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

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:

- Заробітну плату – від 5000 грн
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в
м. Ужгород
- Харчування за пільговою ціною

- Безкоштовне транспортування на/з роботи
щодня
- Безкоштовне транспортування у м.Турка
двічі на місяць на вихідні
- Медичне страхування за рахунок компанії

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефонуйте нам: (0312) 42 90 41, 0959428428,  0 800 500 738.

28 серпня святкуватиме свій день народження дорогий, турбо-
тливий чоловік, зять, батько, дідусь, сват, брат, добра і щира люди-
на, житель м. Турка – о. Микола Миколайо-
вич Різак.

Нехай Вас щедро обдаровує доля, доро-
генький, міцним здоров’ям, миром і всіляки-
ми земними гараздами. Нехай Вас супровод-
жує тепло, ніжність, щастя і любов близьких
Вам людей. Божого Вам благословення на
многії літа.

Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам і радість крилату.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки.
З великою повагою і любов’ю – дружина Ольга, теща Катерина,

дочки Уляна і Надія, син Микола, зяті Анатолій та Іван, невістка
Марина, онуки Іван,  Людміла, Діана та Сніжана. А також свати із
Закарпаття, Іркутська і Тернополя та вся велика родина.

Церковний комітет та парафіяни церкви Різдва Христового УАПЦ
м. Турка сердечно вітають з ювілейним днем
народження настоятеля храму о. Миколу Різа-
ка і бажають йому доброго здоров’я – з роси і
води, невичерпної життєвої енергії на ниві слу-
жіння Господу і людям, довгих і щасливих років
життя.

Ми вдячні Вам за Вашу доброту,
За щирість слів і за науку Божу.
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу.
Бажаємо здоров’я й незгасимого тепла,
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від всього Своїми молитвами.

Турботливого чоловіка, люблячого тата і дідуся, жителя с. Верхнє
Висоцьке – Романа Йосиповича Бугая – з 70-річчям від дня на-
родження щиро вітають дружина Марія, сини Ростислав і Василь,
дочки Тетяна, Наталія, Галина і Ольга; невістки Алла і Світлана; зяті
Микола, Дмитро, Тарас і Богдан; онуки Діана, Василь, Денис, Тарас,
Роман, Марія, Юрій, Володимир, Єлизавета, Владислав, Яна, Дмитро
та Володимир і бажають міцного здоров’я, великого людського
щастя та Господнього благословення на многії літа.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

Ще нам, браття-українці,
усміхнеться доля

Ці слова з вірою і надією вкотре лунали з великих та малих сцен в день відзначення 25-ої
річниці Незалежності України. Так, сьогодні наша держава переживає не найкращі часи. Її про-
цвітанню та стабільному розвитку перешкоджають як зовнішні, так і внутрішні вороги. Пер-
ше – російська агресія, друге – здається, ніколи не подолана корупція. Але й попри це, переваж-
на більшість українців з вірою й оптимізмом дивляться в майбутнє й бачать  нашу державу
щасливою й могутньою. Адже з нами Бог і ми переможемо.

У рамках відзначення чвертьвікового ювілею, переважна більшість респондентів під час проведено-
го опитування на тему: «Якою ви бачите Україну?», вимальовували процвітаючі перспективи і вислов-
лювали віру й надію, що прий-
де час і заживемо у великій
європейській родині, як рівні
серед рівних. Але мусимо мати
таких правителів (і це сто-
сується всіх гілок та рівнів вла-
ди), що дбатимуть справді про
державу, а не про особисті інте-
реси. Такий логічний висновок
можна зробити, проаналізу-
вавши висловлювання майже
30 опитаних різного віку та соц-
іального статусу.

На Турківщині урочистості з
нагоди цієї поважної дати роз-
почалися 23 серпня з відзна-
чення Дня Державного Пра-
пора, який урочисто було
піднято на щоглі біля пам’ят-
ника Генію української нації
Т.Г.Шевченку. Цю почесну місію
виконав голова Труківської
районної ради Володимир Лозюк, заступник голови Турківської РДА Юрій Лило, заступник міського
голови Ростислав Набоков, керівники установ та організацій міста. А вже по обіді в мистецькому центрі
«Україна» відбулася урочиста академія, яка справді була пройнята духом патріотизму та вірою в не-
зламність, високі українські ідеали. Благословили її проведення о. Тарас – настоятель храму Петра і
Павла УГКЦ та о. Микола – настоятель храму Різдва Христового УАПЦ м. Турка . Уже з їхніх слів люди
пройнялися вірою в гарну українську перспективу. Напевне, згадуючи народну мудрість: «Якщо з нами
Бог, то не важливо, хто проти нас».  Патріотично оптимістичними були виступи на святі уже згадуваних
вище – Володимира Лозюка та Юрія Лила, які, як і переважна більшість українців, свято вірять, що
українське небо очиститься від хмар, над державою засяє ясне сонечко, що зігріватиме своїми лагід-
ними променями всіх і згуртує нас у велику родину. Такими благодатними нотками був пройнятий і
виступ депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанськиого, який  прибув на Турківщину, щоби
разом з нами відзначити це величне свято. Після привітань Андрій Ярославович здійснив почесну
місію нагородження подяками та подарунковими сертифікатами на відпочинок в санаторії «Женева»
учасників АТО,  яким цьогоріч виповнилося 25, як і нашій незалежності. Житель смт. Бориня Богдан
Василишин піднявся для нагородження на сцену. А ось його бойовим побратимам – Юрію Ільківу з с.
Ясениця, Юрію Кузьмі з с. Яворів, Василю Паращичу з с. Шум’яч, Івану Семківу з с. В.Яблунька та Івану
Хабалю з с. Ясіночка – подяку та сертифікат буде вручено пізніше. З різних причин вони не змогли
прибути на свято. Подарунковий сертифікат у «Женеву»  та квіти нардеп вручив й Марії Торищак з с.
Ясениця – ровесниці незалежності, що народилася 24 серпня 1991 року.

