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Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.

МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.

ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

 

 

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ ЗАКАРПАТТЯ 
ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ 
ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБИЦТВО 
 

 
-  ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ ЄВРОПЕЦСЬКОГО ТИПУ                -  БЕЗКОШТОВНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ  ЩОДНЯ  

- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТКУ ПЛАТУ – від 6000 гривень на місяць        - СМАЧНІ ОБІДИ ЗА ПІЛЬГОВИМИ ЦІНАМИ 
- ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ                                                                                 -  БЗЕКОШТОВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ          
- ДВІЧІ НА МІСЯЦЬ БЕЗКОШТОВНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ В м.ТУРКА          -   ПРОФЕСІЙНИЙ ТА КАР’ЄРНИЙ  РІСТ 
 

 

ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА» 

СВОЇМ ПРАЦІВНИКАМ МИ ПРОПОНУЄМО: 

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с.Минай, вул. І.Туряниці,7 
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 248, 0 800 500 736. 

Візовий центр «AVANTI VS Без кордонів» за низькими цінами
пропонує свої послуги у підготовці необхідних документів для
відкриття НАЦІОНАЛЬНОЇ (робочої) візи, шенген (шопінг,
бізнес, культура) чеської робочої візи, венгерської візи, візи в
США, офіційного працевлаштування

– реєстрація на мрг;
– заповнення анкет;
– замовлення запрошень;
– страхування;
– безкоштовна консультація.
І ЩЕ ДЛЯ ВАС АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ: З 15.05.2017- 15.07.2017

НАЦІОНАЛЬНА (РОБОЧА ПОЛЬСЬКА ВІЗА ЗА ЦІНОЮ 50 $)
За детальною інформацією телефонуйте: 0985455609,

0501627460, або звертайтесь за адресою: м. Турка, вул. Міцкеви-
ча,17а

НАША ЯКІСТЬ – ЗАПОРУКА ВАШОГО ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТА-
ТУ.

Сердечно вітаємо із прекрасним життєвим святом – 65-річчям
від дня народження – дорогого і люблячого, чуйного і дбайливого
чоловіка, тата і дідуся – Петра Івановича Яворського  із с. Ільник.

Залишайтеся, як і раніше, молодим душею і
сповненим життєвої енергії. Хай не підводить
здоров’я, в родині панують злагода і любов, а
доля дарує ще багато-багато літ, сповнених
добра, радості, миру і достатку. Божого благо-
словення і ласки – на многії і благії літа.

Нехай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький, Вам.
З любов’ю – дружина Ольга, дочки Ірина і Оксана, зяті Борис та

Іван, онуки Яна та Віктор.

Дорогого, люблячого сина та брата, жителя с. В.Висоцьке  – Івана
Васильовича Шепіду – щиро вітають з днем народження, яке свят-
кував 29 червня, батько Василь, мама Катерина, сестри Ніна та
Наталя, швагро Євген, похресник Максимко, хресні батьки Марія та
Іван, Віра та Василь,  та вся велика родина і бажають
імениннику міцного здоров’я – з роси і води, сповнен-
ня усіх мрій, любові, добра, Божого благословення
на многії літа.

Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним і 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.

25 червня відсвяткував свій день народження житель с. Ясениця
– Микола Іванович Герб’як. Дорогого і люблячого, чуйного і турбо-
тливого чоловіка, батька, дідуся і брата сердечно вітають дружина
Ольга, сини Микола, Андрій, Іван і дочка Оксана; невістки Світлана,
Олександра, Тетяна; онуки Аліна, Андрій, Христина, Ірина, Анаста-
сія, брат Василь і бажають дорогому ювіляру міцного-міцного здо-
ров’я, невсипущої життєвої енергії, світлої ра-
дості в житті, родинного тепла, Божого благо-
словення.

Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує ще років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня на-
родження – Софію Данилівну Казибрід із с. Либохора.

Бажаємо дорогій і люблячій, щирій і турботливій мамі і бабусі
безмежного людського щастя, здоров’я, світлої життєвої радості,
сповнення усього задуманого, благополуччя, миру, добра, Божої
ласки і опіки на многії і благії літа.

Найдобріша, найкраща матусю, бабусю
рідненька!

В цей день Вам вклоняємось дуже низенько
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас.
Ми щиро молитву складаєм за Вас
І просимо Бога, щоб Він повсякчас
Вам милість і ласку Свою дарував,
Здоров’я і щастя завжди посилав.
З любов’ю і повагою – дочка Надія, зять Віталій, онук Андрійко,

син Василь.

ÄÎÂÅÄÅÒÜÑß ÏÐÎÇÂ²ÒÓÂÀÒÈ ÇÀ
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍ² ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÈ

На останній апаратній нараді голова Турківської РДА Олек-
сандр Лабецький зобов’язав керівництво лікарні підготувати
детальний звіт щодо закуплених та використаних медика-
ментів для лікування дітей до трирічного віку.

У ньому має бути зазначено, скільки коштів на це використано за
півроку, назва медикаментів та прізвище дитини, якій було надано
ліки. Така необхідність виникла в зв’язку з тим, що під час виїздів у
деякі села, батьки маленьких дітей скаржаться, що в лікарні їм
виділяють під час лікування надто мало медикаментів. Даний звіт,
не виключено,  буде опубліковано  на сторінках нашої газети. І це
правильно. Широкий загал людей має знати чи медикаменти вико-
ристовуються за призначенням, чи – не дай Боже – якимось при-
вілейованим особам.

Нагадаємо, що на 2017 рік на лікування дітей до трирічного віку в
кошторисі лікарні передбачено 1 мільйон гривень.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Âåëîñèïåäèñò íå
âïèñàâñÿ â ïîâîðîò

Минулих вихідних на авто-
дорозі Львів-Ужгород проходи-
ли змагання велосипедистів,
у яких взяли участь чимало
титулованих спортсменів з
різних регіонів України. Відпо-
відно, організатори подбали й
про безпеку їх проведення. На
випадок ймовірного травму-
вання, на дорозі, поблизу гори
Шименка, чергувала карета
швидкої допомоги Турківської
КЦРЛ.

На жаль, медики без роботи
таки не залишились. Один зі
спортсменів, рухаючись зі
Ст.Самбора у напрямку Закар-
паття, проїжджаючи серпантин,
поблизу Турки  (вісімку),  не впи-
сався в поворот та злетів до ур-
вища, де зламав руку. Потерпі-
лого було доставлено у Турківсь-
ку КЦРЛ, де медики надали пер-
шу допомогу, а згодом відправи-
ли для подальшого лікування до
одного із медзакладів Львова.

Наш кор.

Перемога в
конкурсі

Проект  Ільницької сільської
ради став переможцем облас-
ного конкурсу «Екологічно чис-
тий населений пункт». За це
сільська рада отримає грамоту
та 30 тисяч гривень на вирішен-
ня екологічних проблем.
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Нагородили кращих і
побажали плідної праці

Минулої п’ятниці в Україні відзначали День державної служби. І хоча зараз грошова винагоро-
да за нелегку працю державних службовців не така  вже й велика, проте виконують вони
чимало відповідальних завдань в інтересах держави, та громадян України в тому числі.

На Турківщині на різних посадах державної служби більше 110 осіб, багато з яких зібралися в  акто-
вому залі районної ради, щоб отримати нагороди та привітання. До присутніх звернувся голова РДА
Олександр Лабецький і подякував за взаєморозуміння та терпіння, без яких посаду державного служ-
бовця сьогодні важко уявити.
Адже до посадових осіб вико-
навчої влади звертається чима-
ло людей з найрізноманітніши-
ми проблемами, й попри всю
складність ситуацій, всім їм тре-
ба допомогти, коли не можна
практичними діями, то хоча б
розрадити добрим словом. Це
також важливо. Водночас Олек-
сандр Миронович розповів про
те, що робить сьогодні влада
для розвитку Турківщини й
підкреслив перспективи, які
вселяють надію і віру, що  не-
вдовзі наш мальовничий край
процвітатиме. Перед тим, як
вручити почесні грамоти кра-
щим держслужбовцям, він пе-
редав вітання й від голови рай-
онної ради, який з об’єктивних
причин, перебуваючи на форумі
місцевого самоврядування в Трускавці, не зміг бути  присутнім на святі. Зокрема почесних грамот
удостоїлися: Богдан Москаль – заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу РДА;
Галина Стефаник – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату РДА; Світлана
Баган – головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної
політики апарату РДА; Лілія Миньо – начальник архівного відділу РДА; Ігор Рапецький – начальник
відділу з питань надання адміністративних послуг РДА; Василь Поточний – завідувач сектору молоді та
спорту РДА; Володимир Юсипович – начальник фінансового управління РДА; Олег Гришканич – заступ-
ник начальника управління, начальник бюджетного відділу фінансового управління РДА; Михайло
Юсипович – головний спеціаліст відділу освіти РДА; Ірина Дзондза – головний спеціаліст відділу агро-
промислового розвитку РДА; Любомира Паньків – головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового
управління РДА; Олена Юсипович – перший заступник начальника Старосамбірського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України Львівської області; Галина Косолович – начальник відділу Держ-
геокадастру у Турківському районі Львівської області; Михайло Хорт – начальник управління Держав-
ної казначейської служби України у Турківському районі Львівської області; Іванна Блажівська – зас-
тупник начальника управління – начальника відділу надходжень та видатків управління Державної
казначейської служби України у Турківському районі Львівської області.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу і люблячу, ніжну і турботливу маму і бабусю – Ганну Іванівну
Лемець – з ювілеєм сердечно вітають сини Віктор і Олександр,
невістки Руслана і Віра, внуки Андрій, Євген, Микола і просять у
Господа, аби дарував дорогій їм людині
міцне здоров’я, радість, достаток, Свою
ласку і благословення на довгі безхмарні
і щасливі роки життя.

Люба мамусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зрости-

ли,
Що Ви нас любите, завжди помагає-

те,
Молитесь за нас, добра нам бажає-

те.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не

тужили,
Ви найбільшого щастя в житті зас-

лужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!

Шановні  жителі Турківщини!
Вітаємо  Вас із державним святом — Днем Конституції України!
28 червня 1996 року Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави

і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла
Основний Закон України — Конституцію. Затверджена цього дня нова Конституція суверенної України
увійшла в наше суспільне життя як головний оберіг державності й демократії, гарант незалежності та
соборності України.

