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

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

¹23    (1424)      Ï’ßÒÍÈÖß,    3 ÷åðâíÿ 2016 ÐÎÊÓ

Дорогого сина, коханого чоловіка, рідненького татуся, найкращо-
го брата і швагра – Ігоря Романовича Доротича – із 30-річчям віта-
ють мама Оксана, батько Роман, дружина
Олена з донечками Юлічкою та Міланою, се-
стра Олександра з чоловіком Михайлом і до-
нечкою Кірою і бажають йому міцного здо-
ров’я, світлої радості в житті, Божого благо-
словення на многії літа.

Хай Бог Тобі пошле літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Хай над Тобою небо завжди буде чистим,
На серці радісно і повно на столі.
Отож вітаємо зі святом урочистим
І Богу дякуєм, що ти є на землі.

8 червня виповнюється 68 років Марії Василівні Бурич – із с. Вов-
че.

Дорогу, люблячу, найкращу у світі матусю, ба-
бусю і прабабусю сердечно вітаємо із цим свят-
ковим днем і бажаємо їй доброго здоров’я,
світлої радості в житті, достатку, Божої ласки на
многії і благії літа!

Мамо рідна, квіти ці Тобі,
Щоб не гасло сонце у журбі.
Кожну крапельку в душі – до дна,
Щоб ніколи не була сумна.
А у третім броді гасне літо,
Скільки зроблено, відболено, прожито.
Це Тобі життя вірші складає,
Бо дорожче мами в світі не буває.

З любов’ю – діти, внуки, правнуки.

Колектив Верхньовисоцької лікарської амбулаторії щиросердеч-
но вітає з ювілеєм колегу по роботі – фельдшера Верхньовисоць-
кої лікарської амбулаторії – Надію Петрівну Височанську – і бажає
шановній ювілярці здоров’я, щастя і добробуту, успіхів і здобутків у
всіх справах, наснаги та натхнення, прихильності
долі, родинного затишку, рясних Божих благо-
словінь.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Ваші й літа.
А тиха радість – чиста і висока –
Щоденно хай до хати заверта.
Хай постійний успіх, радість і достаток,
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Коханого, люблячого чоловіка, найкращого татуся, турботливого
дідуся, жителя с. Ісаї – Олексія Михайловича Совича – з 55-річчям
від дня народження, яке відсвяткував 29 травня, щиро вітають дру-
жина Людмила, дочки Оксана, Олександра, Андріана, Тамара, син
Микола, зяті Богдан, Михайло, Руслан, Степан, невістка Марія, вну-
ки Михайло, Ірина, Ростик, Христина, Ромчик, Ігорчик, Яринка, Мар-
ічка, Олексійчик, Степанчик та Андрійко і бажають ювілярові міцно-
го-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, добра, любові,
миру, Божого благословення.

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.

Ïàì’ÿòàéìî
ïðî ìèëîñåðäÿ

Як ми вже повідомляли, во-
лонтери Турківщини провели
акцію до Пасхи «Великодній
кошик нашим воїнам». При-
ємно, що до цієї благодійної
справи долучилося багато не-
байдужих людей. Дякуємо
всім за допомогу і подаємо
список жертводавців, що не
був опублікований раніше:

Боберківська школа – 850
гривень, Яворівська школа –
350 гривень, Закіпчанська шко-
ла – 370 гривень, Либохірська
основна школа – 800 гривень.
Загалом з пожертвами, що були
внесені перед тим, зібрано
28619 гривень. Закуплено про-
дуктів та спорядження на суму
14705 гривень. До того ж 1040
гривень оплачено на відправку
посилок.

Щиро дякуємо всім жертводав-
цям і просимо не забувати про
тих, хто захищає нас і наших
дітей.

Наш кор.

Щодо пожежної безпеки, то
керівник Турківського  сектору
МНС у Львівській області Світла-
на Мірошкіна наголосила на  ка-
тастрофічну ситуацію щодо дот-
римання пожежної безпеки на
підприємствах та в організаціях
району. З тих установ, де дове-
лося побувати надзвичайникам,
вона відзначила як позитив рай-
онний центр зайнятості та Захі-
дний реабілітаційний центр
спортсменів-параолімпійців у с.
Яворів.У всіх решта ситуація
проблематична, а подекуди й
критична. Є великі проблеми і

щодо пожежної охорони сак-
ральних споруд, наявності ре-
зервуарів води для забору на
випадок пожежі практично у всіх
населених пунктах. Як позитив
було відзначено Турківську
міську раду, де на даний час об-
лаштовано 7 пожежних
гідрантів. У деяких селах, в разі
надзвичайної ситуації, рятуваль-
ники просто не мають де набра-
ти води для гасіння пожежі.

Обговорили на колегії й  осві-
тянські проблеми. Рано чи пізно,
на думку начальника відділу ос-
віти РДА Наталії Гошівської, ми
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йшла мова на недавній колегії Турківської РДА
Якщо аналізувати проблему зайнятості населення на Турк-

івщині, то завжди важливим постає питання створення но-
вих робочих місць. У даний час на одне робоче місце претендує
78 осіб, а працедавці пропонують лише 9. Особливо турбує
те, що багато випускників вузів вимушені звертатися до по-
слуг служби зайнятості, серед яких найбільше освітян та
юристів. І це в той час, коли в освітній галузі працює чимало
пенсіонерів, які досить часто, за станом здоров’я, уже не мо-
жуть виконувати покладені на них обов’язки. Є школи, де вчи-
телів фізкультури учні змушені, взявши під руки, заводити до
школи. Самим їм важко дати цьому раду. Доповідаючи на ко-
легії, директор центру зайнятості Мирослава Павлик наго-
лосила, що  в їхній службі зареєструвалося 60 учасників АТО,
сімом з яких надано допомогу для започаткування власної спра-
ви, 20 було залучено до громадських та тимчасових робіт.
Зараз на обліку перебувають 52 «атовці». Вона наголосила й
на те, що з 526 вакансій, що є в службі зайнятості щодо кон-
трактної служби, лише трьох осіб вдалося скерувати до
військових частин, з двома в даний час ведуться перемовини,
хоча мінімальна зарплата військових – 7 тис. грн.

мусимо серйозно взятися за оп-
тимізацію освітянської мережі.
Інакше прийде той час, що  вчи-
тельство району може залиши-
тися без заробітної плати. Особ-
лива увага була сконцентрова-
на на Турківській школі-інтернаті,
де, як зазначила Наталія Михай-
лівна, сьогодні навчається бага-
то учнів, які не підпадають  під
вимоги, що дають право здобу-
вати освіту у подібному закладі.
Практично тут на  двох вихо-
ванців припадає один праців-
ник.  Іноді в інтернаті вчаться діти
заможних людей, які б мали
здобувати освіту у звичайних на-
вчальних закладах.

Голова райдержадміністрації
Олександр Лабецький каже, що
наразі  про закриття школи-
інтернату мова не йде, але в
районі уже найближчим часом
буде створена комісія, яка вив-
чить особові справи усіх дітей і
винесе вердикт – хто з них може
тут навчатися, а кому варто пе-
рейти у звичайну загальноосвіт-
ню школу. А на найближчій сесії
районної ради буде внесено
зміни до статуту школи-інтерна-
ту записано, що відбір дітей
здійснюватиме  спеціальна ко-
місія, а не директор навчально-
го закладу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Дорогу куму – Наталію Михай-
лівну Ілинич із с. Закіпці з юві-
леєм, який святкуватиме 4 чер-
вня, сердечно вітають  куми
Віктор та Тетя-
на Лозінські і
бажають їй
міцного здо-
ров’я, безліч
щасливих і со-
нячних днів у
житті, гарного
настрою, бла-
гополуччя, Бо-
жого благо-
словення.

Нехай Тобі подарує ювілей
Красу троянд, тюльпанів

та лілей,
Щасливі дні в любові не-

земній,
Утілення усіх життєвих

мрій.
Хай обминають невдачі та

грози
І тільки від радості з’яв-

ляться сльози.
Бажаємо щастя, кохання,

тепла,
А Бог хай дарує Тобі довгі

літа.

1 червня відсвяткувала 60-
річчя – Ольга Асафатівна Бігун,
жителька с. Явора.

Чоловік Михайло,
син Віталій, дочка
Оксана, невістка
Галина, зять
Андрій, онуки
Марина, Ольга і
Софія, свати з Бо-
рині та Мельничного
і вся родина сердечно
вітають дорогу, люблячу, турбо-
тливу дружину, матусю, бабусю,
сваху із цим прекрасним юві-
леєм і бажають їй доброго здо-
ров’я, радості, добра, достатку,
ласки Божої на многії і благії літа!

Низький уклін Вам, рідна, до
самої землі,

За руки працьовиті, не-
втомні, золоті,

За серце неспокійне, що за
дітей болить,

За душу щиру й добру, що
всіх благословить.

А ми в молитвах наших про-
ситимем щодня,

Щоб Бог послав Вам ласку
на многії літа.

Щоб у здоров’ї й силі зустр-
іли Ви із нами

Своє сторіччя, рідна і най-
дорожча наша мамо!

