиливу й серцевого нападу.  Так закінчив своє житія
вірний син України. Похоронений в с. Пониква Бродівського району.

Арсеній – служив душпастирем в районах Львівщини та Львові.
Немає і Сергія, який вчителював в с Куткір Бузького району.
Це лише одна родина з мого рідного бойківського села Либохора. Пересічна, і водночас виняткова

за мужністю, вірою в правду і терпінням.
Пам’ятаймо і шануймо наше минуле, на ньому постало наше сьогодення і зросте наше майбуття.
Либохора дала Україні 78 священиків і 89 педагогів. Висока духовність не обов’язково потребує

високих цегляних будівель і асфальту, вона   народжується і на  карпатській полонині, і в дерев’яній
хатинці.

Михайло КАЗИБРІД,
голова Незалежної профспілки гірників України м. Червоноград, член Всеукраїнського братства

УПА ім. Романа Шухевича, уродженець с. Либохора.

Колектив Боринського НВК сумує з приводу втрати талановитого
педагога, обдарованої Богом людини – Мирослави Богданівни Чи-
жевич і висловлює щире співчуття родині покійної.

Колектив Турківської дитячої спортивної школи «Юність» глибоко
сумує з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті тренера Івана
Васильовича Пасьовича і висловлює щире співчуття родині.

Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості сумує з приводу
передчасної смерті керівника гуртка Івана Васильовича Пасьови-
ча і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив Верхньояблунського НВК глибоко сумує з приводу пе-
редчасної смерті керівника гуртка Івана Васильовича Пасьовича і
висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Колектив Боринського НВК висловлює щире співчуття Роману Лу-
к’яновичу Цуняку та Наталії Павлівні Цуняк з приводу тяжкої втрати
– смерті батька і свекра – Лук’яна Петровича Цуняка.

Колектив терапевтичного відділу Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття  Надії Бахур і Анастасії Попівняк з приводу тяжкої
втрати – смерті сестри.

Колектив Нижньотурівського НВК висловлює щире співчуття вчи-
телям початкових класів – Ярославі Олексіївні Коноваловій та Га-
лині Вадимівні Трескот – з приводу тяжкої втрати – смерті дочки та
сестри – Люби.

Педагогічний колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлює щире
співчуття вчителю географії Марії Григорівні Горбей з приводу смерті
матері.

Сусіди будинку № 34 вул. Молодіжна м. Турка висловлюють щире
співчуття Марії Григорівні Горбей з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття медсестрі стоматологічного кабінету
дільничної амбулаторії с. Лімна Оксані Олексіївні Радецькій з при-
воду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Не порушуйте правил
пожежної безпеки

У теплу та сонячну погоду в лісах збільшується кількість відпо-
чиваючих. Однак саме ця обставина спонукає працівників опера-
тивно-рятувальної служби та лісівників бути вкрай пильними.
Бо нерідко байдужість та безвідповідальність любителів відпо-
чинку на природі призводить до лісових пожеж, які завдають знач-
ної шкоди лісу та довкіллю загалом. Подібні дії призводять до
забруднення навколишнього середовища, а вогонь може переки-
нутись на лісосмуги та присадибні території. За декілька годин
неконтрольована пожежа може знищити цілі лісові масиви, які
росли десятками років, а про збитки годі й казати – лік може йти
на мільйони. Величезної шкоди пожежі завдають фауні – гинуть
птахи, звірі, знищуються їхні домівки. У зв’язку з цим, ДП «Туркі-
вський лісгосп» звертає увагу громадян на дотримання правил
перебування в лісових масивах.

Шановні громадяни, щоб уникну-
ти лісових пожеж, дотримуйтесь на-
ступних правил:

– не розводьте багать у лісі, окрім
призначених для вогнищ місць;

– намагайтесь не палити в лісі,
не кидайте недопалки на землю,
особливо там, де наявна суха
підстилка;

– не залишайте просочені бензи-
ном та іншими горючими речовина-
ми ганчірки, не експлуатуйте техн-
іку та автомобілі з несправною па-
ливною та іскрогасною системою;

– ні в якому разі не випалюйте
суху рослинність на землях лісово-
го фонду, на землях природно-за-
повідного фонду, та на господарсь-
ких землях, які знаходяться поруч
із лісом;

– не створюйте смітники в лісі та
на прилеглих землях, тим більше,
не підпалюйте їх;

– без узгодження з постійними
лісокористувачами суворо заборо-
няється використання в лісі піро-
техніки та інших вибухових і поже-
жонебезпечних речовин;

– по закінченні відпочинку грома-
дяни зобов’язані прибрати після
себе побутові відходи.

Не зайвим буде нагадати, що
відповідно до законодавства, Пра-
вила пожежної безпеки в лісах Ук-
раїни є обов’язковими для виконан-
ня всіма громадянами, які з будь-
яких причин перебувають у лісі. А
порушення вимог пожежної безпе-
ки в лісах тягне за собою адмініст-
ративну або кримінальну відпові-
дальність та відшкодування вину-
ватцями завданих збитків.

Звертаємось до громадян з про-
ханням бути обачними та обереж-
ними, щоб відпочинок в лісі був при-
ємним і для них, і для тих, хто прий-
де після. Пам’ятайте, що спалюючи
суху рослинність чи порушуючи
правила пожежної безпеки, ви зав-
даєте великої шкоди, в тому числі
матеріальної. Бережіть природні
багатства, не дозволяйте нищити
народне надбання.

Михайло РЯБІНЕЦЬ,
провідний інженер охорони і

захисту лісу ДП «Турківський
лісгосп».