Бажаємо  успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги й
творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

Від усієї душі зичимо  вам міцного здоров’я, миру та добробуту, звершення усіх планів заради світлої
долі рідної України!

Зі святом вас, дорогі земляки!
Володимир Лозюк, голова

районної ради;
Олександр Лабецький, голова

райдержадміністрації.

Шановні співвітчизники!
Від усієї душі вітаю вас із Днем

Конституції України.
У 1996 році українські грома-

дяни отримали Основний Закон,
який гарантував їм права та сво-
боди, наблизив Україну до країн
з розвинутою демократією та ос-
таточно утвердив незалежність
нової європейської держави.

Нехай демократичні засади,
що були закріплені цим надзви-
чайно важливим документом,
стануть реаліями нашого сього-
дення, а дух законності прийде
до серця кожного громадянина
нашої країни. Давайте сподіва-
тися на краще майбутнє та ра-
зом створювати нову європейсь-
ку державу!

Щиро зичу вам міцного здо-
ров’я, бадьорості духу, світлого
настрою та благополуччя. Доб-
ра вам і щастя!

Андрій Лопушанський,
народний депутат України.

Шановні земляки!
Сердечно вітаю ваc із Днем Конституції України!
Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг дер-

жавності і демократії, гарант незалежності й соборності України,
який одночасно фіксує та визначає орієнтири розвитку країни. Її
найвища цінність — верховенство права, політична, економічна та
ідеологічна багатоманітність — фундаментальні засади, на яких
ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського на-
роду.

Нехай доля ваша буде щасливою, а зміни на краще стануть реал-
іями вже сьогодні! Зичу вам миру, процвітання і добра на благо
нашої держави!

Мирослава Павлик,
голова комісії з  гуманітарних питань, питань молоді, засобів

масової інформації та соціального захисту населення Турківсь-
кої районної ради.

«СОКІЛ» (ДЖУРА)
Äèòÿ÷î-þíàöüêà â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íà ãðà
Протягом шести днів у мальовничому карпатському селі

Кам’янка, що на Сколівщині, проходив другий етап  Всеукраї-
нської дитячо-юнацької військової патріотичної гри «Сокіл»
(Джура), присвяченої 110-ій річниці від дня народження леген-
дарного командира УПА Романа Шухевича.

Серед 35 команд тут були представники й Турківщини. Зокрема
рій «Бойки», до якого увійшли учні 8-11 класів Турківського НВК:
Ілля Дільний, Роман Биїк, Юрій Ільницький, Владислав Мельник,
Андрій Мощиць, Андрій Білинський, Сніжана Гольцева, Марина Мах,

Денис Мельник та Роман Тельвак. Як розповів представник-вихов-
ник рою,  вчитель  фізичного виховання Турківського НВК Андрій
Розлуцький, учасники мірялися силами у стрільбі, перетягуванні
каната, в орієнтуванні на місцевості,  проходженні смуги перешкод,
наданні першої медичної допомоги, приготуванні куліша, а також
демонстрували виправку в урочистій парадній ході, знанні історії
українського війська.  Всі 6 днів, проведених в таборі були насичені
різноманітними патріотичними заходами, які виховували в юних ук-
раїнців почуття гордості за свою державу, за славну історію нашого
народу, за бойові звитяги українського війська. І дарма, що наша
команда не  посіла призове місце, попри це, вона продемонстру-
вала добрий вишкіл, витримку та наполегливість, й здобула добрий
досвід участі у подібних заходах. Разом з Андрієм Любомировичем
турківськими козаками і козачками опікувався й вчитель фізичного
виховання Боринського НВК Василь Ірод.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«Вітрила надії»
в Карпатському НВК

Нещодавно з 15 по 17 червня мали чудову нагоду змістовно
відпочити та збагатити свій кругозір вихованці Карпатсько-
го НВК,  імені Героя АТО Михайла Іваничка. Табір «Вітрила надії»
від християнської місії США «Голос надії» залучив до відпочин-
ку більше 120 хлопчиків та дівчат, віком від 5 до 15 років. Ди-
ректор табору Петро Височанський, команда вихователів із
США та студентів педагогічних вузів України організували
для наших учнів цікаві ігри, конкурси, вистави на християнсь-
ку тематику, спортивні змагання, вікторини.

За змістовно проведений час, від імені батьків, учнів та педагогі-
чного колективу, щиро дякуємо їм і бажаємо подальшої плідної праці
та Господньої опіки.

Мирон ЛАБЕЦЬКИЙ,
директор Карпатського НВК ім. Михайла Іваничка.



30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó     «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»                          3 стор.

Ìèêîëà Çóáðèöüêèé –
çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè

У великій когорті відомих людей Турківщини, що зав-
дяки професіоналізму та високим морально-діловим яко-
стям зуміли досягти визнання в суспільстві, є й відо-
мий правник, прокурорський працівник з великим профес-
ійним досвідом, державний радник юстиції ІІІ класу (це
звання прирівнюється до військового генерал-майор)
Микола Зубрицький. У свій час він успішно закінчив юри-
дичний факультет Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка.  У 2001 році розпочав свою блис-
кавичну прокурорську кар’єру, слідчим прокуратури Тур-
ківського району. Після двох років роботи в нашому рай-
оні його вміння та ділова хватка не залишилися непом-
іченими. Миколу Івановича переводять в прокуратуру
Львівської області. А вже через 2 роки – в Генеральну
прокуратуру України. Тут він пройшов шлях від стар-
шого прокурора до заступника начальника Департамен-
ту керівництва Генеральної прокуратури України. А
поміж цим був начальником відділу, старшим помічни-
ком Генерального проку-
рора.

Окрім чисто практичної
роботи в Генеральній про-
куратурі, наш земляк зай-
мається й науковою робо-

тою. Не так давно він захистив ґрунтовно-дослідницьку працю, ставши
кандидатом юридичних наук. У 2008 році його нагороджено подякою
за сумлінну службу в органах прокуратури ІІІ ступеня. Через 2 роки, у
2010 році, такою ж подякою ІІ ступеня, а в 2014-му – нагрудним зна-
ком «Почесний працівник прокуратури України».

І ось нова приємна звістка. 28 червня, з нагоди 21-річниці з Дня
прийняття Конституції України, Президент України Петро Порошенко
своїм Указом присвоїв Миколі Зубрицькому почесне звання «Заслу-
жений юрист України». Окрім нього, такої відзнаки удостоїлися ще 15
працівників правничої сфери нашої держави.

Цінуючи великі заслуги нашого земляка, зокрема, допомогу, яку він
надає жителям Турківщини, не лише як юрист, а як громадський діяч,
і просто щира, порядна людина, земляки, друзі вітають його з цією
високою нагородою і бажають подальших успіхів у нелегкій та відпов-
ідальній прокурорській роботі. З роси й води Вам, Миколо Івановичу, на довгу плідну працю.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановну, дорогу і люблячу – Ганну Олексіївну Дякович – з 75-
річчям від дня народження щиро вітають син Петро, невістка Ірина,
внуки Христинка, Василинка, маленький Євгенчик та свати Анатолій

і Катерина, усі рідні і близькі та бажають до-
рогій людині міцного здоров’я, світлої радості
в житті, довголіття.

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 благо-

словить.
А ми в молитвах наших проситимем

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

мамо.

Шановні архітектори Турківщини!
Щиросердечно вітаю Вас із професійним святом – Днем арх-

ітектури України та Всесвітнім днем архітектора!
Новий час, нові умови роботи потребують від Вашої професії по-

шуку нових образів, пошуку нових наукових підходів у твор-
чості і роботі.

Саме Ви розробляєте документацію, визначає-
те території, розміщуєте будівництво житлово-
цивільних, виробничих та інших об’єктів, форму-
ючи містобудівні ансамблі і ландшафтні комп-
лекси.

Бажаю й надалі зважати на інтереси грома-
дян і забезпечувати містобудівну діяльність на
якісному рівні, пишатися своєю працею, прикра-
шати місто й район справами своїх рук. Здоров’я
Вам, наснаги, добробуту, впевненості у майбутньо-
му, активної та плідної творчості, довголіття.

 З повагою – головний архітектор району Петро ЮДИЦЬКИЙ.

Громадські роботи як порятунок
для сільського населення

Одним із чільних напрямів роботи державної служби зайнятості є забезпечення підприємств,
установ та організацій робочою силою як на постійній, так і тимчасовій основі.

За посередницькими послугами з питань працевлаштування, до Турківського районного центру зай-
нятості здебільшого звертаються мешканці села (понад 80%), котрі з різних причин залишилися без
засобів до існування. На превеликий жаль, у
сільській місцевості створюють дуже мало нових
робочих місць. За таких обставин праця на пев-
ний проміжок часу – це не тільки додатковий за-
робіток і соціальний захист, але й користь для гро-
мади.

Упродовж першого півріччя цього року тимчасо-
вою зайнятістю охоплено 177 осіб. Вони займа-
лися благоустроєм території сільських рад, впо-
рядковували кладовища, обеліски, наводили лад
на об’єктах соціальної сфери, спортивних майдан-
чиках, вичищали від непотребу площі та майдани,
садити лісові культури, прибирали прибережні
смуги та ін.

Найкраща взаємодія в цьому напрямі побудо-
вана з ДП «Боринське лісове господарство», яке
очолює Михайло Ільницький. З початку цього року
наші клієнти щомісяця мають можливість долучи-
тися до суспільнокорисної праці на цьому
підприємстві. Приміром, ранньою весною вони
висаджували молоді хвойні дерева, а в канікуляр-
ний період, під керівництвом інженера з побічно-
го користування Богдана Шийки, збирають і заго-
товляють лікарські рослини.

– Найдорожчим надбанням людини є її здоро-
в’я, а тому наш обов’язок –берегти та зміцнювати
його. У цьому кожному з нас допоможуть цілющі трави, – наголосив пан Богдан. – Лише упродовж
січня-червня 120 мешканців гірського краю, шляхом участі у громадських роботах, долучилися до доб-
рої справи. Одні садили ліс, інші – збирали у ньому дари природи, що мають лікувальні властивості.
Попереду – ще два літні місяці та золота осінь. Тому, сподіваюся, число добровольців потрудитися на
благо громади значно збільшиться.

А Турківський РЦЗ й надалі активно співпрацюватиме з ДП “Боринське лісове господарство”, аби
підприємство мало додаткові робочі руки, а непрацюючі жителі району – чесний заробіток.