Так на даний час райдержад-
міністрацією прийнято від
Міністерства юстиції повнова-
ження щодо реєстрації майно-
вих та речових прав. Для цього у
РДА створено службу державних
реєстраторів. Що
стосується реєст-
рації громадських
організацій та осе-
редків партій, то ці
повноваження пе-
редані обласним
управлінням юс-
тиції. Однак прийом
документів у сфері
реєстрації гро-
мадських органі-
зацій здійснюється
через районний
центр надання ад-
міністративних по-
слуг.

Також від міграц-
ійної служби з 4
квітня 2016 року
передано органам
місцевого самовря-
дування повнова-
ження щодо реєст-
рації місця прожи-
вання.

Міністр юстиції
Петро Петренко за-
явив, що згодом
функції реєстрації
актів цивільного
стану (РАЦС) також
п е р е д а д у т ь
місцевій владі.

Що стосується
створення громад,
то їх в Україні вже створено 172,
з них 16 – на Львівщині. Лідером
в області зі створення ОТГ є
Самбірський район, де діють 8
громад. Але не в усіх із них є за-
довільні фінансові показники.
Відтак облдержадміністрація і
Офіс реформ запропонували,
окрім створення в районі      но-
вих ОТГ,     об’єднати і вже існу-
ючі. Новим проектом перспек-
тивного плану пропонується
створити на Самбірщині з насе-
ленням близько 150 тисяч,
тільки 4 громади. За попередні-
ми підрахунками, на потреби
освіти Самбірського району
бракує близько 8 мільйонів гри-

вень, з них борг на зарплату
складає понад 3.5 мільйона. У
той же час, у педагогічних колек-
тивів, школи яких увійшли до
складу перших восьми об’єдна-
них територіальних громад, цих

фінансових проблем немає.
Відповідно до статті 11 Закону

України    «Про добровільне
об’єднання територіальних гро-
мад», прийнятого Верховною
Радою України 5 лютого 2015
року, облдержадміністрації по-
дають перспективний план фор-
мування спроможних громад на
затвердження сесії обласної
ради, після чого ці плани пере-
дають Кабінету Міністрів Украї-
ни.

Попередній план затвердже-
но сесією Львівської обласної
ради рішенням №1380 від 7 лип-
ня 2015 року.

Кабінет Міністрів України при

розгляді Перспективного плану
спроможних територіальних
громад Львівської області роз-
порядженням від 11.11.2015 №
1158-р. затвердив на Турківщині
із 12 поданих тільки 2 громади,
які відповідають Методиці фор-
мування спроможних територі-
альних громад: Турківську та

Боринську.
На даний час об-

ласний офіс реформ
вносить уточнення
до Перспективного
плану.

У п’ятницю, 20
травня, у Львівській
обласній державній
адміністрації відбу-
лося обговорення
проекту перспектив-
ного плану Турківсь-
кого району. В обго-
воренні взяли участь
голова Турківської
РДА Олександр Ла-
бецький, голова Тур-
ківської районної
ради Володимир Ло-
зюк, голови місцевих
рад району, пред-
ставники департа-
ментів ЛОДА, наукові
співробітники Інсти-
туту регіональних
досліджень, депута-
ти Львівської облас-
ної ради від Турків-
щини.

У межах нашого
району пропонують
створити 5 громад, з
адміністративними
центрами у м.Турка,
смт.Бориня, с.Верхнє

Висоцьке; с. Нижня Яблунька,
с.Вовче (див. карту):

1.Турківська (рад-11, насел.
пунктів – 24, населення -20077 ,
площа – 391,65 кв. км.)

2.Нижньояблунська (сільрад-
5, насел. пунктів – 6, населення
– 7651, площа – 185,49 кв. км.)

3.Боринська (рад-8, насел.
пунктів – 21, населення -11002 ,
площа – 266,54 кв. км.)

4.Верхньовисоцька (рад-6,
насел. пунктів – 9, населення -
6556 , площа – 225,03 кв. км.)

5.Вовченська (рад-3, насел.
пунктів – 7, населення - 4973 ,
площа – 124,68 кв. км.)

Однак у нашому районі, як і в

багатьох інших, є проблеми з
добровільним об’єднанням гро-
мад. Майже кожне село прагне
стати центром громади. Тут не-
обхідно зрозуміти таку істину:
якщо буде створено 5 громад, що
відповідають перспективному
плану, то жителі району мати-
муть не по 2, а 5 пожежних час-
тин, 5 станцій швидкої допомо-
ги, 5 центрів надання адмініст-
ративних послуг, 5 опорних шкіл
і одержать повноваження ті що
має тепер райдержадміністра-
ція або місто обласного підпо-
рядкування. Тоді в нас будуть
великі шанси зберегти гірський
район, як у Польщі – сусідній
Бещадський повіт.

Уряд вирішуватиме проблему,
треба зрозуміти, якщо  окремі
громади, не бажаючи об’єднува-
тися, не дозволять створити ОТГ
по перспективному плану, то
проблему вирішуватиме Уряд
України без їхньої згоди.

Громади, які хочуть об’єднати-
ся заради поліпшення умов жит-
тя на своїх територіях, часто ста-
ють заручниками сусідів, які цьо-
го не бажають. Про це сказав
перший заступник Міністра регі-
онального розвитку, будівництва
та житлово-комунального госпо-
дарства В’ячеслав Негода, ко-
ментуючи призначення Цент-
ральною виборчою комісією ви-
борів у п’яти об’єднаних грома-
дах, що не відповідають перспек-
тивним планам формування гро-
мад областей.

«Мета добровільного
об’єднання — створення спро-
можних громад, які зможуть за-
безпечити свій розвиток та взя-
ти на себе у повному обсязі
відповідальність за вирішення
місцевих проблем. Для цього
вони повинні утворюватися за
урядовою методикою, відповіда-
ти перспективним планам фор-
мування громад області. Лише в
такому випадку законодавство
гарантує їм відповідні повнова-
ження, а під них – фінансові та
інші ресурси», – зазначив В’я-
чеслав Негода.

Богдан МОСКАЛЬ,
заступник керівника

апарату РДА.

ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ² ÏÐÎÏÎÍÓÞÒÜ
ÑÒÂÎÐÈÒÈ ÑÏÐÎÌÎÆÍÈÕ 5 ÃÐÎÌÀÄ

хоча і цей варіант не є остаточним
В Україні активно продовжується процес децентралізації

державної влади та створення об’єднаних територіальних
громад (ОТГ).

НА СТАДІОН ТЕЧУТЬ
НЕЧИСТОТИ

Ми завжди багато говоримо про збереження довкілля, чис-
тоту вулиць, парків та скверів, але за тим  мало докладаємо
зусиль, щоби все це відбувалося. Для прикладу хочемо навес-
ти ситуацію, що вже    впродовж багатьох років має місце на
стадіоні м. Турка. З будинку №30а, по вул. Шевченка, що біля
ДП «Турківське лісове господарство», на стадіон стікають
нечистоти і нікому до цього немає діла. Ми вже написали 5
листів в міську раду, але минула і теперішня влада чомусь не
реагує на це.

Сьогодні через газету ще раз звертаємося до міської влади і про-
симо навести тут лад. Невже жителі будинку не можуть зібрати гроші
і викачати нечистоти, випарами яких дихають футболісти під час
футбольних матчів та вболівальники. Більше того, в канаву, куди
течуть нечистоти, може  потрапити  дитина й, не дай Боже,  тра-
питься щось з нею. Та й як нам пояснювати футболістам, їхнім на-
ставникам та вболівальникам, що приїжджають з інших міст в Турку,
таку  безгосподарність.

Сподіваємося, що на цей раз влада таки відреагує на наше кло-
потання й наведе лад в цій проблемі.

Олег МЕЛЬНИК, директор ДЮСШ «Бескид»; Михайло ФЕДЬКО,
тренер-викладач ДЮСШ «Бескид».

22 травня у Храмі По-
крови Пресвятої Богоро-
диці УПЦ КП м.Турка Вла-
дика Яків – єпископ Дро-
гобицько-Самбір сько ї
єпархії УПЦ Київського
патріархату вручив орден
князя Володимира Вели-
кого генеральному дирек-
тору ОКС ЛГП
«Галсільліс» Петру Пеш-
ку та орден Покрови Пре-
святої Богородиці – дирек-
тору Турківського ДЛГП
«Галсільліс» Михайлу По-
вханичу за допомогу гро-
мадам у будівництві та ре-
конструкції церков, особи-
стий внесок у справі
відродження духовності та
піднесення ролі Церкви в
житті суспільства і держави. Михайло Васильович, отримуючи нагороду, сказав, що ця відзнака – не
особиста його заслуга, а всього колективу.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ë²Ñ²ÂÍÈÊ²Â ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ ÎÐÄÅÍÀÌÈ ÓÏÖ ÊÏ
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Профспілкова організація і адміністрація Турківсь-
кої КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілеєм завідува-
ча ФАПу с.Н.Турів – Ольгу Миколаївну
Менчак – і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я – з роси і води, світлої
радості в житті, довголіття.

Зичимо в день ювілею сонця і теп-
ла,

Радості безмежної, усмішок, доб-
ра.

Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.

Сузір’я  талантів Прикарпаття
Під таким гаслом 17 та 19 травня було проведено конкурс за ініціативи народного депутата України

Андрія Лопушанського, з метою виявлення та підтримки талановитих школярів, підвищення художньо-
естетичного рівня та надання можливості дітям реалізувати свої розумові та творчі здібності, який
відбувся в приміщенні актової зали Турківського НВК.