Загублено задній борт від причепа до легкового автомобіля з номерним знаком 37-15
ВЦ. Прохання повернути за винагороду. Тел.: 0675951177, 0664807829.

Відпочинковий комплекс
«Сонечко» запрошує на свято
У неділю, 28 серпня, на свято Успіння Пресвятої Богородиці

відпочинковий комплекс «Сонечко» запрошує всіх бажаючих про-
довжити  святкування Дня Незалежності України. Першочергова
мета заходу – патріотичне виховання дітей, прищеплювання їм
любові до нашої неньки-України. А тому для малечі буде органі-
зовано цілий ряд заходів: «Конкурс на кращий малюнок, конкурс
на краще виконання патріотичних віршів, конкурс на краще вико-
нання пісень.

Для воїнів АТО та учасників Майдану буде унікальна можливість
взяти участь у силових конкурсах, стрільбі.

Відбудеться й цікавий концерт, танці й розваги.
Початок – о 15.00 год. Вхід – вільний.

(Закінчення на 2 стор.)
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Почесну місію нагородження ювілейною медаллю «25 років Незалежності України» Андрій Яросла-
вович виконав разом з Юрієм Лилом та Воло-
димиром Лозюком. Медалі вручено великим
патріотам, які в різні часи, не шкодуючи сил та
енергії, боролися, щоб наша держава відбула-
ся: краєзнавцю – Миколі Михайлику; голові гро-
мадської організації «Бойківщина ХХІ сто-
ліття», заслуженому працівнику культури Ук-
раїни – Петру Косачевичу; учасниці АТО – Лідії
Бистрицькій та сотнику 29-ої Бойківської сотні,
учаснику АТО – Іванові Круцу. Іван Васильович
в цей день брав участь у святкових заходах в м.
Київ, а тому нагороду отримає пізніше.

Дещо сумною ноткою на святі було нагород-
ження відзнакою командира 80-ої аеромоб-
ільної бригади, безвісти зниклого, десантни-
ка, уродженця с. Н.Яблунька – Івана Кльоба.
Нагороду Юрій Лило та комісар Турківського
військкомату Руслан Косман вручили матері
Героя – Марії.

Приємну місію ви-
конала й завідувач
Турківського район-
ного сектору Голов-
ного управління дер-
жавної міграційної
служби України у
Львівській області
Оксана Бабунич, вру-
чивши 10 жителям
Турківщини, що до-
сягли повноліття,
паспорти громадя-
нина України, зокре-
ма Христині
Яворській, Тарасу
Юсиповичу, Оксані
Ігнацевич, Богдану
Гвоздінському, Олені
Кушнір, Юрію Гуляку,
Діані Созанській,
Христині Мигаль,
Вікторії Іжик, Роману
Хащівському.

Щиро вітала всіх
присутніх й депутат
Турківської районної
ради, керівник рай-
онної організації ВО
«Свобода», голова
благодійного фонду
«Милосердя» – Ми-
рослава Калинич.
Водночас вона по-
просила не бути бай-
дужими і далі органі-
зовувати збір коштів
та продуктів харчу-
вання для потреб
воїнів АТО.

А працівники цент-
ральної бібліотечної
системи, з нагоди свята, підготували цікаву ви-
ставку ікон, вишитих бісером, та літератури. що
присвячена нашій незалежності та багатові-
ковій боротьбі за неї.

Цікавою була й концертна програма, яку на
відмінно провели чудові ведучі Надія Донець
та Віра Ярошович. Бурхливими оплесками при-
сутні вітали виступи Іванни Ільків, хорової капе-
ли «Карпати», під орудою Уляни Боберської;
фольклорного колективу «Розлучанка», фоль-
клорного колективу Турківської дитячої музич-
ної школи «Юні бойківчани»; знаного далеко
за межами Турківщини самобутнього колекти-
ву «Бойківські переспіви»; талановитих співаків
Івана Шушку із с. Сянки, Миколу Миговича з с.
Верхнє та Ігоря Шепеля – хірурга турківської
райполіклініки.

Святкування Дня Прапора та Дня Незалеж-
ності на цьому не закінчилося. Наступного дня
в м. Турка відбувся великий концерт, урочистості проходили й в усіх населених пунктах району.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ще нам браття-українці,
усміхнеться доля

(Закінчення. Початок на 1 стор.)