 Василь ЧОЛАВИН,
 начальник відділу взаємодії з роботодавцями Турківського районного центру зайнятості.

ÓÊÐÀÂ ÒÅËÅÔÎÍ – Ñ²Â ÇÀ ÃÐÀÒÈ
Днями Турківський районний суд заслухав кримінальне провад-

ження з обвинувачення жителя села Ісаї, за вчинення крадіжки
мобільних телефонів. Громадянин Г., будучи раніше неодноразово
судимим, в тому числі у 2016 році Дрогобицьким міськрайонним
судом – за ч. 3 ст. 185 ч.2 ст. 185, ч.1 ст. 125 Кримінального Кодексу
України (крадіжка та умисні тілесні ушкодження) – до 4 років і 6
місяців позбавлення волі, з іспитовим терміном на 3 роки, на шлях
виправлення не став, а вчинив новий умисний злочин. Перебуваю-
чи в стані алкогольного сп’яніння та діючи з прямим умислом, він
таємно, з корисливих мотивів, 27 березня 2017 р. викрав з будинку
свого односельця мобільний телефон разом із SIM-картою, і начеб
то, нічого не сталося, пішов до власного помешкання.

Більше того, згодом, під час проведення слідства в кримінально-
му провадженні, цей же громадянин, вийшовши з відділу поліції в м.
Турка, після зустрічі зі слідчим, попрямував до одного з місцевих
барів, очевидно, «заливати горе». Там, прийнявши оковитої,  вчи-
нив ще одну крадіжку – і знову ж таки – мобільного телефону, який
працівниця бару, нічого не підозрюючи, поклала на барну стійку.

Рішенням Турківського районного суду, громадянина Г., «любите-
ля мобільних телефонів», визнано винним. Йому призначено ре-
альний термін позбавлення волі, протягом якого він матиме добру
можливість проаналізувати свої вчинки, якщо він на таке ще здат-
ний.

Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Турківського відділу Самбірської місцевої прокурату-

ри, юрист І класу.

Ë³äåðîì åëåêòîðàëüíèõ ñèìïàò³é
çàëèøàþòüñÿ Þë³ÿ Òèìîøåíêî òà ïàðò³ÿ

ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»
Соціологічні дослідження знову підтвердили лідерські позиції

Юлії Тимошенко та партії ВО «Батьківщина». Про це свідчать
дані опитування, проведеного групою «Рейтинг».

Якби вибори Президента України відбулись у найближчу неділю,
Юлія Тимошенко виграла б їх і у першому, і у другому турі. Юлія Тимо-
шенко – єдиний політик, який впевнено перемагає Петра Поро-
шенка.

Також в уподобаннях українців лідирує партія ВО «Батьківщина»,
яка займає перше місце в симпатіях громадян.

Крім того, 85% українців впевнені, що Україна перебуває у стані
хаосу. Більшість опитаних за останній рік стали жити гірше, зокре-
ма, через величезні тарифи.

На думку 65% опитаних, головною причиною такого жахливого
стану є непрофесіоналізм та корумпованість чинної влади. Більше
половини українців виступають за розпуск парламенту та прове-
дення позачергових парламентських та президентських виборів.

Зазначимо, що опитування соціологічної групи «Рейтинг» охоп-
лює громадян України від 18 років і старших. Вибірка репрезента-
тивна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова
сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю
(face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 
2,2%. Терміни проведення: 19-25 травня 2017 року.

Роман ПОДЕДВОРНИЙ.

Шукаємо добру, порядну жінку
по догляду за хворим.

Оплата – за домовленістю.
Тел.: 0669947529;

0965810395.

Продається 3-кімнатна квартира, площею 67,5 кв.м., по вул. Мо-
лодіжна (індивідуальне опалення, вода – гаряча, холодна, теле-
фон, підвал, грядка для зелені біля будинку). Ціна – договірна.

Тел.: 0501357345.
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– для осіб, які за станом здо-
ров’я не можуть відвідувати шко-
лу;

– для осіб, що проживають у
селах і селищах (коли кількість
учнів у класі становить менше 5
осіб).

Проблемою нашого району є
мала, порівняно з попередніми
десятиліттями, наповнюваність
шкіл і, відповідно, в багатьох ЗНЗ
є класи, що складаються з менш
ніж 5 учнів.

Отже, ці школярі повинні вчи-
тись на індивідуальному на-
вчанні. Згідно згаданого Поло-
ження про індивідуальну форму
навчання, учням, що переходять
на індивідуальне навчання в
зв’язку з відсутністю повного
класу (5 і більше учнів), визначе-
не таке тижневе навантаження:

1-4 класи – 5 год. на тиждень
на кожного учня; 5-9 класи – 8
годин на тиждень; 10-11 класи –
12 год. на тиждень, тоді коли учні
в повних класах мають 20-25 год.
тижнево-навчального наванта-
ження. Різниця разюча! Хіба

можна якісно навчити дитину за
5 год. на тиждень? Що ж роби-
ти, де шукати вихід? Такий вихід
Міносвіти пропонує в оновлено-
му Положенні про освітній округ,
де анонсує ще одне нововведен-
ня сучасної освіти – створення
опорних шкіл та їх філій.

Опорна школа створюється з
метою забезпечення доступу
учнів до якісної освіти, поглиб-
леного вивчення окремих пред-
метів, отож, вона матиме потуж-
не фінансово-матеріальне за-
безпечення на обладнання ка-
бінетів фізики, хімії, біології, іно-
земних мов, інформатики і т.д.,
закупівлю комп’ютерного та
мультимедійного обладнання,
облаштування майстерень,
спортзалів, гурткову роботу і т.д.

Чому тільки на опорні школи?
Бо на це потрібні величезні кош-
ти, на всі школи їх поки що не
можуть виділити, тому таким чи-
ном хочуть наблизити якісну
школу до наших дітей. Звичайно,
над усім цим обладнанням має
стояти сучасний, розумний, кре-

ативний учитель.
Що ж з філіями? Філіями, з

яких буде здійснюватися підвіз
учнів до опорної школи автобу-
сами «Школярик», може стати
школа І або І-ІІ ступенів (без по-
ниження ступеня, якщо так вир-
ішить засновник – районна рада
в нашому випадку).

Учительські колективи опор-
ного закладу та філії стають єди-
ним колективом, яким керує ди-
ректор опорної школи, що пови-
нен обиратися за конкурсом, та
завідувачі філій і їхні заступни-
ки.

Сесією Турківської районної
ради в нашому районі буде виз-
начено 2 опорні школи – Бо-
ринський НВК та Турківський
НВК. З часом їх кількість може
збільшуватися. Зараз в районі
піде процес формування філій
до кожної з цих опорних шкіл.

Школа-філія отримає мож-
ливість створювати в початкових
класах, за відсутності повних
класів, класи-комплекти, що
дасть можливість уникнути інди-
відуального навчання для учнів
молодших класів. Учительські
колективи невеликих шкіл отри-
мають можливість влитися в ко-
лективи більших шкіл, при
відносній автономії роботи у
філії.

Батьки, за бажанням, отрима-
ють можливість вибору більш

матеріально-технічного забез-
печення навчального закладу
для своїх дітей. Учні – мож-
ливість у старших класах отри-
мати шкільні знання, вміння, на-
вички у сучасному навчальному
закладі. Це переваги. Які ж ри-
зики? Насамперед, нове завж-
ди страшить невідомістю.
Сільські громади бояться втра-
тити школи. Вчителі – роботу. Але
зміни – необхідні. Вони – вимо-
га часу. міняється світ, міняєть-
ся мета та способи навчання.
Епоха чорнильних ручок вже
відійшла в минуле, тепер для
якісної освіти старшокласників
потрібні вже не тільки шкільна
дошка, книжка, крейда, а більш
сучасні засоби, що зроблять на-
ших дітей більш пристосовани-
ми до вимог сучасного високо-
технологічного світу. Ніхто не
хоче закривати школи, адже
наші школи – центр життя кож-
ного села. Стати філією без по-
ниження ступеня – це вихід для
багатьох невеликих шкіл, адже,
згідно проекту нового Закону про
освіту, прийняття якого очікуєть-
ся ще цього року, фінансування
маленьких окремих шкіл ляже
на плечі місцевого (районного)
бюджету, а він у нас дуже обме-
жений…

Тому дивує позиція окремих
директорів ЗНЗ, які, не бажаю-
чи поміняти статус директора на
завідувача філією, вводять в
оману громадськість, говорячи
про закриття школи, в разі, коли
заклад стане філією.

Наталія ГОШІВСЬКА,
начальник відділу освіти Тур-

ківської РДА.

ÏÐÎ ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÎÏÎÐÍÈÕ
ØÊ²Ë ÒÀ Ô²Ë²É

Закон України «Про загальну середню освіту» (ст. 14, п.2)
говорить, що кількість учнів у класі сіл та селищ повинна
становити не менше 5 осіб. При меншій кількості учнів у класі
заняття проводяться за індивідуальною формою навчання,
згідно Положення про індивідуальну форму навчання, затверд-
женим наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016
р. №8. Відповідно до нього, індивідуальна форма навчання може
запроваджуватися з кількох причин, серед них:

Не втратити б
шанс і момент

Хто стукає, тому і відчиняють. Це прислів’я стосується
депутатів райради і керівників району. Відрадно і радісно є те,
що вони клопочуться не тільки про власні  інтереси, але й про
інтереси жителів району, і не тільки. Для цього вони турбу-
ють і центральні органи влади. Кажу, не тільки інтереси жи-
телів району, але усіх українців. Зокрема про передачу земель,
які є за межами населених пунктів, у комунальну власність та
розпорядження місцевих громад. Також було прийняте рішення
райрадою про заборону ринку землі.