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм дорогого і
люблячого сина, чоловіка, батька, дідуся і вуйка, тур-
ківчанина – Михайла Івановича Мель-
ника. Бажаємо ювіляру міцного здо-
ров’я, родинного тепла, радості,
достатку, миру, добра, Божої ласки
на многії і благії літа.

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас.
Хай кожен день несе добру но-

вину,
Міцне здоров’я й радість повсякчас.
Хай доля пошле Тобі довгого віку,
Родинного щастя й достатку без ліку.
Хай добрі справи Твої і труди
Благословенні будуть Богом і людьми.
З любов’ю – мама Марія, дружина Люба, дочка

Леся, син Тарас, зять Юрій, невістка Галина, онуки
Юля, Іванка, Михайло, Іванко, племінник Микола.

1 червня святкувала своє 60-річчя – Ольга Асафа-
тівна Бігун – жителька с. Явора.

Дорогу і люблячу хресну маму із цим прекрасним
ювілеєм сердечно вітає похресниця Ярослава зі
своєю сім’єю і бажає їй щастя, здоров’я, радості від
кожного прожитого дня, родинного
тепла, благополуччя, довголіття.

Хай квітне доля у роках прекрас-
них,

Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем яс-

ним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. щиро
вітає з 60-річчям вчителя української
мови – Орисю Федорівну Сипливу – і
зичить їй міцного здоров’я – з роси і
води, світлої радості в житті, Божого
благословення на многії і благії
літа.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше ща-

стя.
Людської шани зичимо й тепла.
Достатку, миру, злагоди в родині.
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість щоб жила у кожній днині.

1 червня відсвяткувала свій ювілей – 70-річчя від
дня народження, жителька Турки – Катерина
Ільківна Сімонова. З цим прекрасним ювілеєм доро-
гу і люблячу матусю, бабусю і прабабусю сердечно
вітають син Іван, дочки Лєна і Тетя-
на, зять Зеновій, онуки Олена,
Андрій, Олег, правнуки Софія і Яна
та бажають, аби Господь дарував їй
міцне здоров’я, радість, достаток,
Свою ласку і довгі та щасливі роки
життя.

Люба матусю, бабусю, прабабу-
сенько мила,

Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Дякую за небайдужість
Страшне горе увірвалось в нашу сім’ю. відійшла у вічність передчасно Дружина, Мама, Бабуся з великої літери,

жителька с. Яворів Іванна Миколаївна Кушнір. Розлуку, біль у моїм серці, серцях дітей і рідних прийшли розділити
чимало людей; зокрема рідний педагогічний та учнівський колективи Яворівської ЗОШ І-ІІ ст., педагоги та жителі
навколишніх сіл, не байдужі до людського горя люди. Хочу висловити їм свою глибоку повагу та вдячність за прине-
сені співчуття. Сердечно дякую за відспівування дружини настоятелям храмів с. Яворів та м. Скала-Подільська
Тернопільської області о. Василю та о. Іллі.

Дай Боже Вам міцного здоров’я і Божої благодаті. Христос Воскрес!
З повагою – чоловік Павло.

«ÄÀÍÈÍÀ ÑÅËÓ, ßÊÅ
ÂÎÑÊÐÅÑËÎ Ç ÏÎÏÅËÓ,
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Так влучно сказав у передмові про цікаву книжку нашого краянина, заслуженого журналіста України,

поета, уродженця с. Жукотин Павла Лехновського «Жукотин: відомості з історії, етнографії, фольклору,
культури бойківського села», знаний науковець, добрий приятель автора, доктор філологічних наук,
член-кореспондент  Національної Академії  Наук України, виходець із с. Ільник Микола Ільницький. А мину-
лої неділі в школі рідного села редактора-упорядника історико-краєзнавчого видання відбулася презен-
тація книжки за участю рідних, друзів, колег по перу, земляків Павла Павловича. Сам він, за станом здоро-
в’я, не зміг прибути до колиски свого дитинства – рідного села. Цю хвилюючу місію зустрічі із земляками
виконали його син Олександр, дочка Наталія та онук Лука.

Гарно прибраний клас української мови та літератури, де зібралися учасники презентації, зразу ж невимушено
об’єднав присутніх у сплетінні світлого ме-
режива пісень, на   слова Павла Лехновсь-
кого, та ліричних віршів, викристалізува-
них його поетичним пером. І це – завдяки
старанням учнів місцевої школи, під ору-
дою вчителя музики Василя Цебака та
організатора учнівської молоді школи
Марії Вовчанської. На душетрепетні та
болючі стежки минулого та яскраві творчі
дороги сьогодення, описані в книзі, виво-
дили зосереджену аудиторію розповіді
Василя Костя, вчителя історії, колишньо-
го директора Лімнянської школи, добро-
го приятеля, якого поєднує з автором
щира, більш ніж 70-річна дружба, зарод-
жена ще в шкільні роки; Ярослава Тири-
ка, теперішнього директора Лімнянсько-
го НВК, автора багатьох краєзнавчих
праць; Петра Зборовського, письменни-
ка, науковця, громадського діяча, автора
багатьох монографій з   досліджень фоль-
клору, етнографії, топоніміки, етномузи-
кознавства і сакрального мистецтва
бойків. До речі, з-поміж інших, деякі праці
названих авторів вміщені у книзі про село Жукотин. Не  менш цікавими були й виступи гостей із Самбора, які
приїхали на запрошення Павла Павловича: Миколи Сенейка, письменника, журналіста, лауреата обласної премії
ім. В’ячеслава Чорновола ( 2015 р.), секретаря Всеукраїнського об’єднання «Письменники Бойківщини»; Марії
Мартинюк, дочки етнографа, громадського діяча, першого науковця с. Жукотин, одного зі співробітників відомого
дослідника Бойківщини, автора праці «Матеріальна культура с. Жукотин Турчанського повіту» Володимира Кобіль-
ника Михайла Зинича.   Дві його  праці, зокрема «Звичаї та вірування на Андрія в с. Жукотин» та «Похоронні звичаї
в с. Жукотин» також вміщені в книзі нашого краянина. У своєму виступі Марія Михайлівна багато уваги приділила
співпраці батька з Володимиром Кобільником,  і найперше – праці збирання старожитностей у музей «Бойківщи-
на» м. Самбір. Особливе місце в книзі займають витончені поезії Павла Лехновського, що стали піснями. Ну, й
звичайно, «Пісня про село Жукотин», яка є величним гімном села.

Сердечно дякували за змістовно проведену презентацію педагогічному та учнівському колективу, особливо Ва-
силю Костю, дочка і син Павла Павловича й передали теплий, щирий привіт усім землякам від батька та поклали
квіти до пам’ятного знака, спорудженого  в центрі села, як знак шани патріотам, що загинули в часі трагедії 14
вересня 1939 року, коли практично дотла  польськими шовіністами було спалено Жукотин. А учасникам концертної
програми від них дісталися солодкі гостинці.

Повертаючись до передмови уже згадуваного Миколи Ільницького, хочеться звернути увагу на один із абзаців, де
він чітко характеризує   книгу: «Три її розділи охоплюють основні аспекти змісту, творячи широку панораму минулого
й сучасного, історичні обставини майже півстолітньої протяжності, глибини духовного життя, які скристалізувалися
у звичаях і обрядах, фольклорі, побуті й матеріальній культурі. Село Жукотин постає перед нами, з одного боку, як
мікросвіт, зосереджений у собі, а з іншого –  відкритий  до макросвіту, пов’язаний із природним довкіллям і тими
краями, куди доля закидала його синів і дочок.»

А на завершення лише хочеться підтримати побажання учасників презентації, висловлені на адресу Павла
Лехновського,  – здоров’я, довголіття  та подальших творчих успіхів!

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У конкурсі взяли участь 124 учні ЗНЗ району та 24
гуртківці БДЮТу.

Переможцями стали. У номінації «Шаховий король і
королева»: Аліна Чабанова – учениця 11 класу Ільниць-
кого НВК – І місце; Михайло Мурис – учень 8 класу Туркі-
вської ЗОШ І-ІІІ ст. №1- ІІ місце; Василь Комарницький –
учень 10 класу Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. – ІІІ місце.

«Прикарпатські акварелі»: Аліна Писанчин – учениця
9 класу Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. – І місце; Марія Бойко –
учениця 7-А класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – ІІ місце;
Дмитро Шпуганич – учень 8 класу Мельничненської ЗОШ
І-ІІ ст. – ІІІ місце.

«Голос Прикарпаття»: Христина Косолович – учениця
10 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – І місце; Василь
Будз та Микола Біляк  – учні 10 класу Лімнянського НВК
– ІІ місце; Ольга Комарницька – учениця 9 класу Боринсь-

кого НВК – ІІІ місце.
«Акторська майстерність»: Марія Хахуляк  – учениця

8 класу Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. – І місце; Сергій Висо-
чанський та Сергій Матківський – учні 8 класу Матківсь-
кого НВК – ІІ місце; Петро Синичич – учень 9 класу Шум-
’яцької ЗОШ І-ІІІ ст. – ІІІ місце.

Відділ освіти Турківської РДА висловлює  подяку ди-
ректору Турківського НВК Михайлові Блажівському, пе-
дагогу-організатору Галині Павлик,  вчителю фізкульту-
ри Ігореві Мисю, вчителю образотворчого мистецтва Га-
лині Дем’ян-Черчович за допомогу в організації та про-
веденні конкурсу, а також всім його учасникам.