ÏÈØÓ ÏÐÎ ÍÅÑÊÀÇÀÍÅ
На урочистому відзначенні 25-річчя проголошення відновлен-

ня Незалежності України в м. Турка не все я сказав, що хотів
сказати. Мені легше писати, ніж говорити. Коли я починаю вза-
галі говорити, а тим більше у святковий день, про рідну знедо-
лену Україну то в моєму горлі появляється грудка гіркоти. Я
радію і одночасно сумую і переживаю за її подальшу долю. Як ска-
зав О.Олесь: «З журбою радість обнялась».

Святкуємо незалежність України, одночасно йде її знищення. Мос-
ковські імперіалісти захопили Крим і Донбас. Всередині держави її
знищують ідейно і морально. Йде розкрадання національного багат-
ства, процвітання хабарництва і корупції, тотальна русифікація. Часто
чуємо виступи спортивних коментаторів, які не кажуть: «Наші, чи ук-
раїнські спортсмени» а синьо-жовті.

Вони частково мають рацію. За 25 років влада довела народ до
злиднів, що він, образно кажучи, спочатку почав жовтіти, а потім і по-
синів, і почав врешті-решт вимирати.

За 25 років з 52 мільйонів населення скоротилось майже до 45-и
мільйонів. Висновок один – ми не мали і не маємо української влади.
А головне – немає ще загальнонародної єдності.

Але все-таки Україна є і буде вічно, бо з нами Бог. Тож молімось
щоденно і просімо Бога, щоб допомагав нам позбутись ворогів і розбу-
дувати справжню Незалежну Україну.

Господи Боже, Ісусе Христе, Пресвятая Богородице і Всі Святі, дай-
те українському народу єдність і злагоду. Допоможіть йому позбутись
зовнішніх і внутрішніх ворогів, комуністичної сатани, масонів і всякої
іншої нечисті і дармоїдів, Розбудувати міцну  Соборну Самостійну Ук-
раїнську Державу в якій жити мирно, щасливо і в достатку. Також всі
народи щоб були вільні і незалежні. Молімось і вірмо Богу. Бо Він є
всесильний, і без Його волі нічого не відбувається. Імперія зла – СРСР,
якою була могутньою. Мала понад 10 мільйонів до зубів озброєних
молодих охоронців, ракети, танки і розвалилась майже без кровопро-
лиття. Чому? Тому, що Бог уже не хотів терпіти безбожницькій владі.

Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО КУН.

Дорогу дружину, турботливу маму і бабусю, жи-
тельку с. Яворів – Марію Михайлівну Горбей – з 50-
річчям від дня народження щиро вітають чоловік
Богдан, сини Василь та Юрій, невістки Лєна і Таня,
онуки Іванко та Марійка і бажають іменинниці неба
безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку та
довгого віку.

Зичимо в день ювілею сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра.
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і надій.

Колектив фінансового управління Турківської РДА щиро вітає з
ювілейним днем народження Василя Івановича Созанського і
бажає йому неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку і
довгого-довгого віку.

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

Житель с. Ільник Михайло Михайлович щиро вітає з днем народ-
ження настоятеля храму Івана Хрестителя с. Закіпці о. Романа і
бажає імениннику міцного здоров’я, миру, злаго-
ди, шани, щедрих Господніх благословінь.

Зі словом Божим Ви прийшли у світ,
Щоб за собою нас вести незрадно.
Для Вас сьогодні – і пісні, і цвіт,
І людська шана – щира й непідробна.
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться з роками,
Хай Ваше добре й дороге ім’я
Як символ миру буде поміж нами.

Дирекція та ПК Карпатського НВК ім. Михайла Іваничка щиро віта-
ють із ювілейним днем народження вчителя зарубіжної літератури
– Стефанію Атанасіївну Гундертайло – і бажають їй міцного здоро-
в’я, сімейного благополуччя та благословення Господнього на всі
добрі справи.

Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.
Хай Господь з неба Вас осяває
Промінням сонця золотим.
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.
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У роботі конференції взяли 
участь педагогічні працівники з
усіх загальноосвітніх, дошкільних
та позашкільних  навчальних
закладів району. Гостями  були
голова Турківської районної
ради Володимир Лозюк, заступ-
ник голови Турківської РДА Юрій
Лило, голова постійної депу-
татської комісії з гуманітарних
питань, питань молоді, засобів
масової інформації та соціаль-
ного захисту населення Турківсь-
кої районної ради, директор Тур-
ківського РЦЗ Мирослава Пав-
лик, начальник Турківського
районного відділу ДСНС у
Львівській області Світлана
Мірошкіна. Трохи згодом прибув
і народний депутат України
Андрій Лопушанський. На кон-
ференцію також був запроше-
ний і депутат Львівської облас-
ної ради Михайло Ільницький,
проте у зв’язку з тим, що напе-
редодні він вирушив у зону АТО,
аби доставити нашим захисни-
кам гуманітарну допомогу, бути
присутнім не міг. Натомість пе-
редавав щирі вітання усім педа-
гогам з нагоди початку нового
навчального року.