Недавно стало відомо, що депутати райради звернулися до
Прем’єр-міністра відносно скорочення лікарень і створення гос-
пітальних округів. Причиною такого звернення стало рішення
Львівської обласної влади про створення на Львівщині тільки шести
госпітальних округів. На південній стороні було вирішено створити
три такі округи – в Самборі, Дрогобичі і Стрию. А це означало, що
Турківський район залишився би без належного медичного обслуго-
вування. Тішить відповідь з Міністерства охорони здоров’я, що воно  у
своєму проекті пропонує на території Львівської області створити
десять госпітальних округів. Тепер районній владі, депутатам всіх
рівнів, політичним партіям і громадським організаціям треба вико-
ристати цей шанс і не упустити момент, а звернутися до голови ОДА п.
Синютки і голови облради п. Ганущина з проханням про створення
госпітального округу в Турці. Мотиви чи аргументи такі: віддаленість
населеного пункту до госпітального центру має бути 60 км. А наші
села Карпатське, Гусне, Мохнате,  Красне та інші віддалені від Сам-
бора, Дрогобича чи Стрия більше як на 60 км. Крім того, наш район
має розвиватися в першу чергу, за рахунок туризму. А чи багато ту-
ристів приїде чи прийде туди, де нема належного медичного обслу-
говування? Завдяки минулим керівникам, та й теперішнім, база в
Турці для госпітального округу. Прекрасна Центральна районна лікар-
ня – з чудовою парковою територією на березі річки Стрий. Такий
комплекс, який утримують в належному стані і за призначенням, міг
би бути курортним, а не тільки центральним лікувальним закладом
госпітального округу.

Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО КУН.

«Ç ÂÅÐØÈÍ ²
ÍÈÇÈÍ»

Уже побачив світ  ювілейний,  двадцятий, ви-
пуск Вісника бойківського літературно-краєз-
навчого  конкурсу ім. Мирона Утриска  «З вер-
шин і низин». Вийшов він невеликим накладом,
але ті, хто його тримає у своїх  домашніх бібліо-
теках,  матимуть згадку про цей традиційний
літературний конкурс справжніх бойків – силь-
них духом, мудрих, талановитих і працьовитих
людей.  Нещодавно я зустрілася із  головою
організаційного комітету конкурсу Михайлом
Вагілем, який і розповів про останні події на  літе-
ратурно-краєзнавчій ниві, якою піклується, та
коротко  прорецензував  згадане  видання.

– Подали свої праці  до  Вісника 80 авторів, але,
через відсутність коштів,  надруковано  лише 40. До-
речно сказати, що серед усіх праць  немає жодної
збірки, в якій  би не звучали актуальні на нинішній
час теми – історія боротьби нашого народу за неза-
лежність, жертовність нашої нації, культура і побут
бойків,  Шевченкова слава.., – наголошує Михайло
Семенович. – Літературний  Вісник  складається з
кількох  розділів. Перший висвітлює офіційні матері-
али – положення про конкурс, постанову засідання
оргкомітету  конкурсу та інші документи.  У другому,
під назвою «Сторінки історії», вміщено цікаві уривки
з  історичних книг авторів  Романа Дяківа, Петра Збо-
ровського, Миколи Михайлика, Михайла Храпка, Ігоря
Фарини. У розділі  «Видатні постаті краю» « засвіти-
лися»  Ігор Макар, Любов Галай,  Лілія Гулевич;  у
розділі «Краєзнавство» –  Зіновій Кутельмак, Олег
Тимчак, Ігор Зачко, Василь Касперевич,  Віра Кото-
вич,  Олександр Терлецький і Тетяна Терлецька, Ва-
силь Сольчаник.  Уривки  з книг   шістьох  авторів – о.
Миколи Пишковича, Наталії Пастух, Оксани Кондри,
Віри Фесенко, Євгенії Шудрі, Валентини Щеголько-
вої  –  вміщено у розділі  «До нашої духовності». Є тут
розділ «Спогади» – з  уривками із книг «Сповідь про-
курора» Олега Чопка та книги «Спогади» Романа
Яреми. У розділі « Дитяча сторінка» вміщено уривки
з книг Віри Політаєвої, Людмили Романюк та Миколи
Турківського.  Чи не найбільше –   10 авторами (Віктор
Антонюк,  Марія Войтик,  Василь Здоровик,  Ярослав
Ільків,  Розалія Канарєєва,  Іван Кілик,  Галина Лігуць-
ка,  Павло Ризванюк,  Василь Сигерич,  Світлана
Яцишин) – представлено  останній, восьмий розділ
–  «Поезія. Оповідання». Закінчує видання галерея
кольорових світлин  із презентації конкурсу.  Слід ска-
зати,  що географія  авторів широка –  майже з усіх
регіонів України:  Півдня і Заходу країни, відзначила-

ся й Старосамбірщина (свої твори подали 5 авторів),
Городоцький, Стрийський, Миколаївський райони,
м. Дрогобич, є й наші земляки  – Петро Зборовсь-
кий, Розалія Канарєєва, Микола Михайлик,  а також
із Німеччини   – Надія Метзгер та Василь Здоровик.
Тематика творів досить різна, але найбільше з них
пройняті сьогоденням –  подіями на Сході України.
Дуже багато віршів присвячено учасникам АТО.

Приємно, що на відміну від попередніх  років,
зібрано дуже компетентне журі.  У його  складі  є
поважні люди –   Василь Футала, доктор історичних
наук;  Василь Комарницький, кандидат історичних
наук;  Мирон Яким, кандидат філологічних наук до-
цент; Василь Зварич, кандидат філологічних наук,
доцент;  Богдан Ладанай, заслужений журналіст Ук-
раїни; вчителі Михайло Павлюк,  Катерина Гого-
левська, Олег Тимчак, Оксана Паславська,  Марія
Михайлишин, лікар Оксана Павлик, краєзнавець
Микола Михайлик.

У ХХ-му літературно-краєзнавчому конкурсі  ім..
Мирона Утриска взяли участь 68 учасників.  11 з них
було нагороджено дипломами лауреата, 17 – дип-
ломами І ступеня, 10 – дипломами ІІ ступеня, 20 –
дипломами ІІІ ступеня та  ще 11 учасників були на-
городжені грамотами.  А вище  згаданий вісник  мав
на меті популяризувати   їхні твори. Оргкомітет щиро
вдячний спонсорам,  завдяки яким це видання по-
бачило світ. Кошти на випуск Вісника надали Това-
риство «Бойківщина» (США), Канади (голова Я. Гев-
рич), Всеукраїнське громадське Товариство «Бой-
ківщина ХХІ століття» (голова П. Косачевич) і авто-
ри, твори яких надруковані у ньому.

– Кілька слів, Михайле Семеновичу, скажіть,
про  цьогорічний, ХХІ конкурс ім.. Мирона Ут-
риска.

 – На даний час  уже  подано на конкурс  22 твори.
Засідання журі відбудеться 20 липня, а 5 серпня, у
рамках  проведення Шостих Всесвітніх бойківсь-
ких фестин,  пройде  презентація  конкурсу. Завжди
ця літературна подія відбувалася 30 серпня – у день
народження  нашого земляка, патріота рідного
краю Мирона Утриска, а цього разу ми трошки зра-
дили традиції.  Ще є трохи часу, тому надіємося, що
авторів побільшає. Багато у підготовці та проведенні
презентації цього конкурсу мені допомагають мій
заступник  Оксана Павлик,  секретар оргкомітету,
директор  народного музею «Бойківщина»  Русла-
на Юсипович, а також члени оргкомітету Богдан
Ладанай, Іван Костюк, Катерина Гоголевська, Ми-
хайло Павлик, Ганна Семків, Петро Косачевич, Ми-
кола Михайлик, Марія Михайлишин, Мирон Яким.
Велике їм спасибі за  активність, співпрацю і взає-
морозуміння.  Маю надію, що й цього року нам вда-
сться успішно і на належному рівні провести  пре-
зентацію  ХХІ конкурсу ім. Мирона Утриска.

Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення громадських слухань щодо затвердження та-

рифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для
комунальних будинків

05 липня 2017 року, о 17.00 год., відбудуться громадські слухання
щодо обговорення проекту рішення Турківської міської ради «Про
затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів для комунальних будинків».

Громадські слухання відбудуться в залі засідань Турківської
міської ради за адресою: м.Турка, пл.Ринок, 26.

За довідками звертатися за телефоном: 3-11-90.
Турківський міський голова Геннадій КОГУТ.

Дорогу, люблячу доньку, дру-
жину і матусю, ласкаву і турбо-
тливу бабу-
сю – Лілію
Володими-
рівну Вой-
тусік з Тур-
ки – сер-
д е ч н о
вітаємо із
пре кр ас -
ним юві-
леєм, який
відзначати-
ме 2 липня.
Б а ж а є м о
їй довгого віку, добра, здоров’я і
щастя без ліку та Божої опіки на
довгій життєвій дорозі.

Хай буде світлим Ваш жит-
тєвий шлях,

Хай не турбують лихо і на-
пасті.

І журавлі на крилах хай не-
суть

Все те, що називаємо ми
щастям.

Тепло й добро нехай дарує
світ,

Дай Боже Вам здоров’я і
натхнення,

Щоб Ви прожили ще багато
літ

Під Божим і людським бла-
гословенням.

З любов’ю – батьки, чоловік,
син з невісткою і любима онучка
Марічка.
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За інформацією державних
ЗМІ, Міністерство охорони здоро-
в’я України  виділило на програ-
му «Доступні ліки», в якій  на
даному етапі по всій Україні  бе-
руть участь 6  тисяч аптек,  67
млн. грн.

Тож, як оцінюють дану програ-
му, я й поцікавилася у пере-
січних громадян  та  працівників
деяких турківських аптек.

Моя  знайома, в якої постійно
проблеми з тиском, задоволена
тим, що  діє така програма.

– Мені допомагають наші,   ук-
раїнські ліки, найдешевші, –
каже п. Ярослава. – Наприклад,
амлодипін. За безкоштовним
рецептом  дають  по одній упа-
ковці. Тож   мені їх вистачить на
місяць. Потім знову піду до  ліка-
ря за рецептом.  Мені ця про-
грама підходить.  А моя родичка
каже, що ці ліки їй не  допомага-
ють, вживає   лише  закордонні,
а їх у переліку ліків  під реаліза-
цію  програми «Доступні ліки»
немає.  Тож  доводиться купля-

ти.  Це вже як кому виходить.
 І справді,  в поліклініці  я по-

чула думку від людей, що треба
було би  розширити кількість
препаратів, бо не всі, зареєст-
ровані у програмі, підходять  хво-
рим.