Люба САКАЛЬ, Наталія УСИК,
методисти районного методичного кабінету

відділу освіти Турківської РДА.
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–У школах району протягом
2015-2016 навчального року на-
вчалося 5619 дітей. 11-й клас
закінчило 212  осіб. З них золо-
тою медаллю нагороджено  чет-
веро випускників (Ільницький
НВК (1), Турківська ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 (1),  Турківський НВК (2)),
срібною медаллю – п’ять
(Бітлянський НВК (1), Боринсь-
кий НВК (1),  Турківська ЗОШ І-ІІІ
ст. №1 (1),  Турківський НВК (2)).
Закінчили  навчання  564  дев’я-
тикласники. З них свідоцтво з
відзнакою отримали  43 учні,
орієнтовно піде в десятий клас
понад 200 школярів, – розпоча-
ла розмову Наталія Михайлівна.
–  Слід сказати, що  на нинішнь-
ому етапі розвитку  держави
школа і освіта  стали  справою
всенародною і  вдосконалення
та управління системою освіти є
державно-громадськими. У
школах  тепер успішно  працю-
ють органи учнівського самовря-
дування, активно діють
батьківські комітети, не байду-
жою до освітянських проблем є
громадськість. Нині без  допо-
моги та підтримки  громади, без
її контролю, освітянам  було би
значно важче.

–  У багатьох педагогів,
учнів, та й батьків, сьогодні
тільки й те на устах, що шко-
ли очікує оптимізація і скоро-
чення.

 – В Україні процес оптимізації
мережі малокомплектних шкіл
є вимогою часу. Наразі ми єди-
ний район в області, де не зак-
рили жодної школи.  Зараз  про-
понуємо до пониження ступеня
поки що тільки  одну школу – це
школу І-ІІІ ст. с. Верхнє Гусне, яку
плануємо перевести в школу І-ІІ
ступеня. Оскільки в школі   99 -
на початок та  100 було учнів  –

на  кінець навчального року. На
наступний рік планується, що
цей  навчальний заклад відвіду-
ватимуть  104 особи. І все ж,
чому ми плануємо школу  пони-
зити в ступені?  Тому, що проана-
лізувавши класну мережу шко-
ли,  у 9 класі наступного року
буде 9 учнів, у  8  класі –  11, у 7
класі – 7,  у 6 класі – 7,  у 5 класі
– 11. Якщо враховувати показни-
ки молодших класів, то матиме-
мо четвертий клас, в кількості 8
учнів, на наступний навчальний
рік,  третій –  дещо більше – 16
учнів,  другий  – 12,  перший клас
планується  9 учнів.  Це навіть
не класи, а  половина комплек-
тації класу.  Тому  розпочинаємо
оптимізацію шкіл з Верхнього
Гусного, а далі подібна  доля
чекатиме  всі середні школи, в
яких  буде мала кількість учнів у
10-11 класи.

Проте є ще одне  проблемне
питання. Оскільки в освіті не ви-
стачає фонду заробітної плати
для учителів району на два з по-
ловиною  місяці, ми  вирішили,
з метою уникнення закриття
шкіл,  піти на непопулярне
рішення:  з травня забрати 10
відсотків з оплати за пре-
стижність.  Дотепер плата за
престижність планувалася у
розмірі 20 відсотків ставки вчи-
теля. Ну, не можуть же  одні
жертвувати абсолютно всім, за-
лишатися  без роботи, а в інших
усе буде гаразд.   Якщо вчитель-
ство позиціює себе як інтеліген-
ція району, значить, і відпові-
дальність має бути розділена
порівну,  щоби  й економія  по-
рівну лягала  на плечі кожного
педагогічного працівника. Аби
не вийшло так, що одні змушені
залишати роботу, будучи ще не
пенсіонерами, маючи на утри-

манні сім’ї і дітей,   а в інших  одне
бажання – лиш би  абсолютно
нічого не змінювалося у плані
фінансовому.  До речі, скорочен-
ня доплати за пристижність тор-
кнеться й працівників  район-
ного методкабінету,  відділу ос-
віти. Вважаємо, що це буде соц-
іально справедливо.

– Наталіє Михайлівно,
кілька слів скажіть про  по-
повнення шкіл новими кадра-
ми.

  –  За час мого керівництва
відділом освіти на роботу прий-
нято не багато –  приблизно 10
осіб. На сьогодні не стільки
важливо  стоїть  питання про
поповнення освітянської ниви
новими кадрами, як оптиміза-
ція вже існуючих.  Тобто є зав-
дання зменшити кількість на-
вчального навантаження на
вчителів глибоко пенсійного
віку, щоби в такий спосіб попов-
нити навчальне навантаження
вчителів не пенсійного віку. Сло-
вом, не  стоїть зараз  гостро пи-
тання  про  прийом на роботу
педагогів-фахівців. Їх  у  школах
району є необхідна кількість.
Правда,  подекуди не вистачає
вчителів   хімії і англійської мови.

 – Нещодавно з робочим візи-
том на Турківщину  приїжджав
голова Львівської ОДА Олег
Синютка. Як відомо, йшла
мова й   про  Нижньояблунсь-
кий НВК.

 –  Так, ми спілкувалися з ним.
Олег Михайлович пообіцяв по-
сприяти у питанні  завершення
будівництва Нижньояблунської
школи. Взагалі ми плануємо
підвищувати ступінь цього на-
вчального закладу  і  зробити  тут
нову типову школу, наповнену
сучасним обладнанням.  Зараз
у школі навчається 276 учнів, але
є можливість наповнити школу
ще, оскільки в Нижній Яблуньці
є окремо початкова школа, в
якій навчається понад 50 учнів,
а в сусідньому селі Н. Турів вчить-
ся близько 80 учнів. Це   навіть
дасть можливість відкрити в
Нижній Яблуньці сучасний  на-
вчально-виховний комплекс.
Але оскільки фінансування дош-
кілля скинуто на місцевий бюд-
жет,  сьогодні відділ освіти не
може з упевненістю стверджува-

ти, що, окрім п’ятирічок, ми змо-
жемо повністю  запустити у цій
сучасній школі роботу  всього
комплексу дитячого садочка.  У
суботу відбулася тристороння
зустріч між представниками  уп-
равління капітального будівниц-
тва   Львівської ОДА в особі Ка-
терини  Іванцової, директора
школи Олександри Стояк та на-
чальника відділу освіти, де було
вирішено першочергово –  до 1
вересня,  ввести в експлуатацію
одне крило  нової Нижньояб-

лунської  школи, де би мали
можливість в одну зміну навча-
тися всі учні. Єдина незручність
–  це те, що в цьому крилі відсутні
приміщення для спортзалу і
майстерні.  Але тішить запевнен-
ня обласного керівництва, що
роботи із завершення будівниц-
тва  нової школи не припинять-
ся. Ми згідні тимчасово перетер-
піти усілякі незручності, аби  лиш
наші діти навчалися в новому,
гарному і теплому типовому при-
міщенні.

 На новий  навчальний рік
завдань, звісно, не поменшає.
Навпаки. За словами Міністра
освіти і науки України Лілії Гри-
невич, сьогодні уже розпочато
роботу над новими стандартами
освіти, над формуванням ключо-
вих вмінь людини ХХІ століття. В
учнів  мають  бути добрі  знання
з  рідної мови, знання двох іно-
земних мов, математична гра-
мотність, вміння застосовувати
математику для вирішення по-
всякденних завдань, вміння
працювати в команді, критично
мислити  та знаходити шляхи
виходу із проблемних ситуацій.
Отож,  якщо  Верховною Радою
України буде ухвалено новий
закон про освіту, нас чекають
великі зміни.

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

ØÊÎËÀ ² ÎÑÂ²ÒÀ –
ÑÏÐÀÂÀ ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÀ
Ось і закінчився ще один навчальний рік.  Минулої п’ятниці у

навчальних закладах Турківщини пройшли урочисті лінійки, у
класах – заключні уроки. У  випускників 11 класу  відбулися
випускні вечори.  Одинадцятикласники встигли пройти
зовнішнє незалежне оцінювання – з української мови і літера-
тури, математики та історії України.  Зараз дев’ятиикласни-
ки здають  державну підсумкову атестацію (українська мова,
математика, а третій  –  за вибором педагогічної ради), учні
проводять навчальні екскурсії та проходять практику. Про
те, з якими  показниками закінчили цей навчальний рік школярі
Турківщини, про поточні освітянські проблеми  – сьогоднішня
наша розмова. Гість редакції – начальник відділу освіти Турк-
івської РДА Наталія Гошівська.

Åêñêóðñ³ÿ äî Êèºâà äëÿ ïðèçåð³â îáëàñíèõ îë³ìï³àä
За результатами обласної олімпіади  2015-2016 навчального

року, 7 учнів загальноосвітніх закладів Турківщини, які зайняли
призові місця, були  премійовані поїздкою до столиці України –
Київ. Це зокрема: Іван Грабський  – учень 11 кл. Турківської ЗОШ І-
ІІІ ст. №1 (2 місце з астрономії та 3 місце  з правознавства); Іван
Будз – учень 10кл. Лімнянського НВК (3 місце з географії); Васи-
лина Яворська  – учениця 8 класу Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. (3
місце з географії); Андрій Сідак – учень 11 кл. Турківського НВК (3
місце з географії); Марина Матляк – учениця 10 кл. Боринського
НВК (3 місце з історії); Еріка Бринь – учениця 8 кл. Турківського
НВК (2 місце з християнської етики); Христина Линевич – учени-
ця 9кл. Турківського НВК (3 місце з християнської етики).