Після того, як гості зайняли
місця у президії, начальник
відділу освіти Турківської РДА
Наталія Гошівська оголосила
конференцію педагогічних пра-
цівників – відкритою. Зал встав, і
всі дружно виконали Гімн Украї-
ни. За тим, з початком нового
навчального року освітянську
спільноту району своїми чудови-
ми виступами привітали учні Бо-
ринського НВК. Після такої ве-
селої нотки, все ж згадали і про
сумне. Наталія Гошівська нага-
дала присутнім, що незважаю-
чи на те, що сьогоднішнє зібран-
ня святкове та урочисте, свята в
країні наразі мало. Вона згада-
ла тих, хто в цю хвилину захищає
нашу незалежність, а тих захис-
ників, яких вже з нами немає,
запропонувала вшанувати хви-
линою мовчання. Зал знову
встав – на цей раз – мовчки...

Після одноголосного прийнят-
тя регламенту роботи конфе-
ренції з основною доповіддю
виступила начальник відділу ос-
віти Турківської РДА Наталія Го-
шівська. Свій виступ вона розпо-
чала з інформації про те, що у
50-ти загальноосвітніх навчаль-
них закладах Турківщини  зараз
працює 1169 педагогічних прац-
івників та навчається 5619 учнів.
Щодо педагогічного стажу прац-
івників, то це 123 особи, які пра-
цюють менше трьох років, 183 –
перебувають на своїх посадах
від 3 до 10 років, 199 педагогів
працюють від 10 до 20 років і 615
осіб вчителюють понад 20 років.
Щодо розподілу за кваліфікац-
ійними категоріями, то зараз в
районі працюють 157 спец-
іалістів, 141 спеціаліст ІІ кате-
горії, 154 спеціалісти І категорії,
та найбільше спеціалістів вищої
категорії – 425 чоловік. Вік вчи-
телів – 224 особи до 30 років,
237 – від 31 до 40 років, 229 –
від 41 до 50 років, 177 – педаго-
ги, віком від 51 до 54 років і 293
– понад 55 років.
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Традиційно старт кожному новому навчальному року дають
серпневі зустрічі педагогічних працівників. Районна конферен-
ція освітян – це щорічна зустріч педагогів, яка в урочистій
формі підсумовує пророблену роботу за минулий навчальний
рік та окреслює пріоритетні завдання на наступний період.
Цього року святкова зустріч відбулася 23 серпня в актовому
залі Турківського НВК.  

Розповідаючи про провад-
ження господарської діяльності,
Наталія Михайлівна проінфор-
мувала присутніх, що зараз три-
вають роботи з будівництва ЗОШ
І-ІІІ ступенів в с. Н. Яблунька, яка
вміщатиме 360 учнівських місць.
У школі потрібно ще встановити
підлогу, а також завезти необхі-
дне, обладнання, шкільний
інвентар, привести до порядку
шкільну територію. До 1 січня
наступного року планують ввес-
ти в експлуатацію першу чергу
школи.

Ще більшу загальноосвітню
школу І-ІІІ ст.– на 480 учнівських
місць – заплановано збудувати
у с. Либохора. На це уже виділе-
но 7 млн. грн. з державного бюд-
жету та 700 тис. грн. – з обласно-
го бюджету. Проведення робіт
заплановано на 2016-2017 рр.
А підрядником майбутнього бу-
дівництва визначено будівельну
фірму із Самбірщини.

Окрім будівництва шкіл, також
заплановано реконструкцію на-
вчального корпусу Лосинецької
ЗОШ І-ІІ ст.

У 2016 році відділ освіти взяв
участь у програмі обласного кон-
курсу мікропроектів місцевого
розвитку. Переможцями конкур-
су визначено 16 проектів по ЗНЗ
району. Вартість робіт становить
2505550 грн., в тому числі кошти
районного бюджету –  1094463
грн. На даний час уже встанов-
лено вікна і двері у семи школах
району, а в одній – пробурено
свердловину для водопостачан-
ня. Крім цього, у 2016 році було
подано 4 заявки на участь у про-
ектах ЄС/ПРООН «Місцевий роз-
виток, орієнтований на грома-
ду». Із 4-х об’єктів – у двох – ре-
монтні роботи уже закінчено, у
двох – тривають.

Та попри великі проекти, в усіх
без винятку навчальних закла-
дах району проведено поточний
ремонт. За це Наталія Гошівсь-
ка висловила подяку всім педа-
гогічним та технічним працівни-
кам освіти, учням та їх батькам.
Адже саме завдяки їхній безко-
рисливій праці, в умовах дефіци-
ту бюджетних коштів, вдалося
підготувати навчальні заклади
до початку нового навчального
року.

Наступна проблема, про яку
розповіла Наталія Михайлівна,
– це облаштування у навчальних
закладах внутрішніх санвузлів.
Обласна програма в цьому пи-
танні вже хоч і завершена, про-
те на Турківщині вона ще триває.
Станом на 1 січня 2016 року
внутрішніх туалетів не було, або
вони не діяли у 25 навчальних
закладах. Зараз вдалося прове-
сти ремонт чи облаштувати
внутрішні санвузли у Жуко-
тинській ЗОШ І-ІІ ст., Розлуцько-
му НВК, Турківському НВК,
Лімнянському НВК, Ластівківсь-
кому НВК, Красненській ЗОШ І-ІІ
ст.