 – Люди до нас звертаються.
Деколи в день може бути й біля
30 безкоштовних рецептів.  Знає-
те, у нас ще така своєрідна спе-
цифіка: якщо гарна погода, ба-
гато роботи в полі чи на  городі,
то й відвідувачів у аптеці значно
менше. В основному беруть
вітчизняні ліки – еналаприл,
амлодипін,  –  розповідає  прац-
івник  аптечного пункту  райпол-
іклініки  Тетяна Квасниця. –  Але
люди  за безплатно хотіли би
придбати  й дещо дорожчі – на-
приклад, сиофор, але  це  вже
залежить не від нас, а в значній
мірі  від постачальників.  Ліки
іноземного виробництва у нас є,
але тільки за готівку.  Ми не мо-
жемо відпускати їх за програмою
«Доступні ліки», якщо їх немає у

переліку. Ті, які можемо відпус-
тити, ті  й маємо.  Щоправда,  є
кілька препаратів, які  значать-
ся  в переліку на безкоштовний
відпуск, але їх з якихось причин

постачальники нам  недодають.
І  тому зараз тимчасово  зробив-
ся їх дефіцит.  Але маємо надію,
що відсутні на сьогодні ліки по-
являться в аптеці, бо ж донедав-
на були. Є  випадки,  коли люди-
на  виступає  проти отоварення:
«Я  від такої фірми ліків не хочу,
а від іншої».   У такому випадку
пропоную почекати,  поки ми
замовимо препарат від тієї
фірми, яку  вона бажає,  або ж
раджу звернутися в іншу аптеку.

 –  Я вважаю, що є програма,
під яку держава заклала певні
кошти, і її потрібно виконувати,
– ділиться думкою   фармацевт
Оксана Самусь.  – Але на почат-
ку кожного нововведення завж-
ди бувають  якісь камені споти-
кання.  З часом усе налагод-
жується.  Наприклад,  дуже час-
то  роблять помилки  лікарі при
виписуванні рецептів.   Зараз на
ринку  немає такої діючої речо-
вини   як  симвастатин. Від по-
чатку програми симвастатину
немає взагалі, проте  лікарі у
безкоштовний рецепт  цей пре-

парат  вписують.  Може бути й
тимчасова відсутність того чи
іншого  препарату.  На даний час
немає  таких таблеток як  верос-
пірон або ж спіронолактон.  Їх
може не бути й тиждень.   Але
людині  із якогось віддаленого
села їхати   в Турку, витративши
30-40 грн.  в одну сторону,  та
стільки ж в  другу – і  не купити
ліків, також проблематично. Ну
й на переважну більшість ліків є
доплата, на якісь вона менша, а
на якісь – більша.   Це також лю-

дей не дуже влаштовує. Особли-
во тих, хто ледь зводить кінці з
кінцями.  Такі ліки,  щоби  прид-
бати зовсім  безкоштовно, є,  але
є мало.

І справді, як кажуть фармацев-
ти, перелік препаратів не дос-
коналий. Відсутні комбіновані
форми. Є препарати,  які люди
не вживають,  і немає тих, які
були в попередній програмі з
гіпертонії.

  Та все ж кількість громадян,
які почали звертатися до лікарів,
зросла. На перших порах реалі-
зації  програми  бажаючих було
менше.  З серпня очікують й но-
вих виробників – учасників про-
екту. Наразі  у проекті бере
участь 37 фармакомпаній.  Ка-
жуть, що до кінця  року уряд пла-
нує розширити програму. Які це
будуть захворювання і по яких
діючих речовинах відбувати-
меться відшкодування – це за-
раз активно обговорюють  в
Міністерстві охорони здоров’я.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ÏÐÎÃÐÀÌÓ
«ÄÎÑÒÓÏÍ² Ë²ÊÈ»

 За цією програмою, нагадаємо,  ліки видають за рецептом
лікаря хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну
астму і діабет.  Програма орієнтована на хронічно хворих
пацієнтів. Кожного дня в реєстратуру Турківської районної
поліклініки лікарі даних профілів  подають звіти, скільки  ними
було виписано безкоштовних рецептів. Так,  наприклад, за  два
робочі дні – п’ятницю і понеділок,  23 і 26 червня, дільничним
терапевтом Галиною Рапій виписано 27 безкоштовних ре-
цептів, а дільничним терапевтом Галиною Ступницькою – 36.
До того ж щотижня  в кабінеті  в. о. головного лікаря Костян-
тина Коробова відбуваються  робочі наради, де  також розгля-
дають хід реалізації програми «Доступні ліки» у нашому рай-
оні. Так, станом на 26 червня, всього отоварено 1421 рецепт,
на суму 35656, 39 гривень.  Так  аптека ФОП Валентини Марк-
іної отоварила 247 рецептів ( 4233, 95 грн.),   аптека «Соломія
сервіс «Подорожник» – 34 (1330, 35 грн.), аптека «Сальве»
(Львів) – 37 (956,63 грн.),  аптека «Довіра» – 328 (7256,86 грн.),
аптека «Медфарм» – 75 (2163 , 52 грн.),  аптека «Лідер-Захід» –
700 (19715, 08 грн.).

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÀÐÕ²ÂÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ
Національний   архівний фонд у Турківському районі формується у порядку, встанов-

леному Законом України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» з архівних
документів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності, а також архівних документів громадян і їх
об’єднань.

Установами-джерелами комплектування Національного  архівного фонду в архівному відділі
Турківської РДА є Турківська районна державна адміністрація, Турківська районна рада, 1 селищ-
на рада, 32 сільські ради, сільськогосподарські товариства (колишні колгоспи і радгоспи), відділи
та управління Турківської РДА, громадські організації – разом 102 установи та організації.

На документи Національного архівного фонду ведеться обов’язковий державний облік у поряд-
ку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Архівний відділ, що здійснює повноваження власника, юридичної та фізичної особи, у власності
яких перебувають документи Національного архівного фонду, зобов’язані дотримуватися порядку
ведення їх обліку.

Власники документів Національного архівного фонду, або уповноважені ними юридичні та фізичні
особи, зобов’язані утримувати в належному   стані будівлі і приміщення архівних установ, підтриму-
вати в них необхідний технологічний режим, а також у випадках, передбачених законом, створю-
вати копії для страхового фонду користування документами Національного архівного фонду, іншим
чином забезпечувати їх збереженість, а в разі віднесення їх до унікальних чи надання у користу-
вання позаархівними установами, забезпечувати страхування за правилами, встановленими за-
конодавством.

Громадяни України мають право користуватися документами Національного архівного фонду
або їх копіями, на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Особи, які користують-
ся документами Національного архівного фонду за службовим завданням, подають документ, що
підтверджує їх повноваження.

Лілія МИНЬО,
начальник архівного відділу

Картина літнього
ранку

Забарився ранок десь в дорозі,
І ставків не видно крізь тумани.
Вийшла мати й стала на порозі –
Їй хотілось привітати ранок.
Матері шептали верболози
Тиху сповідь давніх поколінь.
А вона схилилась зачаровано
І дивилась: спить у квітці джміль.
Роса студила мамі ноги босі,
А вона завмерла від краси:
Їй здавалось, що проміння косе
Заховалось в затінку гори.
Грали роси барвами веселки,
Джміль проснувся сонце зустрічати.
А воно з-за Кичери всміхнулось
Ранок й мою маму привітати.

Сон
Мамо, матусенько, мамочко, ненько…
Шепочу слова, не знаходжу слова.
Пригортаюсь – і бачу очі рідненькі,
А зморшки зорали чоло.
Натруджені руки лягають на плечі,
В очах промениться любов.
Клекоче на вигоні зграя лелеча –
І мамина ласка зі мнов.
В’ється вузенька стежина до хати,
І річка в задумі блищить.
Розкинула яблуня гілля крислато,
Матуся в задумі сидить.
І хочу я ще раз матусю обняти
Й сказати їй найтепліші слова…
Та я пробудилась – і казка скінчилась,
Залишилась могила – гранітна плита…

Марія ТАЦИН,
с. Карпатське.

Цьоця Оксана і вуйко Роман,
двоюрідні се-
стри Тетяна і
Ольга з сім’я-
ми щиро віта-
ють з ювілеєм
дорогу для них
людину – Лілію
Володимирівну
Войтусік – і ба-
жають люблячій
ювілярці міцного-
міцного здоров’я, усіх земних
благ, життєвого оптимізму і Бо-
жого благословення.

Цей день для Тебе особли-
вий,

Твій день народження – чу-
довий і ясний.

Нехай він буде радісний,
щасливий –

Як дощик – теплий, літній і
рясний.

Бажаєм  доброго здоров’я,
море квітів

І здійснення всіх заповітних
мрій.

Бажаєм миру в домі, миру в
світі,

І миру завжди у душі Твоїй.

Церковний комітет та пара-
фіяни церкви Святого Миколая
с. Кривка щиросердечно віта-
ють з днем народжен-
ня, яке святкува-
тиме 2 липня, на-
стоятеля церкви
о. Петра Яниши-
на . Нехай Гос-
подь щедро бла-
гословляє Вас і
Вашу родину,
дарує міцне здо-
ров’я, радість, надію і любов, а
Пречиста Діва Марія покриває
Вас Своїм материнським По-
кровом на многії і благії літа.

Щоб довіку несли Ви Божу
науку у світ.

Хай світ потепліє від Божо-
го слова.

Хай радість щодня Вам Бог
посилає

І Вашу родину благослов-
ляє.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із юві-
леєм молодшу ме-
дичну сестру ФАПу с.
Яблунів – Ярославу
Миколаївну Кухар –
і бажають ша-
новній ювілярці
міцного здоров’я,
невсипущої життєвої
енергії, благополуччя, Божої
ласки у житті.

Хай доля не  знає печалі і
втоми,

Хай щастя панує завжди  в
Вашім домі.

Хай шанують Вас добрі
люди,

Хай здоров’я міцним до 100
років буде.

Трагедія в селі  Либохора
У місцевій річці втопився 2-річний хлопчик

П’ятниця 23 червня стала для всього села Либохора трагічно чорною. В полонині лютувала гроза, падав сильний дощ,
місцева річка Либохірка була повноводною та брудною. Очевидно, це й стало причиною трагедії. Дворічний хлопчик, який
був єдиним сином у молодій сім’ї, сам вийшов з подвір’я, а коли батьки спохватилися, знайти його не змогли.

До пошуків долучилося все село, працівники правоохоронних органів. У всіх ще була надія, що ось-ось дитина знайдеться. Але, на
жаль, все сталося по-іншому. Наступного дня хлопчика знайшли втопленим. Швидка течія знесла його майже на 3 км – від церкви
з верхнього кінця села, де мешкає сім’я,  аж до храму нижнього кінця села.