Поїздка була організована за сприяння благодійного фонду ім.  Ан-
дрія  Лопушанського.

  У столиці учні побували в  Михайлівському  Золотоверхому соборі,
на Володимирській гірці, гуляли Хрещатиком та Андріївським узво-
зом, милувалися величчю Дніпра. Київ привітав школярів усміхненими
обличчями мешканців, грандіозними будівлями і затишними зелени-
ми вуличками. Також, за підтримки Андрія Ярославовича, учні мали
змогу ознайомитись з  кулуарами Верховної Ради  України, де була
проведена чудова екскурсія  та відбулося нагородження переможців
обласних олімпіад грамотами та медалями «Гордість Прикарпаття».

Роман ПАВЛИК,
вчитель фізики Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

Колектив Турківської автомо-
більної школи ТСО України вітає
з ювілейним днем народження
колишнього праців-
ника автошколи –
Володимира Ми-
колайовича Соло-
патича – і бажає
шановному ювіля-
ру міцного здоров’я,
усіх земних гараздів,
довголіття.

Ювілей життєвий – то не
просто свято,

То життя зернини, зібрані в
засік,

Де були турботи, радості
й печалі,

Де були і смуток, і повага
всіх.

Тож нехай незгоди всі Вас
обминають,

Лиш тепло і радість схо-
дять на поріг.

Хай здоров’я й щастя Гос-
подь посилає

І душі не гасне світлий
оберіг.

Педагогічний колектив Верх-
ньовисоцького НВК щиросер-
дечно вітає з ювілейним днем
народження чуйну,
щиру і добру люди-
ну, кваліфіковано-
го педагога, вчи-
теля початкових
класів – Уляну
Миронівну Ми-
ньо – і бажає ша-
новній ювілярці
міцного-міцного здоров’я, неви-
черпної життєвої енергії, творчої
наснаги, поваги від людей, дос-
татку, любові, Божої ласки та
благословення.

Нехай життя свій шлях
торує

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

літ.

Із вагомим, чудовим і багатим
життєвим святом – 50-річним
ювілеєм, яке
в ід зн ачи л а
31 травня, від
щирого серця
і з великою
л ю б о в ’ ю
вітаємо нашу
дорогу, люб-
лячу, найкра-
щу у світі ма-
тусю, бабусю,
тещу і сваху – Марію Миколаївну
Шалабавку – із с. Завадівка.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат.
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 50!
Хай пахучим цвітом сте-

литься дорога,
Хай відходять вдалеч горе і

біда,
Хай же будуть щастя і

міцне здоров’я,
Радість і повага на многії

літа.
Хай буде щедрим ювілейне

свято,
Здоров’я Вам, любові і доб-

ра!
Ми щиро молитву скла-

даєм за Вас
І просимо Бога, щоби по-

всякчас
Вам милість і ласку Свою

дарував,
Здоров’я і щастя завжди по-

силав.
З повагою дочка Леся, зять

Дмитро, онук Владислав, чо-
ловік Роман і свати Людмила та
Микола.
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Колектив Боберківської
сільської ради щиросердеч-
но вітає з днем
народження го-
ловного бухгал-
тера – Ганну
Р о м а н і в н у
Славич – і
бажає шановній
іменинниці міцного
здоров’я – з роси і
води, невичерпної життєвої
енергії, родинного тепла, достат-
ку, миру, Божого благословення
на многії літа.

Всім колективом ми Вас
вітаємо,

Довгого віку і щастя бажає-
мо.

Щоб горе завжди Вас обми-
нало,

А доля лиш радість й добро
дарувала.

Хай Бог милосердний з ви-
сокого неба

Дарує усе, чого лише тре-
ба.

А Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

Профспілкова організація і
адміністрація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з юві-
лейним днем
народження
з а в і д у в а ч а
ФАПу с. Бере-
жок – Стефу
Степанівну Ви-
шинську – і ба-
жають шановній
ювілярці неба
безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без ліку і дов-
гого-довгого щасливого віку.

В цей ювілейний день хай
Вам квітує літо,

Життя біжить немовкну-
чим струмком,

Хай стелиться, немов руш-
ник розшитий,

Здоров’ям, щастям, раді-
стю, добром.

Дорогу, турботливу і люблячу
дружину, матусю і бабусю, жи-
тельку с. Либохора – Марію
Володимирівну Ціко –
з днем народження
щиросердечно віта-
ють дочки Анна,
Наталія і Люба,
зяті Василь, Ми-
хайло та Іван,
онуки Алла,
Лілія, Оля,
Сергій та Олек-
сандр і чоловік Михайло
та бажають іменинниці міцно-
го здоров’я, гарного настрою,
родинного тепла, достатку, ра-
дості, рясних Божих благо-
словінь.

Люба наша мамо, мила і
рідненька,

Ви нам дарували і життя, і
світ.

І ми Вам бажаєм, люба наша
ненько,

У здоров’ї й щасті жити до
ста літ.

Жити – не тужити, внуків
одружити,

Долі усміхатись, правнуків
діждатись.

А ще бажаєм сонця і тепла,
Щоб доля Вас багато років

берегла.

ЗАПРОШУЄМО  ДО  УЧАСТІ У  КОНКУРСІ
1. Організація громади «Агенція місцевого  розвитку  сіл Нижнє

Гусне та  Верхнє Гусне» та Програма розвитку ООН (Проект
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду») цією об’явою зап-
рошують кваліфікованих підрядників з доброю репутацією надати
запечатані цінові пропозиції для виконання робіт  в межах Мікроп-
роекту «Енергозберігаючі  заходи у  школі  села  Верхнє  Гусне Тур-
ківського району Львівської області» за адресою: Львівська обл.,
Турківський район, с. Верхнє Гусне, вул. Центральна, 188. Загаль-
нобудівельні роботи: заміна дерев’яних віконних блоків на мета-
лопластикові склопакети – 132,8 м.кв., встановлення водовідливів
– 74,4 м.кв., встановлення внутрішніх підвіконників – 74,4 м.п,.

Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівель-
них робіт на об’єктах подібного або вищого рівня складності.

2. Тендерну документацію безкоштовно можна отримати за ад-
ресою: Львівська обл., Турківський район, с.Верхнє  Гусне, вул.Цен-
тральна, 155 А, Верхньогусненська сільська рада. Пропозиції по-
винні залишитись чинними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати
розкриття Конкурсних пропозицій і повинні бути в запечатаному
вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше ніж 12:00
год. 21 червня 2016 року, після чого вони будуть розкриті у присут-
ності наявних учасників тендеру. Конкурсні пропозиції, надані
пізніше встановленого терміну, не приймають і повертають учасни-
кам тендеру нерозкритими.

3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інфор-
мацію за адресою: Львівська обл., Турківський район, с. Верхнє Гус-
не, вул.Центральна, 155 А, або за телефоном: 0674973206 – Осовсь-
кий  Михайло Михайлович.

 

Посада Звання ПІБ Населений 
пункт 

Місце 
прийому Дата Час 

Явора Сільська 
рада 15.06.2016 11.00-13.00 Начальник 

Турківського ВП 
Самбірського ВП 

ГУНП у Львівській 
області 

Майор 
поліції 

Роль Дмитро 
Богданович 

Ісаї Сільська 
рада 22.06.2016 11.00-13.00 

Лімна Сільська 
рада 09.06.2016 11.00-13.00 Заступник 

начальника - 
керівник патрульної 
поліції Турківського 
ВП Самбірського ВП 
ГУНП у Львівській 

області 

підполковник 
поліції 

Захарчик 
Сергій 

Васильович Завадівка Сільська 
рада 23.06.2016 11.00-13.00 

Нижнє 
Висоцьке 

Сільська 
рада 08.06.2016 11.00-13.00 Начальник сектору 

превенції 
Турківського ВП 
Самбірського ВП 

ГУНП у Львівській 
області 

підполковник 
поліції 

Нискогуз 
Анатолій 
Іванович Нижня 

Яблунька 
Сільська 

рада 21.06.2016 11.00-13.00 
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ïóíêòàõ ðàéîíó ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ 2016

Випускникам Комарницької
восьмирічної школи 1971 року

Спогад
Чарівна осінь стежкою
Вела у школу нас.
І срібною мережкою
Окутувала клас.
Упали яблука в саду
Й котилися до ніг.
Ми їх збирали на ходу –
Лунав навколо сміх.
Де ж ті поділися роки?
Чи можна їх вернуть?
Як мчали сани із гори –
На них веселий гурт.
А навесні бузок так цвів
У школі під вікном!
І ми, за руки взявшись всі,
Водили хоровод.
Пройшли роки, вже інеєм
Покрилась голова.
Та згадку цю про дружний клас
Нам пам’ять зберегла.
Ось 45-а вже весна
Летить, летить, летить.
Мені здається, то не час –
А тільки одна мить.