Щодо оптимізації навчальних
закладів району, то у зв’язку із
складним фінансовим станови-
щем, у якому зараз перебуває
вся освітня галузь, відділ освіти
Турківської РДА подав на розг-

ляд постійної депутатскьої
комісії з гуманітарних питань,
питань молоді, засобів масової
інформації та соціального захи-
сту населення Турківської рай-
онної ради пропозицію щодо по-
ниження ступеня Верхньогус-
ненського НВК із  ЗОШ І-ІІІ ст. в
ЗОШ І-ІІ ст. Комісія вирішила пе-
ренести розгляд цього питання,
а навчальний заклад залишити
у тому статусі, у якому він пере-
буває зараз. Реорганізація Тур-
ківської загальноосвітньої шко-
ли – інтернату І-ІІст. закінчилася
оновленням статуту. Відтепер
учнів та вихованців школи будуть
приймати на навчання за онов-
леним статутом. Скорочення
працівників ЗНЗ (крім педагогі-
чних) в межах 10% призупинено
до введення в дію нових штат-
них розписів.

Акцентувала доповідач увагу
присутніх і на великих витратах
грошових коштів на одного учня.
А все це через те, що обслугову-
вання деяких шкіл є таким собі -
некомпактним. Тобто, умовно
кажучи, у школі навчається 40-
50 учнів, навчає їх 20 педагогів, а
самі навчальні приміщення зна-
ходяться у різних корпусах, які
потрібно обслуговувати, а в хо-
лодну пору – опалювати.

Нестача фонду заробітної пла-
ти до кінця 2016 року (із субвен-
ційних коштів становить  10717,1
тис. грн., а з місцевого бюджету
– 1177,0 тис. грн.) уже вдарила
по кишенях педагогів. Через ви-
мушену економію, педагогам
зменшено на 10% надбавку до
заробітної плати за пре-
стижність. За словами Наталії
Михайлівни, такий непопуляр-
ний крок був необхідним для
того, аби, не закриваючи сільські
школи, дати можливість функці-
онувати освітній галузі району.

Досить непогано на Турківщині
функціонує програма «Шкільний
автобус». Станом на сьогодні 10
«Школяриків» забезпечують
підвозом до навчальних зак-
ладів 93% учнів, які цього потре-
бують. Інші користуються послу-
гами ПП «Тур-Авто», з яким
відділ освіти укладає відповідну
угоду та сплачує вартість проїзду
у розмірі 4 грн. за дитину в день.

На конференції прозвучало
ще багато проблем, які стосу-
ються технічної та господарсь-
кої сфери районної освіти, але,
як сказала Наталія Гошівська,
основне завдання шкіл – це на-
вчання та виховання учнів, а тому
перейшла до їх досягнень. За
інформацією, яку навела Ната-
лія Михайлівна, у 2016 році 8
учнів з Турківщини стали призе-
рами обласних олімпіад. Окрім
того, усі випускники –  претен-
денти на медалі – підтвердили
свої знання за результатами
ЗНО. Загалом відсоток ме-
далістів у нашому районі склав
4,6% від загальної кількості ви-
пускників 11 класу. За словами
Наталії Гошівської, це найниж-
чий відсоток в області, але Турк-
івський район – єдиний в області,
де учні підтвердили свою золоту
медаль.

На завершення свого виступу
Наталія Михайлівна подякувала
присутнім педагогам за пророб-
лену роботу та побажала усім у
цей нелегкий час сили та натх-
нення на подальшу працю у роз-
витку освіти на Турківщині.

Далі із цікавими доповідями

виступили директор Турківсько-
го НВК №1 Оксана Фролова, за-
ступник директора з навчально-
виховної роботи Вовченського
НВК Оксана Товкан та заступник
директора з навчально-виховної
роботи Верхньовисоцького НВК
Надія Синичич.

Привітали освітян з початком
навчального року, Днем Держав-
ного Прапора та Днем Незалеж-
ності і вищезгадані гості – Воло-
димир Лозюк, Юрій Лило, Ми-
рослава Павлик, а також голова
благодійного фонду «Милосер-
дя» Мирослава Калинич. Мирос-
лава Петрівна зокрема заклика-
ла освітян і надалі, наскільки це
можливо, допомагати українсь-
ким воїнам, які зараз захища-
ють Україну від ворога. Також,
разом із Наталією Гошівською,
вони вручили грамоти-подяки
тим шкільним колективам, які
найбільше попрацювали в
плані допомоги нашим захисни-
кам. Це Карпатський НВК,
Бітлянський НВК, Нижненська
ЗОШ І-ІІ ст, Кривківська ЗОШ І-ІІ
ст., Шандровецький НВК. До
речі, учні останнього навчально-
го закладу, під час збору про-
дуктів для воїнів АТО на великодні
свята, принесли до пункту збору
понад півтисячі писанок. За це
Мирослава Калинич подарувала
навчальному закладу ще й м’яч.

Урочисті збори добігали свого
кінця, а тому, для підведення
підсумків конференції, директор
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. Леся
Шпак зачитала проект резо-
люції, який, після доповнення
Наталії Гошівської, одноголосно
прийняли.