Невимовний біль, величезна втрата. Дай Боже сили, терпіння рідним пережити це горе.
Наш кор.
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Гарячі рідини є найбільш по-
ширеною причиною опіків у
віковій категорії дітей від 0 до 5
років і людей похилого віку . Кон-
такт з гарячими предметами є
причиною близько 20-30%
опіків у дітей.(за результатами
досліджень Геннадія Фузайло-
ва у Львівській області). Як пра-
вило, ошпарення призводить до
опіків першого або другого сту-
пеню, але може також призвес-
ти до опіків третього ступеню,
Опік – травма тканин тіла, вик-
ликана дією тепла, електрично-
го струму, хімічних речовин або
випромінюванням. Опіки, що
впливають лише на поверхню
шкіри, відомі як поверхневі, або
опіки першого ступеню. Коли
уражаються нижчі шари – це
частково проникаючий опік або
опік другого ступеню. Глибокий
опік, або опік третього ступеню
– це травма, що поширюється на
всі шари шкіри. З опіком четвер-
того ступеню пов’язане ушкод-
ження більш глибоких тканин,
таких як м’язи або кістки . По-
над 12 тисяч дітей в Україні що-
року отримують опіки, які, за
даними статистики, займають
перше місце серед дитячого
травматизму. Важливо, що
близько 90% з них стаються на
кухні у дітей віком до п’яти років.
Переважно опіки трапляються
через незнання або необачність
батьків. Дитина перевернула на
себе горнятко з гарячою кавою,
перечепилася через відро з ок-
ропом – і це лише приклад
кількох ситуацій, що обертають-
ся трагедією для малюка і сім’ї.

В Україні вживається дуже
мало заходів для збереження
фізичного здоров’я дітей. Саме
тому для попередження опіко-
вої травми у дітей та з метою
навчання батьків, з 2012 року у
Львівській області реалізується
освітній проект «Проти опіків»
(Scald Burn Prevention Program
in Ukraine). Ініціатор та керівник
проекту – Геннадій Фузайлов,

професор Гарвардської медич-
ної школи, лікар бостонської
клініки Shriners Hospitals for
Burn Children. Вже проведено
навчання сімейних лікарів, пе-
діатрів та лікарів жіночих кон-
сультацій. Окрім цього, пара-
лельно проходить навчання
батьків. Щороку понад 250 дітей
звертаються за медичною до-
помогою в опіковий центр Ко-
мунальної 8-ї лікарні нашого
міста. Інколи дуже важко вряту-
вати життя попечених дітей, які
отримали більше 50% опіків
тіла. А причиною цієї трагедії є
необережність та безвідпові-
дальність батьків. Діти, які от-
римали опікову травму, ніколи
не будуть здоровими, а батьки
таких дітей усе життя будуть собі
докоряти за недогляд . Тому
основна мета проекту «Проти
опіків» – це навчити батьків, як
вберегти свою дитину від опіків
у побуті. Поширюючи проект, ми
намагаємось відкрити інший бік
нашої медицини. Це розвиток
освітньо-профілактичного на-
прямку. Уся команда нашого
проекту сподівається на
підтримку кожного з Вас. Не
будьте байдужими до здоров’я
та безпеки своїх дітей!
Приділіть якусь хоча б малень-
ку частинку свого дорогоцінно-
го часу для навчання. Ознайом-
тесь зі             сторінкою нашого
проекту у Фейсбуці та завітайте
на сайт http://
burnpreventionukraine.com і ми
гарантуємо, що отримані знан-
ня нададуть Вам змогу убезпе-
чити свою дитину від опіків у по-
буті! Пам’ятайте! Діти, які отри-
мали опіки, ніколи не видужу-
ють повністю і будуть потребу-
вати лікування та численних
оперативних втручань впро-
довж усього життя. Це не лише
величезні фінансові витрати
для батьків, а й скалічене май-
бутнє життя дитини.

Простіше та ефективніше по-
передити опіки! Запевняємо

Вас, що прості речі можуть вря-
тувати життя Вашої дитини!

– Не їжте і не пийте нічого га-
рячого, коли дитина сидить у Вас
на колінах, або коли Ви тримає-
те її на руках. Діти будуть тягнути-
ся до чашки, склянки або таріл-
ки, щоб подивитися, що в них.

– Не ставте горнятка або чай-
ники близько до краю столу.

– Не використовуйте звисаю-
чих вниз скатертин.

– Слідкуйте за тим, щоб дроти
електричних кип’ятильників і
чайників не звисали вниз.

– Готуйте їжу на далеких кон-
форках. Завжди ставте каструлі і
сковорідки на плиту ручками на-
зад.

– Використовуйте захисну ре-
шітку для плити, щоб Ваша дити-
на не могла доторкнутися до га-
рячих поверхонь або переверну-
ти на себе каструлі з гарячим
вмістом.

– Гасіть палаюче масло, на-
кривши його кришкою. Ніколи не
гасіть масло водою.

– Пляшечки й каша, розігріті в
мікрохвильовій печі, часто зда-
ються лише теплими, хоча все-
редині – обпікаюче гарячі. Тому
ретельно перемішайте їжу і скуш-
туйте її, перш ніж приступити до
годування дитини.

– Не залишайте на підлозі
відра, каструлі або тази з гаря-
чою водою – діти можуть заче-
питися і впасти туди

– Ніколи не заливайте у ванну
тільки гарячу воду, контролюйте
температуру води термометром.

– Не залишайте важіль змішу-
вач в положенні «гаряча вода».
При відкриванні крана дитина
може обшпаритися.

– Прилаштуйте до крана спец-
іальний термостат, який обме-
жує нагрівання води до 50 °С.

– Заливайте в грілку воду, тем-
пературою не вище 50 °С, і доб-
ре закручуйте кришку.

– Не залишайте дитину одну
без нагляду, коли вона робить
інгаляцію. Дитина може легко

потягнути на себе зі столу ріди-
ну для інгаляцій разом з рушни-
ком.

– Не варто недооцінювати «ра-
діус дії» вашої дитини – він
збільшується із кожним днем!

Виконання цих порад не по-
требує додаткових фінансових
витрат з боку батьків, але сто-
відсотково допоможе захистити
здоров’я дитини.

Проте, якщо виникне прикра
ситуація, необхідно пам’ятати
прості рекомендації надання
медичної допомоги:

Перша допомога при опіках.
– При нещасному випадку не-

гайно охолоджуйте місце опіку
водою упродовж 10-15 хвилин.
Вода при цьому повинна мати
температуру не нижчу +15° С,
інакше дитина може переохоло-
дитися. Охолодження такою во-
дою має й знеболюючий ефект.

– Негайно викличте бригаду
швидкої допомоги, за телефо-
ном 103.

– Ні в якому разі не обробляй-
те опікову рану борошном, зуб-
ною пастою, маслом, спиртом і
іншими «народними» метода-
ми.

– Пам’ятайте про те, що ваша
дитина знаходиться в шоковому
стані. Не залишайте її одну до
прибуття лікаря швидкої допо-
моги.

Лише за січень 2017 року в Тур-
ківському районі сталося 6 ви-
падків опіків окропом дітей до
п’яти років. Був випадок, коли
старший брат під час забавки
штовхнув молодшого, який впав
у тазик з окропом. А загалом з
початку року до Турківської КЦРЛ
поступили  12 дітей з опіками.

Довідка. Матеріал підготовле-
ний в рамках реалізації Проекту
«Проти опіків», черговий етап
якого розпочався у Львівській
області ще в минулому році. Ке-
рівник проекту – Геннадій Фу-
зайлов, професор (Harvard
Medical School, Бостон; Shriners
Hospital for Burn Children, Бос-
тон). На Львівщині програма
впроваджується за сприяння де-
партаменту охорони здоров’я
ЛОДА, Управління охорони здо-
ров’я Львівської міської ради,
опікового центру 8-ої міської
клінічної лікарні.

Мар’яна ІСЬКІВ,
лікар-педіатр, аспірант ДУ

«ІСП НАМНУ».
Віталій СЕМЕНКІВ,

дитячий лікар-анестезіолог
ТКЦРЛ.

Íåîáà÷í³ñòü áàòüê³â
êàë³÷èòü çäîðîâ’ÿ ä³òåé...
Ми часто намагаємось підбадьорити душу горнятком запашного чаю або ароматної кави.

Але не завжди задумуємось, як небезпечно це може бути, особливо для дітей. Адже часто
батьки, займаючись своїми «важливими справами», залишають своїх чад без нагляду.

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
Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Турка»

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одер-
жання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань, Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення про-
екту рішення Турківської міської ради «Про затвердження Положення
про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Турка».

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження

Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Турка»
розроблено відповідно до норм чинного законодавства з метою врегу-
лювання відносин, які виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої
реклами на території міста та визначають порядок надання дозволів на
розміщення такої реклами

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 регуляторно-
го акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регулятор-
ного акта та аналізу регуляторного впливу.

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

Міський голова  Геннадій КОГУТ.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення повторного конкурсу на заміщення тим-

часово вакантної посади спеціаліста ІІ категорії відділу
бухгалтерського обліку (на період відпустки для догляду
за дитиною, яка потребує домашнього догляду).

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака-
лавра, спеціаліста, магістра, навички роботи на комп’ютері.

Перелік документів, які подаються на конкурс:
- заява про участь у конкурсі;
- заповнена картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатка-

ми;
- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії належним чином засвідчених документів про освіту;
- інформація про заповнення Декларації про майно, доходи,

витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік
за формою, передбаченою Законом України «Про запобіган-
ня корупції»;

- копія документа, що посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або

військовозобов’язаних);
- копія трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від

дня публікації оголошення в газеті за адресою: м. Турка, пл.
Ринок, 26.

Телефон для довідок: (03269) 3-11-90
Міський голова Когут Г.Й.

Áîéê³âñüê³
ñ³ì’¿ â÷èòåë³â
Народжена на Бойківщині в

80-х роках в Шевченківські дні
ХІХ століття, сім’я Миколи
та Патранелі Ковальських
переїхали та оселились в с.
Либохора Турківського повіту
на Львівщині. Знаючи, що в селі
є мінеральні джерела та пре-
красні відпочинкові можли-
вості, побудували двоповерхо-
ву відпочинкову віллу для ту-
ристів, яка збереглась до сьо-
годнішніх днів (де розмісти-
лись: сільрада, пошта та інші
установи). Істинні патріоти!
Вони вчили дітей, наполегли-
во прищеплювали любов до
своєї минувшини, княжих
часів, славного козацтва,
січового стрілецтва та учас-
ників УГА.