Першій вчительці
Чого ж ти так сумуєш,
Наш рідний світлий клас?
З дитинством попрощатись
Уже приходить час.
Та ми не хочем цього –
Вертаємся назад.
Щоб наша перша вчителька
Взяла за руку нас.
Ми мамою Вас звали,
Учителько моя.
Букви в рядок писали –
Виходили слова.
І цифри десь тікали,
Губились в тишині.
А Ви нам усміхались –
Й щасливі ми були.
Ваша рука легенько
Торкнулася чола –
І наче рідна ненька
В чарівний світ вела.
Нам сонечко всміхалось,
І йшли ми у світи…
За витівки всі наші,
Рідненька, нас простіть.

М. ТАЦИН,
с. Карпатське.

«Іменини Букварика» – під
такою назвою проходив вихов-
ний захід у 1-му класі Турківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Учні-першач-

ки вперше, хвилюючись, вийшли
на сцену, де показали всі свої
акторські здібності. Були тут:
Червона Шапочка, Лінь, Двійка,
Незнайко, хлопчик Максимко,
ролі яких вдало виконували: Ма-

рія Сенчишин, Наталія Коцур,
Яна Борисович, Олег Бакай,
Максим Труш. Також завітала на
свято бібліотекар із казковими

персонажами: Білосніжкою
(Мілена Яворська), Попелюш-
кою (Мар’яна Павлик), Король
(Юрій Анич), Лисичка (Каріна
Мельник), Котик (Олег Годій),
Зайчик (Максим Труш). Ну і зви-

чайно головним героєм цього
свята був Букварик, роль якого
вміло виконував Владислав Рех-
ман. Було дуже багато різних но-
мерів: хорові і сольні пісні, танці
– вальс і «Подоляночка», сцен-
ки. Всім сподобалась гуморис-
тична сценка «Ну і мама! Ну і
тато»,  яку артистично виконува-
ли учні: Геннадій Тиндик (тато),
Ярина Дякун (мама) і Володи-
мир Дмитришин (син). Кожен
учень красиво представляв свою

букву алфавіту. Також до першок-
ласників завітали «Читанка»,
«Рідна мова», «Математика»,
«Природознавство», яких пред-
ставляли учениці 5-го класу.

«Дорогі діти! Шановні батьки,

гості, вчителі!». Свято наше доб-
ігає свого завершення. Ми щиро
вдячні тим, хто завітав на наші
перші жнива. Сподіваюсь, що
зібрані зернятка знань пророс-
туть рясним урожаєм у майбут-
ньому, а тепло сьогоднішнього
свята залишиться у серцях на-
ших дітей назавжди»… – підсу-
мувала  вчителька на завершен-
ня свята. Також із словами по-
дяки і побажання звернулась до
першокласників директор шко-
ли Леся Шпак і вручила кожно-

му учню диплом випускника пер-
шого класу. А на прощання учні
1-го класу  заспівали  пісню «І в
вас, і в нас, хай буде гаразд»…

Наш кор.

«²ìåíèíè Áóêâàðèêà»
«Прощання – це, мабуть, завжди сумно, залишається щось

знайоме, рідне, миле, легке! А попереду – невідоме, незнайоме,
нові відкриття, нові знання. Але наше сьогоднішнє прощання
сумним не буде, бо це прощання з Буквариком, святкування
перших досягнень у навчанні. А попереду у вас багато шкільних
уроків. Адже в житті кожної людини найкращим і найпам’ятн-
ішим  залишається перший клас»… – такими словами зверну-
лася до своїх учнів класовод Ольга Богдан.

Дбають про
хворих

Пацієнти, які знаходяться на
стаціонарному лікуванні в Бо-
ринській КМЛ, висловлюють
щиру подяку медперсоналу цьо-
го закладу за своєчасне надан-
ня якісної медичної допомоги,
лікування та чуйне ставлення до
хворих. Незважаючи на складне
становище в нашій державі, дя-
куючи головному лікарю
І.І.Маркіну, нині в лікарні прово-
дять ремонт: заміну вікон та две-
рей. Організовано якісне харчу-
вання хворих. Головий лікар док-
ладає багато зусиль для збере-
ження лікарні.

Щиро бажаємо йому доброго
здоров’я і сил, ентузіазму і
підтримки колег на ниві охоро-
ни здоров’я, а колективу – про-
фесійності і процвітання.

З повагою – А.М.Куприч,
П.І.Ільницька, С.С.Рик.
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І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної

власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів міської

комунальної власності, що приватизують шляхом продажу на аукціоні.
Дані про об’єкти оцінки:

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті повинні міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запеча-
таний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має місти-
ти пропозицію про вартість виконання робіт з оцінки з урахуванням податку на дода-
ну вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк вико-
нання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатують на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчас-

ності їх подання, претендента до участі у конкурсі не допускають.
Перелік підтвердних документів, які подають на конкурс з відбору виконавців:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за формою

згідно з додатком 3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року за
№2075 (далі - Положення);

- копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оціню-
вачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;

- копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з оцінки;
- копії документів, передбачених абзацом 7 пункту 11 розділу 1 Положення (за

наявності);
- документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне-

ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (абзац 2 пункту 4
Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення).

Поштова адреса, за якою подають документи: 82500, м. Турка, пл. Ринок, 26
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 17.06.2016 року, о 14.00

год., за адресою м. Турка, пл. Ринок, 26 (сесійний зал)
Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: м. Турка, пл. Ринок,

26, телефон для довідок: (03269)3-23-72, (03269)3-11-90 (контактна особа – Шубін
Іванна Олександрівна)

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

№  М ісце розт аш ування об’єкт а П лощ а об’єкт а, 
кв. м . 

1  м. Турка, вул. М іцкевича, 2  
(приміщення з ін . №  58) 

15,3 
 

2  м. Турка, вул. М іцкевича, 2  
(приміщення з ін . № №  32, 33, 34, 35)  8,7 

3  м. Турка, вул. М іцкевича, 2  
(приміщ ення з ін . № №  29, 30) 15,9 

  

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної
власності (приміщень, будівель та споруд), що будуть здавати в оренду в 2016

році
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів міської

комунальної власності, що  будуть здавати в оренду в 2016 році (укладення та пере-
укладення договорів оренди).

Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» із зазначенням дати проведення конкурсу.

У конверті повинні міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запеча-
таний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має місти-
ти пропозицію про вартість виконання робіт з оцінки з урахуванням податку на дода-
ну вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк вико-
нання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатують на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчас-

ності їх подання, претендента до участі у конкурсі не допускають.
Перелік підтвердних документів, які подають на конкурс з відбору виконавців:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за формою

згідно з додатком 3 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року за
№2075 (далі - Положення);

- копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оціню-
вачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;

- копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з оцінки;
- копії документів, передбачених абзацом 7 пункту 11 розділу 1 Положення (за

наявності);
- документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне-

ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (абзац 2 пункту 4
Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення).

Поштова адреса, за якою подають документи: 82500, м. Турка, пл. Ринок, 26
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 17.06.2016 року, об

11.00 год., за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26 (сесійний зал)
Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: м. Турка, пл. Ринок,

26, телефон для довідок: (03269)3-23-72, (03269)3-11-90 (контактна особа – Шубін
Іванна Олександрівна)

Геннадій КОГУТ,
Турківський міський голова.

Згідно чинного законодавства (ч. 1 ст.
1272 Цивільного кодексу України), якщо
спадкоємець протягом шести місяців не
подав заяву про прийняття спадщини, він
вважається таким, що не прийняв її. Про-
те спадкоємець, який пропустив строк
для прийняття спадщини, але не відмо-
вився від її прийняття, має можливість
вступити у спадкові відносини позасудо-
вим (за письмовою згодою спадкоємців,
які прийняли спадщину). Спадкоємець,
який пропустив строк для прийняття спад-
щини може подати заяву про прийняття
спадщини нотаріусу за місцем відкриття
спадщини  (ч. 2 ст. 1272 Цивільного ко-
дексу України) або судовим (за позовом
спадкоємця, який пропустив строк для
прийняття спадщини з поважної причи-
ни). Суд може визначити йому додатко-
вий строк, достатній для подання ним
заяви про прийняття спадщини (ч. 3 ст.
1272 Цивільного кодексу України).

Відповідно до постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про практику роз-
гляду судами справ про спадкування»,
заяви по спорах про спадкове майно, в
тому числі заяви про продовження стро-
ку на прийняття спадщини, розглядають
за правилами позовного провадження».

Згідно п. 24 цієї постанови, суди відкри-
вають  провадження  в  такій  справі  у
разі відсутності письмової згоди спад-
коємців, які прийняли спадщину (ч. 2 ст.
1272 Цивільного кодексу України), а та-
кож за відсутності інших спадкоємців, які
могли б дати письмову згоду на подання
заяви до нотаріальної  контори  про прий-
няття спадщини.