Далі відбулося нагородження
кращих працівників освіти райо-
ну. Зокрема подяки Міністерства
освіти і науки України удостої-
лись учитель Захисту Вітчизни
Турківського НВК та ЗОШ І-ІІІ ст.
Михайло Юсипович, методист
Турківського будинку дитячої та
юнацької творчості Надія Писан-
чин. Департамент освіти і науки
ЛОДА висловив подяку Михай-
лові Павлечку (Ільницький НВК)
та Ярославі Терещук (Ісаївський
НВК).  Від відділу освіти Турківсь-
кої РДА грамоти отримали Окса-
на Макаришин (Жукотинська
ЗОШ І-ІІ ст.), Олександра Харьо
(Сянківська ЗОШ І-ІІ ст.),  Люд-
мила Ватраль (Явірська ЗОШ І-
ІІІ ст.), Марія Бринь (Явірська
ЗОШ І-ІІІ ст.), Руслана Пацкан
(Ільницький НВК), Оксана Гали-
шин (Ісаївський НВК), Михайло
Павлечко (Ільницький НВК),
Павло Кушнір (Яворівська ЗОШ
І-ІІ ст.), Адам Горбей (Верхньоя-
ворівська ЗОШ І-ІІ ст.), Василь
Комарницький (Комарницький
НВК), Романія Стецишин (Ко-
марницький НВК), Тетяна Дусин
(Комарницький НВК), Михайло
Гацько (Нижньояблунський
НВК), Надія Квич (Нижньояб-
лунський НВК), Марія Черчович
(Ільницький НВК), Ганна Халак
(Хащівська ЗОШ І-ІІ ст.), Люся Це-
бак (Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст).

Під час вручення грамот до
залу зайшов і народний депутат
України Андрій Лопушанський,
який і допоміг Наталії
Гошівській, Володимиру Лозюку
та Юрію Лилу відзначити кращих
педагогів. А у своєму зверненні
він привітав працівників освіти з
Днем Прапора та Днем Неза-
лежності, а також подякував за
їх нелегку працю та за великий
патріотизм, який вони на своїх
уроках прищеплюють підроста-
ючому поколінню. Також нардеп
запевнив присутніх, що докладе
максимум зусиль для того, аби
праця вчителя була належно
оцінена та достойно оплачена.

Цим і завершилася велика
районна вчительська рада.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Дирекція Сянківської ЗОШ І-ІІ
ст. щиро вітає з днем народжен-
ня голову Турківської РДА –
Олександра Ми-
роновича Ла-
бецького – і
бажає йому
міцного здоро-
в’я – з роси і
води, невичерп-
ної життєвої
енергії, Господньої
опіки на довгий вік.

Щастя, злагоди вдома, в ро-
дині,

Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга

дорога,
Хай Вам буде здоров’я від

Бога.
Хай гараздів Вам в хату

прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим,

як літо.
Щастя й долі на многії літа.

Дорогу подругу, добру, чуйну,
щиру людину, жительку с. Жуко-
тин – Оксану Іванівну Будз – з
ювілейним днем народження
щиро вітають друзі
і бажають їй
міцного здоров’я –
з роси і води, неви-
черпної життєвої
енергії, світлої ра-
дості в житті, ряс-
них Божих благо-
словінь.

Бажаємо миру, добра, довго-
ліття,

Хай вистачить щастя на
ціле століття.

Хай скрізь буде лад: на ро-
боті, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на
столі.

Здоров’я міцного, щастя
без краю –

Усього найкращого щиро
бажаєм.

Хай Матінка Божа – Цариця
Свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

Дорогу маму, турботливу бабу-
сю, жительку м. Турка – Богдану
Григорівну Яворську – зі
славним ювілеєм –
70-річчям від дня
н а р о д ж е н н я
щиро вітають
дочки Ірина та
Оксана, сини
В о л о д и м и р ,
Віталій, Михайло,
Сергій та Андрій,
невістки Наталія, Лілія та Іван-
на, онуки Тетяна, Вікторія, Со-
ломія, Артур, Ілона, Каріна, Юра,
Софія та Ілля і бажають дорогій
ювілярці міцного здоров’я, щас-
тя, радості, достатку, Божої опі-
ки на щодень та довгий вік.

Наша мила і люба, найкра-
ща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо
квіти.

Щоб сонце і зорі плекали
тепло,

Щоб завжди здоров’я у Вас
було.

Всю доброту, яка існує в
світі,

Всю радість, що живе поміж
людей,

До ніг ми прихиляємо сьо-
годні,

Святкуючи Ваш світлий
ювілей.
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Як було проанансовано, 17 серпня депутат Верховної Ради
України Андрій Лопушанський зустрічався з жителями Бобер-
ківського куща. Відбулися 4 зустрічі. Було чимало запитань
різного характеру: від стратегічно-державних, що робити,
щоби зупинити російську агресію, до чисто банальних, які мала
б вирішувати місцева влада в селі. Для прикладу: хворий не
може придбати ліки. Також обговорено цілий ряд життєво важ-
ливих питань, які тривалий час турбують жителів того чи
іншого населеного пункту.

Уже на першій зустрічі у Нижньояблунському НВК, як і очікувало-

адресу. Лист буде скеровано разом з депутатським запитом в дер-
жавний фонд регіонального розвитку та Укрзалізницю з проханням
про позитивне вирішення.

«Нічого конкретно не буду обіцяти, але запевняю, що докладу
максимум зусиль, щоб допомогти», – сказав на завершення, огля-
нувши як старе, так і нове приміщення школи, Андрій Лопушансь-
кий.