Господар п. Микола був, крім
своєї основної професії народ-
ного вчителя, ще й прекрасним
пасічником, навчивши бджоляр-
ства багатьох господарів, а гос-
подиня п. Патранеля була ще й
сільським народним лікарем.

Виростили двох синів та доню
Наталю:

– Роман Миколайович – лікар,
закінчив Варшавський універси-
тет. Член ОУН, доброволець 1-
ої УНД. Помер в США;

– Володимир Миколайович,
1922 року народження, арешто-
ваний НКВД в 1941 році і розст-
ріляний в Самбірській тюрмі;

– Наталія Миколаївна – закін-
чила Дрогобицьку гімназію та
Львівський медінститут, учасни-
ця визвольних змагань ОУН-
УПА. Померла у Львові в 2004
році.

Садиба п. Ковальських з 30-х
років стає станицею ОУН. А зав-
дяки чеському кордону, який
перетинав полонину, переходи-
ли кур’єри ОУН. Однак Ко-
вальським не вдалося заверши-
ти розпочату справу, бо дефен-
зива (польські загони) почали
вбивати українських патріотів.

Друзі передали Ковальським,
що готується замах на життя ди-
ректора – Миколи Ковальсько-
го. Інформацію підтвердив ще й
інспектор шкіл Турківського по-
віту, і сім’я змушена була виїхати
з села, а їхній будинок польські
прислужники хотіли спалити.
Проте місцеві селяни не дали,
загасили пожежу. Ось така згад-
ка про сім’ю патріотів України,
вірних синів та дочок нашого ук-
раїнського народу, які відійшли
у вічність в той час, коли Україна
почала йти шляхом до Волі та
свободи. Їхня посвята та жертви
не пропали намарно, бо когор-
ти тих, які ставлять в основу сво-
го життя добробут і велич Украї-
ни, з кожним днем зростають.

«Будь горда, Україно, за них.
Ти вічна в їх жертві.
А вони вічні в Тобі…»
(Марко Боєслав, серпень

1947 р., повстанський поет).
Михайло КАЗИБРІД,

уродженець с. Либохора,  жи-
тель м. Червоноград.

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.
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Західноукраїнська філія відкритого Міжнародного універси-
тету України запрошує здобути вищу освіту та отримати
диплом державного зразка.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст: бака-
лавр, магістр, за спеціальностями: соціальна робота, фінанси і кре-
дит, харчові технології, діловодство, обслуговування комп’ютерної
системи, автомобільний транспорт, туристичне обслуговування і
правознавство.

Є можливість отримати вищу освіту, навчання за кордоном за
програмою, подвійних дипломів.

м. Турка, вул. Д.Галицького,2  (4 поверх).
Тел.: 0991236845, 0966487991.

Ліцензія МОН України АЕ 636064, від 10.03.2015 р.

ПОНЕДIЛОК, 3
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 21.00
Новини
06.25, 00.25 Вiд першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервiс
08.45 Свiт он лайн
09.00 ПРОФIЛАКТИКА!!!
15.35 Х/ф «Вiчнi таки»
17.20 Театральнi сезони
17.50 Вiкно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 02.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
02.45 Т/с «Таксi»

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 02.05 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45 «Мiняю жiнку - 6»
12.20, 01.05 Т/с «Байки Мiтяя»
14.30, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 21.15 Т/с «Свати - 6»
22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
23.20, 02.30 Х/ф «Любов з
ризиком для життя»

ІНТЕР
06.00 М/ф «Зачарований
хлопчик»
06.50, 20.00, 03.45
«Подробицi»
07.20, 13.50 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
08.15 «Орел i Решка. На краю
свiту»
10.00 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
15.20 «Жди меня»
17.40 Новини
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.40 Т/с «Пiдземний перехiд»
22.40 Т/с «Впiзнай мене, якщо
зможеш»
00.30 Т/с «Чотири пори лiта»

ВIВТОРОК, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.30, 00.25 Вiд першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 16.50 Т/с «Площа
Берклi»
09.55 Д/ф «Секрети Вiльнюса»
10.50 Т/с «Епоха честi»
11.45 Д/с «Орегонський
путiвник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.30 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
13.55 Т/с «Лiнiя захисту»
15.20 Фольк-music
16.20 Мистецькi iсторiї
17.45 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Садовi скарби»
19.55 Нашi грошi
20.20, 02.10 Про головне
21.50 Докудрама «Мисливцi за
нацистами»
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

02.45 Т/с «Таксi»

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 02.05 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.40, 01.05 Т/с «Байки Мiтяя»
13.40, 14.55, 20.15, 21.15 Т/с
«Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
23.20, 02.30 Х/ф «Хочу як
Брiджет»

ІНТЕР
05.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
06.30 Мультфiльм
06.50, 20.00, 03.35
«Подробицi»
07.30, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
08.20 «Орел i Решка. На краю
свiту»
10.15 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Пiдземний
перехiд»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впiзнай мене, якщо
зможеш»

СЕРЕДА, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Площа
Берклi»
09.55 Т/с «Епоха честi»
11.40 Д/с «Орегонський
путiвник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.30 Нашi грошi
13.55 Т/с «Лiнiя захисту»
15.20 Свiтло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикi тварини»
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20, 02.10 Про головне
21.50 Докудрама «Мисливцi за
нацистами»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
02.45 Т/с «Таксi»

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 02.05 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.40, 01.00 Т/с «Байки Мiтяя»
13.45, 15.00, 20.15, 21.20 Т/с
«Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
23.20, 02.30 Х/ф «Нянь»

ІНТЕР
05.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
06.25 Мультфiльм
06.50, 20.00, 03.40
«Подробицi»
07.30, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
08.20 «Орел i Решка. На краю

свiту»
10.15 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Пiдземний
перехiд»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впiзнай мене, якщо
зможеш»
00.30 Т/с «Повернешся -
поговоримо»

ЧЕТВЕР, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.30, 00.25 Вiд першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Площа
Берклi»
09.55 Т/с «Епоха честi»
11.40 Д/с «Орегонський
путiвник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.30 Слiдство. Iнфо
13.55 Т/с «Лiнiя захисту»
15.20 Надвечiр’я. Долi
17.25 Школа Мерi Поппiнс
17.40 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикi тварини»
19.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
20.20, 02.10 Про головне
21.50 Докудрама «Мисливцi за
нацистами»
22.55, 05.50 Вiчне
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки
02.45 Т/с «Таксi»

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 02.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля - 2»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.40, 01.05 Т/с «Байки Мiтяя»
13.45, 15.00, 20.15, 21.20 Т/с
«Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
23.20, 02.35 Х/ф «Зовсiм не
бабiй»

ІНТЕР
05.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
06.25 Мультфiльм
06.50, 20.00, 03.40
«Подробицi»
07.30, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
08.20 «Орел i Решка. На краю
свiту»
10.15 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Пiдземний
перехiд»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впiзнай мене, якщо
зможеш»
00.25 Х/ф «Все можливо»

П’ЯТНИЦЯ, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територiя закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Свiт он лайн

09.00, 16.30 Т/с «Площа
Берклi»
09.55 Т/с «Епоха честi»
11.40 Д/с «Орегонський
путiвник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.55 Т/с «Лiнiя захисту»
15.20 Вiра. Надiя. Любов
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглiв»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.15 Д/с «Увесь цей джаз»
20.20, 02.10 Про головне
21.50 Докудрама «Мисливцi за
нацистами»
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 - 2»
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 6»
12.40 Т/с «Байки Мiтяя»
13.45, 15.00 Т/с «Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 22.10 «Лiга смiху 2»
00.05 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
05.35, 18.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
06.25 Мультфiльм
06.50 «Подробицi»
07.30, 14.15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
08.20 «Орел i Решка. На краю
свiту»
10.15 «Давай одружимося»
12.10 Т/с «Пiдземний перехiд»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
20.00, 02.35 «Подробицi
тижня»
22.00 Х/ф «Було у батька три
сини»
00.55 Х/ф «Грозовой перевал»

СУБОТА, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 23.00 Свiт on line
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Пiп вiдкриває свiт»
09.50 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
10.45 Хто в домi хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.05 Докудрама «Мисливцi за
нацистами»
16.50 Д/ф «Колажi»
17.30 Книга.ua
18.00 Чоловiчий клуб. Спорт
19.20 Чоловiчий клуб
20.00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена iсторiя
22.20 Д/с «Дикi тварини»
22.45 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Пiдсумки
01.20 Д/с «Увесь цей джаз»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.35 «Грошi»

07.50, 23.15 «Свiтське життя»
08.50 Х/ф «Кохання неждане
надiйде»
12.40 Т/с «Пiзнє каяття»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Знай наших»
00.15, 02.10 «Лiга смiху 2»

ІНТЕР
06.00 М/ф «Дюймовочка»
06.25 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись...»
08.15 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
10.00 Док.проект «Лiя Ахеджа-
кова. Маленька жiнка у велико-
му кiно»
11.00 Х/ф «Службовий роман»
14.10 Т/с «Вузький мiст»
18.00, 20.30 Т/с «Двi долi. Нове
життя»
20.00, 02.20, 05.00
«Подробицi»
00.15 Х/ф «Найкраще в менi»

НЕДIЛЯ, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 На слуху
07.05 Вiд першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 23.00 Свiт on line
09.00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi морiв»
10.00 Х/ф «Мадам Нобель»
12.00 Театральнi сезони
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
14.30 Мистецькi iсторiї
14.45 Фольк-music
15.50 Перший на селi
16.35 Х/ф «Милий друг»
18.30 Х/ф «Королiвський
генерал»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi»
22.20 Д/с «Дикi тварини»
23.25 Територiя закону
23.30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
02.55 Т/с «Таксi»
04.15 Чоловiчий клуб. Спорт
05.25 Чоловiчий клуб

КАНАЛ 1+1
06.00 Х/ф «Кохання неждане
надiйде»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10 «Розсмiши комiка 2017»
11.10, 12.10, 13.10, 14.00,
15.00, 16.00 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
17.00, 18.30 «Свiт навиворiт -
8»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Бiженка»
01.15 Х/ф «Одержимiсть»

ІНТЕР
05.30 М/ф «Дикi лебедi»
06.25 Х/ф «Артист iз Коханiвки»
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 Х/ф «Зразковi родини»
14.10 Х/ф «Службовий роман»
17.30, 20.30 Т/с «Двi долi. Нове
життя»
20.00 «Подробицi»
00.00 Т/с «Вузький мiст»

Продаються: дерев’яне ліжко, комод. Тел.: 0956699171.Загублене посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї (ВС 066951) від
12.12.2012 р., видане відділом у
справах сім’ї та молоді Турківської
РДА на ім’я Марії Михайлівни Дани-
ло, вважати недійсним.