Підставою для прийняття судом рішен-
ня про визначення спадкоємцеві, який
пропустив строк для прийняття спадщи-
ни, додаткового строку, достатнього для
подання заяви про прийняття спадщи-
ни, є визнання причин пропуску строку
на прийняття спадщини поважними. При
цьому необхідно виходити з того, що по-
важними є причини, пов’язані з об’єктив-
ними,  непереборними,  істотними труд-
нощами для спадкоємця на вчинення цих
дій. Узагальнення судової практики роз-
гляду судами справ про надання спад-
коємцеві додаткового строку для прий-
няття спадщини свідчить про те, що по-
важними причинами пропуску строку виз-
нають, зокрема: 1) тривала хвороба спад-
коємців; 2) велика відстань між місцем
постійного проживання спадкоємців і

місцем знаходження спадкового майна;
3) складні умови праці, які зокрема по-
в’язані з тривалими відрядженнями, в
тому числі закордонними; 4) перебуван-
ня спадкоємців на строковій службі у
складі Збройних Сил України; 5) нео-
бізнаність спадкоємців про наявність
заповіту тощо. Водночас даний перелік є
орієнтовним і оцінюється судом на влас-
ний розсуд, в кожному конкретному ви-
падку та з урахуванням усіх обставин спра-
ви.

Відповідачами у такій справі є спад-
коємці, які прийняли спадщину. При
відсутності інших спадкоємців за запові-
том і за законом, усунення їх від права на
спадкування, неприйняття ними спадщи-
ни, а також відмови від її прийняття відпо-
відачами, є територіальні громади в
особі відповідних органів місцевого са-
моврядування за місцем відкриття спад-
щини.

Визначаючи спадкоємцеві додатковий
строк для подання заяви про прийняття
спадщини, суд не повинен вирішувати
питання про визнання за ним права на
спадщину. Спадкоємець, після визначен-
ня йому додаткового строку для прийнят-
тя спадщини, має право прийняти спад-
щину в порядку, установленому статтею
1269 Цивільного кодексу України, звер-
нувшись в нотаріальну контору, після чого
вважається таким, що прийняв спадщи-
ну.

За  детальною інформацією звертай-
тесь у Самбірський місцевий центр з
надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги.  Відповідно до Закону Ук-
раїни “Про безоплатну правову допомо-
гу”, Центр надає юридичні консультації
та роз’яснення, забезпечує адвоката за
рахунок держави, який здійснює пред-
ставництво інтересів особи, у разі якщо
справа потребує розгляду в суді чи вже
розглядається судом; складає доку-
менти, необхідні для захисту прав осо-
би у суді.

Самбірський місцевий центр з надан-
ня безоплатної вторинної правової до-
помоги обслуговує мешканців Мостись-
кого, Самбірського, Старосамбірського
та Турківського районів та знаходиться
за адресою: м.Самбір, вул. Завокзаль-
на, 1А, ТЦ “Гранд”, каб.5,9. Телефон для
довідок: (03236) 6-07-66,
+380966456053.

ÏÎÍÎÂËÅÍÍß ÑÒÐÎÊ²Â ÄËß
ÏÐÈÉÍßÒÒß ÑÏÀÄÙÈÍÈ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÐÅªÑÒÐÀÖ²ß ÏÎÒÓÆÍÎÑÒÅé, ßÊ²
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÞÒÜ ÄËß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÒÀ

ÎÁ²ÃÓ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒ²Â
Управління Держпродспоживслужби в Турківському районі повідомляє, що відпов-

ідно до ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, по-
в’язану з первинним виробництвом,  транспортуванням,  зберіганням або продажем
харчових продуктів,  в управлінні яких знаходяться заклади громадського харчуван-
ня, заклади роздрібної торгівлі, зобов’язані провести державну реєстрацію потуж-
ностей, що використовують на будь-якій стадії виробництва або обігу харчових
продуктів.

Державна реєстрація потужностей здійснюється управлінням Держпродспоживс-
лужби в Турківському районі шляхом внесення відповідної інформації до Реєстру на
безоплатній основі. Потужностям у Реєстрі присвоюють особистий реєстраційний
номер.

Для внесення потужностей, які підлягають державній реєстрації, до Реєстру потуж-
ностей операторів ринку (Державний реєстр потужностей) необхідно подати заяву
встановленої форми. У заяві зазначають: найменування оператора ринку, адреса
потужностей, телефон, електронна адреса та вид діяльності, що планують здійсню-
вати на цих потужностях, керівництво та його контактні дані. Заяву  подавати в папе-
ровому вигляді, засвідчену підписом оператора ринку або уповноваженою ним осо-
бою.

З питань державної реєстрації потужностей звертатися за адресою: вул.
Львівська, 139  м.Турка  Львівської обл., 82500; тел.  (032) 69-3-14-00.

Володимир ЗУБРИЦЬКИЙ,
в.о. начальника управління  Держпродспоживслужби у Турківському районі.

Продам ВАЗ-2108, 1985 р.в., в хорошому стані, білого кольору. Коробка – п’ятисту-
пінчата, сигналізація, CD, титани.  Львівська реєстрація. Ціна – 1200 доларів.

Тел.: 0977581913, 0950805099 (Василь).

Будинок в Стрілках:  3 кімнати, кухня, коридор, ванна. Вода, каналізація, газове та
пічне опалення. Літня кухня. Тел.: 0932011363, 0957522281.



3 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó       «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                               7 стор.

Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
15.25 Х/ф «Анничка»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
01.55 Т/с «Острiв любовi»

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 02.00 ТСН
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю
жiнку - 6»
14.40 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.40 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00 «Грошi»
00.00 Х/ф «Година пiк»

ІНТЕР
06.10 Док.проект «Склад
злочину»
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 Т/с «Птаха у клiтцi» (16+)
12.25 Т/с «Птаха у клiтцi»
13.20 «Судовi справи»
14.20 «Сiмейний суд»
15.20 «Жди меня»
18.05, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 04.40 «Подробицi»
21.00 Т/с «Серафима Прекрас-
на»
22.35 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
00.25 Х/ф «Все можливо»

ВIВТОРОК, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45, 04.30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.15 Д/с «Китай на кiнчику
язика»
11.15 Чоловiчий клуб
11.45 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
12.10 Перша студiя
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.20 Т/с «Травма»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир

22.40, 04.15 Класики свiтової
лiтератури

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 01.45
ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю
жiнку - 6»
14.40 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.40 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00 «На ножах 2»
00.00, 02.20 Х/ф «Ларрi Краун»

ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25, 05.25
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 22.30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.35, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 04.35 «Подробицi»
21.00 Т/с «Серафима Прекрас-
на»
00.20 Х/ф «Випадковий запис»
(16+)

СЕРЕДА, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.40, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Д/с «Обличчя Америки»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
14.50 Ювiлейний вечiр дири-
гента В. Гуцала
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Книга ua
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.20
ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю
жiнку - 6»
14.40 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.40 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00 «Мiняю жiнку - 11»

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини

07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 22.35 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 04.40 «Подробицi»
21.00 Т/с «Серафима Прекрас-
на»
00.15 Т/с «Правдива iсторiя
про Червонi вiтрила»

ЧЕТВЕР, 9
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
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Д/с «Обличчя Америки»
10.40 Вiкно в Америку
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35 Свiтло
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Люструвати не можна
залишити
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.15 Переселенцi
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.15
ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30 «Мiняю жiнку - 6»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7»
14.40 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.40 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00, 23.30 «Право на владу
2016»

ІНТЕР
05.30, 11.00, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 22.30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.25, 14.20 «Судовi справи»
15.40, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 04.45 «Подробицi»
21.00 Т/с «Серафима Прекрас-
на»
00.15 Т/с «Правдива iсторiя
про Червонi вiтрила»

П’ЯТНИЦЯ, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху

08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Д/ф «Будiвництво авто-
стради на Алясцi»
10.50 Чоловiчий клуб. Спорт
12.00 Вересень
12.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Гра долi
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Т/с «Травма»
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 03.20 ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 М/ф «Козаки. Футбол»
09.30, 10.55 «Мiняю жiнку - 7»
12.20 «Мiняю жiнку - 11»
14.40 «Сiмейнi мелодрами -
6»
15.40 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 4»
20.20 «Сватики»
22.20 «Свiтське життя»
23.20 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
05.35, 11.05, 12.25 «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневсь-
ким»
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 «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
15.45, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.25 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.25 Х/ф «Двоє пiд дощем»
(16+)

СУБОТА, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.20 У просторi буття
06.40, 00.20 Телемагазин
07.15 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.15 Мистецький пульс
Америки
09.45 Як це?
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мерi Поппiнс
11.15 Казки Лiрника Сашка
11.35 М/с «Казки Андерсена.
Сучасне прочитання»
13.35 Х/ф «Доньки-матерi»
15.40 Чоловiчий клуб. Спорт
16.50 Чоловiчий клуб
17.30 Д/ф «Гора Рашмор»
18.45 Т/с «Травма»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 Новини
21.35 Дорога до Рiо-2016
22.00 Переселенцi
22.10, 04.45 Iсторiя музики з
Бобом Россом
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола

КАНАЛ 1+1
06.50 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»

10.00, 19.30 ТСН
10.50 «Свiтське життя»
11.50 Т/с «Вiдьма»
15.40 «Вечiрнiй квартал»
17.35, 18.30 «Розсмiши комiка
6»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал «
23.10 Х/ф «Кадри»

ІНТЕР
06.15 М/ф «Вiннi Пух»
06.40 М/ф «Вiннi Пух iде в гостi»
06.50 М/ф «Вiннi Пух i день
турбот»
07.10 Х/ф «Дубравка»
08.50, 03.40 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
10.40, 05.05 Х/ф «Бережись
автомобiля»
12.30 Х/ф «Двоє пiд дощем»
(16+)
14.15 Т/с «Генеральська
невiстка» Заключна
18.05 Х/ф «Сусiди за розлучен-
ням»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Сольний концерт Iрини
Аллєгрової»
22.15 Х/ф «Наречена на
замовлення» (16+)