Наступна зустріч – НВК с. Верхня Яблунька. Проблеми шкільної
господарки тут, зрозуміло, стоять не так гостро, як у сусідів. Хоча й
тут не бракує. Педагогів, працівників, та й загалом жителів села.
більше цікавили питання перспективи ремонту доріг, відкриття пун-
кту пропуску через кордон з Республіки Польща. Уже вкотре, як і на
багатьох попередніх зустрічах, нардеп висловив упевненість, що
реальні зрушення у влаштуванні митного переходу побачимо у 2018
році. А поки що спільна українсько-польська комісія напрацьовує,
залучаючи фахівців,  реальні плани. Щодо дороги Бориня-Боберка,
наразі на її ремонт виділено 2 мільйони 400 тисяч гривень з облас-
ного бюджету. Цього вистачить, щоб зробити її проїзною, почистити
кювети, прогрейдерувати, частково підсипати. Кошти, зрозуміло,
невеликі. Але, як каже народна мудрість, «на безриб’ї і рак – риба».

Вислухавши побажання односельців та відповіді гостя, директор
Верхньояблунського НВК Іван Січак подякував Андрію Ярославо-
вичу за візит та за чудовий відпочинок дітей в санаторії «Женева». А
депутат, як і на попередній зустрічі, знову запросив педагогів та
учнів відвідати спацентр чи в Трускавці, а чи в Хирові.

Конструктивною була й зустріч з виборцями в селі Шандровець.
Підняті проблеми такі ж, як і на попередніх. А тому, якщо розпоч-
неться їх реальне вирішення, то це відчують не в одному окремо
взятому селі, а і на всьому кущі. «Дав би Бог, щоб скоріше закінчила-
ся війна на Сході України, тоді й наші плани буде значно легше
зреалізувати. Матимемо перехід з Польщею, буде гарна асфальто-
вана дорога», – вселив надію в присутніх депутат Верховної Ради.

Найемоційнішою була зустріч в с. Боберка. Окрім уже згадуваних

Надія вмирає останньою,
а тому вірою треба жити

Ì²ÍÈ ×ÀÑ²Â ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ
Нещодавно, під час проведення земляних робіт з водовідведення та укріплення фундаменту будівлі Боберківської сільської ради,

робітники знайшли на глибині, близько 60 см, три міни часів Другої світової війни. Про небезпечну знахідку сільський голова Микола
Копанишин проінформував службу з надзвичайних ситуацій, працівники, якої виїхали на місце і забрали міни для знешкодження.

Дивно, як раніше цей смертоносний мелал не було виявлено, адже земляні роботи тут проходили під час спорудження будинку,
зв’язківці прокладали кабель, РЕМівці ставили стовпи. Сама ж будівля здана в експлуатацію в 1982 році.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Колеги по роботі сердечно
вітають з 55-літтям, яке відзна-
чатиме 29 серпня, добру, щиру,
порядну людину
– Марію Казими-
рівну Марусяк –
і бажають юві-
лярці доброго
здоров’я, вели-
кого людського ща-
стя, сімейного затиш-
ку, Божої опіки на довгій
життєвій стежині.

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла.
В житті Вам – згоди і поряд-

ку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння.
Від душі любові Вам бажаєм
І хай Вам Господь Бог допо-

магає.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щи ро с ер д ечно
вітають із юві-
лейним днем
на р о д ж е н ня
молодшу ме-
дичну сестру ре-
а н і м а ц і й н о г о
відділення – Марію
Казимирівну Марусяк – і бажа-
ють їй міцного здоров’я, світлої
радості в житті, достатку в домі,
родинного тепла, Божого благо-
словення.

 Хай береже Вас Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
В здоров’ї, радості прожити
Бажаєм много-много літ.

Дорогу тітку, жительку смт. Ве-
ликий Березний Закар-
патської області – Ка-
терину Лук’янівну
Гундертайло – з
днем народження
щиро вітає племін-
ниця Єва і бажає
шановній іменинниці
міцного здоров’я, щастя, радості,
довгих років життя.

Хай Матінка Божа з високо-
го неба

Дарує усе, чого тільки тре-
ба:

Здоров’я міцного і щастя
без ліку,

Щасливого, доброго довго-
го віку.

Колектив Верхньогусненсько-
го НВК щиро вітає з ювілейним
днем народження вчителя біо-
логії і хімії – Ларису Ми-
хайлівну Ловас
– і бажає іме-
нинниці міцного
здоров’я, щастя,
радості, Божої
опіки на довгий
вік.

Ювілей жит-
тєвий – 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.

ся, ключовою була тема завершення будівництва навчального зак-
ладу. За попередньою оптимістичною інформацією, уже з 1 верес-
ня мало б розпочатися навчання у новому корпусі, але обіцянка так
і залишилася не втіленою в життя. Дітям і надалі доведеться тісни-
тися в аварійному приміщенні з двозмінним навчанням з 8.00 год.
ранку до 20.00 год. вечора. Більше того, школа, з 80% готовністю й
потребою в коштах на завершення 28 мільйонів гривень, скоріш за
все, на зиму залишиться без опалення. А навесні потреба в коштах
може зрости вдвічі. Відсиріє штукатурка й побілка, і все доведеться
робити заново. Так кажуть фахівці, що розуміються на подібних ре-
чах. У даний час на продовження будівництва виділено лише 3,5
мільйони гривень з обласного бюджету. Це надто мало. А щодо
підлоги, то депутат Львівської обласної ради Михайло Ільницький,
який разом з нардепом брав участь у зустрічах, запевнив, що мате-
ріал на це є.