Посвідчення інваліда з дитин-
ства (ААГ №131815), видане
08.02.2016р. управлінням соц-
іального захисту населення на
ім’я Оксани Йосифівни Кубан,
вважати недійсним.

Загублені документи – технічний
паспорт на житловий будинок інди-
відуального житлового фонду (с.
Верхнє, вул. Замкова, №2) та
свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, видані 27.04.2005
р. Верхненською сільською радою
на ім’я Феодосії Андріївни Сідун,
вважати недійсними.

Продається:
– брус хвойний 10 см, ширина і

довжина – різні; – в м. Турка по вул.
Поляна – житловий будинок із гос-
подарськими спорудами. Недорого.
Будівництво не завершене. Площа
ділянки – 10 арів. Перший поверх бу-
динку із цегли, другий – дерев’яний,
обкладений силікатними блоками.

Додається штукатурна дранка,
частково – дерев’яні вікна, двері.

Також продається дошка нео-
брізна, хвойна, суха, 40 мм, довжи-
на 6,5 м.;

Ціна – договірна.
Тел.: 0954628684, 0987169695.

В м. Турка продаються: дійна
корова, віком 7 років; бортовий
«УАЗ».

Ціна – договірна.
Тел.: 0508369371;

0956053255.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову.

Можливо і без стажу роботи. Ро-
бота для жінок, сімейних пар. Ва-
кансії на заводи, готелі. Роблю візи.

Тел.: 0988356134. Віталій.

Дитячий санаторій «Зелений гай», розташований в м. Дрогобич,
вул. Трускавецька, 91, запрошує на літній відпочинок і оздоровлен-
ня дітей, віком від 7 до 14 років. Відпочинкові зміни, тривалістю 14,
18, 21 день. Ціна одного дня перебування в санаторії – 200 грн.

Контактний телефон: 0679409209. Оксана Андріївна.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;

– воєводська віза (річна) – 370
дол.;

- чеська сезонна віза (90 днів)
– 350 дол.;

– страхування;
– заповнення анкет;
– безкоштовні вакансії в

Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шев-

ченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604,

0991317345.

Продаються кози, дійні (мо-
лочної породи). Вік – 2 роки.
Продається ванна чавунна, не-
вживана, а також грабарка. Ціна
– за домовленістю.  Тел.:
0661943568, 0672985198.

У м. Турка, по вул. Молодіж-
на (біля річки, чеський про-
ект), продається 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чо-
тириповерхового будинку. За-
гальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3  кла-
довки, вода, газ.

Терміново. Не дорого.
Тел.: 0664554809;

0982740905.

В урочистій обстановці зма-
гання відкрили голова
Львівської обласної організації
ВФСТ “Колос” Лілія Білинська,
начальник обласного управлін-
ня молоді та спорту Юрій Май-

борода та гість змагань – ди-
ректор департаменту агропро-
мислового розвиткуЛьвівської
ОДА Наталія Хмиз. Після при-
вітань спортсменам, Наталія
Степанівна нагородила грошо-
вими преміями та цінними по-
дарунками юних представників
районів, що стали кращими у
номінації «Найспортивніша
сільська дитина Львівщини».
Тут, крім інших, нагороду отри-
мав наш футболіст, вихованець
ДЮСШ “Бескид”, житель
с.Н.Висоцьке Олександр Кічуга
(на фото разом із директо-
ром ФСК «Карпати» Олегом
Мельником та завідувачем
сектору молоді та спорту
Турківської РДА Василем По-
точним).

У змаганнях серед дорослих
наші депутати виступили так:

у бігу на 400 м Микола Матляк
(Верхньовисоцька сільська
рада) у першому забігу посів 2-е
місце. Загальний результат – 6-
е місце. Команду з настільного
тенісу представляли депутати

Сянківської сільської ради Ми-
кола Вархоль та Іванна Берехл-
ійчук. У загальному вони посіли
5-е місце. У гирьовому спорті
(вага гирі 24 кг) 4-е місце здобув
депутат Лімнянської сільської
ради Степан Кіра. З шахів та
шашок наші спортсмени здобу-
ли, відповідно, 7-е та 8-е місце.

Та чи не найдраматичніше для
нашої збірної проходили зма-
гання з міні-футболу, у яких взя-
ли участь представники Явірсь-
кої сільської ради. 9 команд
були розбиті на 3 групи. У пер-
шому матчі явірчани здолали
суперника з Яворівщини – 3:1, а
в другому – не залишили шансів
самбірчанам – 8:1. Таким чином,
зайнявши заслужене перше
місце в групі, наші футболісти
взяли участь у стикових поєдин-
ках. У матчі з командою Мико-
лаївського району наші футболі-
сти, виграючи по ходу поєдинку,
припустилися банальної помил-
ки, і як результат – випустили
перемогу зі своїх рук – 1:2. У
матчі за третє місце вони здо-
лали суперника з Радехівщини
– 4:3 та здобули для себе фут
зальну бронзу. Це – завдяки
гравцям Віталію Старушкевичу,
Івану Ковачу, Віталію Варварю-
ку, Степану Гошівському, Дмит-
ру Хахуляку, Олегові Тимошад-
ченку та Володимиру Юсипови-
чу.

За підсумками проведених
змагань, представники Турківсь-
кого району розділили 4-5 за-
гальнокомандне місце.

За підтримку участі команди
Турківщини у змаганнях, дирек-
ція Турківського ФСК “Карпати”,
в особі директора –  Олега Мель-
ника – щиро вдячна голові Турк-
івської районної ради Володи-
миру Лозюку та начальнику
відділу освіти Турківської РДА
Наталії Гошівській.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÍÀØ² ÄÅÏÓÒÀÒÈ –
×ÅÒÂÅÐÒ² Â ÎÁËÀÑÒ²
У середу, 28 червня, у с. Солонка Пустомитівського району

пройшли фінальні спортивні змагання Львівської обласної
організації ВФСТ “Колос” АПК України серед збірних команд
сільських і селищних рад, під назвою “Краще спортивне село
Львівщини 2017 року”. Участь у них взяли і представники Тур-
ківщини.

Педагогічний колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлює щире
співчуття методисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні
Усик з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Ільницький Роман із сім’єю глибоко сумує з приводу передчасної
смерті доброї, щирої людини, порядного друга, надійного, вірного
товариша – Івана Миколайовича Усика і висловлює глибоке співчут-
тя рідним і близьким покійного.

Сім’я Кречківських сумує з приводу смерті кума – Івана Миколай-
овича Усика – і висловлює щире співчуття рідним і близьким по-
кійного.

Дирекція і профспілкова організація Верхненського НВК  вислов-
лють щире співчуття методисту відділу освіти Турківської РДА На-
талії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття мето-
дисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з приво-
ду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Радицької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
методисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Розлуцького НВК висловлює щире співчуття мето-
дисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з приво-
ду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Верхньояблунського НВК висловлює щире співчуття
методисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире співчуття ме-
тодисту відділу освіти Турківської РДА  та вчителю зарубіжної мови
Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Завадівського НВК висловлює щире співчуття мето-
дисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з приво-
ду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Матківського НВК висловлює щире співчуття мето-
дисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з приво-
ду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив Верхньогусненської сільської ради глибоко сумує з при-
воду передчасної смерті колишнього бухгалтера сільської ради
Ярослави Василівни Дудинець і висловлює щире співчуття чолові-
кові Миколі Ільковичу та рідним покійної.

Колектив Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
методисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Нижньояблунського НВК висловлює щире співчуття
методисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Буковинська ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття методисту
відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої
втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Комарницького НВК висловлює щире співчуття ме-
тодисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з при-
воду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Ясеницького НВК висловлює щире співчуття мето-
дисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з приво-
ду тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педколектив Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
методисту відділу освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ висловлює щире співчут-
тя методисту відділу освіти Наталії Євстахіївні Усик з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті чоловіка.

 Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире
співчуття методисту відділу освіти Наталії Євстахіївні Усик з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.

ВОВЧЕ ВІДМОВИЛОСЬ ВІД “КУБКА ОСЕНІ”
Минулої неділі на Турківщині пройшли перші матчі однієї восьмої фіналу “Кубка осені” – 2017.

Зокрема Явора вдома перемогла Ластівку – 3:2, Гусне розійшлося миром з Бітлею – 2:2. Долю
матчу між командами Нижньої Яблуньки та Боберки,  через суперечки та непорозуміння, вирі-
шить засідання федерації футболу Турківщини.

Ще один поєдинок мав відбутися у Прислопі, де місцева команда мала приймати сусідів з Вовчого,
однак вовчани, в останній момент, відмовились взагалі брати участь у цьому турнірі, мотивуючи це
проблемами зі складом команди. Таким чином, команда с.Присліп автоматично потрапила до чверть-
фіналу. За рішенням ФФТ, без конкурсу туди також потрапили півфіналісти минулорічного кубка – ко-
манди з Борині, Либохори, Завадівки та В.Яблуньки.

Матчі-відповіді 1/8 фіналу пройдуть у неділю, 2 липня.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Продається дерев’яний буди-
нок в хорошому стані в с. Воля
Баранецька Самбірського рай-
ону (30 км від Польщі).

Є криниця мурована, стайня,
літня кухня, металева огорожа,
газ, телефон і сад.

Тел.: 0974410145. Микола.

Втрачений державний акт на
право власності на земельну
ділянку (серія АВ №080824), за-
реєстрований за номером
01:04:463:000006 від 19.03.2004
р., виданий гр. Розалії Мико-
лаївні Юськів, вважати не-
дійсним.

Продаю бджоли. Є рої, сім’ї з вуликами. Недорого.
Тел.: 0990930560.