НЕДIЛЯ, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.40, 00.20 Телемагазин
07.10 Крок до зiрок
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.00 Путiвник прочанина
09.20 Д/с «Китай на кiнчику
язика»
10.20 Гра долi
11.00 Мистецькi iсторiї
11.20 Спогади
11.55 Х/ф «Вавiлон ХХ»
14.15 Театральнi сезони
14.50 Фольк-music
16.15 Д/ф «Дихай»
17.10 Дорога до Рiо-2016
17.45 Т/с «Мафiоза»
21.00, 05.35 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.45, 04.25 Iсторiя музики з
Бобом Россом
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

КАНАЛ 1+1
06.15 «Однокласники»
07.05 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00, 12.10, 13.15, 14.30 «Свiт
навиворiт 5»
15.40 М/ф «Козаки. Футбол»
15.55 «Сватики»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Вирок iдеальної
пари»

ІНТЕР
06.45 М/ф «Бременськi музи-
канти»
07.05 М/ф «Слiдами бременсь-
ких музикантiв»
07.40 «Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.05 Х/ф «Сусiди за розлучен-
ням»
14.00 Х/ф «Наречена на
замовлення» (16+)
16.00 «Сольний концерт Iрини
Аллєгрової»
17.45 Т/с «Жереб долi»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 Т/с «Жереб долi» Зак-
лючна
23.05 Т/с «Генеральська
невiстка»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою:
с. Ялове, 78 (кар’єр), Воловецький район, Закар-
патська область, реалізує пісок за оптовими ціна-
ми: Турківський р-н – 220,00 - 270,00 за 1 м3 з ПДВ
та доставкою, а також щебінь різних фракцій, та
надає транспортні послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим розрахунком.

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

Електроремонтна фірма «ПП Селена» в м.
Самбір проводить ремонт електродвигунів різних,
кранових – до 1000 кВт та електроінструменту.
Наша доставка. Можна оплату відтермінувати.

Тел.: 0673538966, (236) 32273.

Вище професійне училище № 29 м. Львова
ОГОЛОШУЄ  ПРИЙОМ УЧНІВ
на 2016 /2017 навчальний рік

на навчання приймають юнаків та дівчат:  з освітою на базі 9
класів; термін навчання – 3 роки, за професіями:

– слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварю-
вання, водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»;

– секретар керівника, обліковець з реєстрації бухгалтерських да-
них;

– оператор з обробки інформації та програмного забезпечення,
контролер-касир;

– кухар-кондитер;
– кухар-офіціант;
– перукар (перукар-модельєр), манікюрник.
З освітою на базі 11 класів, термін навчання – 1-2 роки, за про-

фесіями: слюсар з ремонту автомобілів; обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних; оператор з обробки інформації та програм-
ного забезпечення; кухар-бармен.

Кращі випускники училища, які навчаються за спеціальністю «Слю-
сар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів кате-
горії «В,С», електрозварник ручного зварювання», «Кухар-конди-
тер», «Кухар-офіціант», «Кухар-бармен» продовжують навчання на
4-5 курсі і отримують диплом «Молодшого спеціаліста», за спец-
іальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Ви-
робництво харчової продукції».

На час навчання учні одержують стипендію.
Всі бажаючі забезпечуються гуртожитком.
Документи приймають щоденно з 9.00 год. до 17.00 год., крім

неділі.
Документи подавати за адресою: 79039, м. Львів, вул. Шевчен-

ка, 116. Телефон: 233-25-02
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ – 1 ВЕРЕСНЯ

Профспілковий комітет та працівники Турківського територіального
центру висловлюють щире співчуття завкадрів Наталії Олексіївні Юси-
пович з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив працівників Турківської бібліотечної системи висловлює
щире співчуття завфіліалу с. Комарники Дарії Корнелівні Гартман з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив Верхньояблунського НВК висловлює щире співчуття мето-
дисту РМК Марії Петрівні Янінович з приводу великого горя – перед-
часної смерті чоловіка.

Колектив працівників Боберківського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю Марії Романівні Сенів з приводу тяжкої втрати – передчас-
ної смерті брата.

Колектив Ільницького НВК висловлює щире співчуття методисту РМК
Марії Петрівні Янінович з приводу тяжкої втрати  – передчасної смерті
чоловіка.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття вчителю української мови та літератури Наталії Іванівні Дзе-
рин з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

Колектив Боринського НВК висловлює щире співчуття методисту
районного відділу освіти Марії Петрівні Янінович з приводу тяжкої втрати
– смерті чоловіка.

Колектив Хащівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття методисту
РМК Марії Петрівні Янінович з приводу тяжкої втрати – смерті чолові-
ка.

Колектив працівників районної поліклініки висловлює щире співчут-
тя реєстратору Ользі Федорівні Полянській з приводу великого горя –
смерті батька – Громика Федора Васильовича.

Колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття мето-
дисту РМК, колишньому вчителю школи Марії Петрівні Янінович з при-
воду  тяжкої втрати – смерті чоловіка – Петра Йосиповича.

Колектив та депутатський корпус Ільницької сільської ради глибоко
сумують з приводу смерті колишнього секретаря сільради Петра Йо-
сиповича Яніновича і висловлюють щире співчуття рідним та близь-
ким покійного.

Колектив Вовченського НВК висловлює щире співчуття методисту
РМК Марії Петрівні Янінович з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті чоловіка.

Продається ГАЗ-53, самоскид дизельний -  МТЗ-
50, коробка – зіловська, після капітального ре-
монту, в робочому стані. Ціна – 2200 дол.

Тел.: 0950124862.

Продається приватизована земельна ділянка під будівництво в
м. Турка, вул. Зелена, 17, площею 0,96 га. Тел.: 0995386739.

Загублений диплом ИТ-1 № 024800, виданий 27.02.1986
р. Вишнянським радгоспом-технікумом на ім’я Михайла
Йосиповича Ришковича, вважати недійсним.

У смт. Бориня продається де-
рев’яний 5-кімнатний будинок
(кухня, веранда), загальною пло-
щею 92,6 м2. Є сарай, літня кух-
ня, гараж, колодязь. Земельна
ділянка біля хати – 0,66 га. При-
ватизована. Ціна – договірна.
Тел.: 0975748257.

Терміново продається будинок (площа – більше 100 м2) в с.
Ільник. Є сад, поруч – дорога, річка, ліс, автозупинка. До Турки – 30
хв. їзди, ціна проїзду – 6 грн.

Продається тільна корова (5 місяців), вагою 400 кг.
Тел.: 0683396814; 0953808752  (після 13.00 год.); 0971816283

Оксана; 0685296558.

Продається хата в с. Дубляни
Самбірського району. 3 кімнати,
комора, сіни, газ, колодязь, 0,50
га землі, сад.

У селі школа, дитячий садок.
Тел.: 0990820258.

Ïðî çíèæåííÿ
îáë³êîâî¿ ñòàâêè
Турківське відділення Сам-

бірської ОДПІ ГУ ДФС у
Львівській області інформує.

Правління Національного
банку України прийняло Рішен-
ня від 26 травня 2016 року № 25-
рш "Про регулювання грошово-
кредитного ринку" про знижен-
ня облікової ставки до 18%
річних з 27 травня 2016 року.

Нагадаємо, з 22 квітня була
встановлена облікова ставка
19%

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення

Самбірської ОДПІ.

ÑÒÀÐÒÓÂÀÂ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ ÐÀÉÎÍÓ
Двадцять другого травня на Турківщині стартував чемпіо-

нат району з футболу. Участь у ньому виявили бажання взяти
18 команд, які були розділені на дві групи.

У неділю, 29 травня, пройшов другий тур, у якому зафіксовано такі
результати: група “А”: В.Яблунька - Верхнє – 4:2, Сянки - Либохора –
1:2, Бітля - Гусне – 4:2, В.Висоцьке - В.Турів – 1:1, Кривка - Н.Яблунька
– 0:5.

У групі “Б” матчі закінчилися так: Лімна - Присліп – 2:5, Завадівка -
Ластівка – 6:1, Шум’яч - Бориня – 2:9. Під час поєдинку Вовче – Явора
між гравцями обох команд виник конфлікт. Виконком федерації фут-
болу Турківщини прийняв рішення зарахувати технічні поразки – 0:3
обидвом командам, а стадіон с.Вовче, на якому проходив поєдинок –
дискваліфікувати на 1 гру.

А у чемпіонаті Львівщини з футболу серед команд першої ліги
турківські “Карпати” зазнали двох поразок поспіль, причому – обома
складами. Так 22 травня на виїзді у с.Новошичі юнаки програли з ра-
хунком 1:2, а дорослі – 0:4.

А в домашньому поєдинку 28 травня юнаки зазнали поразки від
команди зі Стебника, з рахунком 0:2, а дорослі – 0:3.

Наступний поєдинок турківчани проведуть у неділю, 5 червня, на
виїзді у м.Старий Самбір, де зіграють із місцевим “Прикарпаттям”.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Продається приватизована земельна ділянка,
площею 0,1 га, у м. Турка по вул. Зелена, біля доро-
ги. Ціна – договірна. Деталі за тел.: 0671740195.