Щоб по можливості врятувати школу від зимової сирості, Андрій
Лопушанський дав завдання помічникам вивчити питання встанов-
лення уже найближчим часом, якщо, звичайно, це можливо, твер-
допаливного котла. Правда, у випадку позитивного вирішення про-
блеми, незрозуміло, хто і з яких джерел міг би платити за спожиті
теплокалорії. Згідно проекту, навчальний заклад, площею майже 5
тис. кв. м, має опалюватися електрикою. Зрозуміло, що витрати бу-
дуть немалі.

Відчувалося обурення батьків, яким набридли багаторічні обіцян-
ки. Будівництво школи розпочато 9 років тому. Слушною була думка,
а чи була необхідність проектувати у Нижній Яблуньці таку масш-
табну будівлю. Якщо б школа була наполовину менша, її давно зда-
ли б в експлуатацію. А поки що маємо чекання і невизначеність.

Порушували на зустрічі й питання підвозу  дітей до школи. Після
того, як нижньояблунський «Школярик» два роки тому віддали для
потреб армії, частково під’їзд забезпечує автобус з Верхньояблунсь-
кого НВК. Але цього явно недостатньо. Маршрут не можна продов-
жити до нижнього кінця. А тому просили нижньояблунці Андрія Ярос-
лавовича посприяти в питанні введення в експлуатацію дороги, про-
кладеної з центру села найкоротшим шляхом до Турки. Хоча всі
розуміють, що зробити це надто складно. Як відомо, тут є два нере-
гульовані залізничні переїзди, через які «Школярик» курсувати не
може. Тут і дорожні ухили в окремих місцях небезпечні. Вислухавши
всі побажання і пропозиції, після виступу начальника освіти Туркі-
вської РДА Наталії Гошівської, народний депутат попросив дирек-
тора НВК Олександру Стояк та сільського голову Василя Хорта сфор-
мулювати все сказане відповідними листами і скерувати на його

проблем, вели дискусію про добровільне об’єднання територіаль-
них громад. А ще в прикордонному селі надзвичайно актуальним є
питання медичного обслуговування. До недавнього часу тут функц-
іонували два ФАПи. Але коли вирішили відкрити лікарську амбула-
торію сімейного типу, їх закрили. Так принаймні стверджують місцеві
жителі. Як результат – амбулаторію в експлуатацію не ввели, а ФАПів
фактично позбулися. 1218 боберчан залишилися без медичного
обслуговування. В нагальній потребі допомогу в себе вдома надає
80-річна медичка-пенсіонерка. Тож сільський голова Микола Ко-
панишин стурбований проблемою, і маючи надію на її позитивне
вирішення, просив Андрія Ярославовича застосовувати всі наявні
важелі впливу, щоб запрацювала амбулаторія.

Підсумовуючи все почуте на сьогоднішніх та недавніх десятьох
зустрічах з виборцями на Лімнянському кущі, завершити хочеться
промовистими словами дідуся з Боберки: «Якби нам хтось допоміг
відкрити перехід до Польщі, то весь район молився б за такого
чоловіка. Тоді й справді була б гарна дорога, ми б йому пам’ятник
поставили».

Що ж, дав би Бог, щоб слова дідуся, як кажуть, та Богу в вуха.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

.Зустріч народного депутата Андрія Лопушанскього та
депутата Львівської обласної ради Михайла Ільницького у Вер-
хньояблунському НВК

.Шандровецький сільський голова Дмитро Попіль розпов-
ідає народному депутату про проблеми села
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Загублене посвідчення дитини з багатодітної
сім’ї ВС №043625, видане 15 жовтня 2010 р.
відділом у справах сім’ї та молоді  Турківської
РДА на ім’я Соломії Василівни Зубкович, вва-
жати недійсним.

Куплю документи на автомобіль УАЗ-452. Звертатись за телефоном: 0961144236.

Боринський професійний ліцей народних про-
мислів і ремесел оголошує про здачу в оренду при-
міщення кочегарки, площею 143,9 м2, за адресою
смт. Бориня, вул. Вояків УПА,1.

Потрібні майстри-перукарі. Довідки за тел.: 0956699171.

Пам’ятник Героям
у Сянках

З ініціативи Сянківського сільського  голови Степана Бабу-
нича – учасника АТО, та за підтримки громадськості, в селі
споруджено пам’ятник Небесній Сотні та всім загиблим за
волю України.

Минулої неділі, за участі місцевих жителів, прикордонників, друзів
та побратимів Степан Миколайовича, відбулося урочисте освячен-
ня меморіалу. Всі роботи проведено виключно господарським спо-
собом, без залучення жодної бюджетної копійки. Тризуб, який за-
вершує пам’ятник, виготовив коваль з Турки Віктор Руденко.

У день відкриття у селі було справжнє свято. В почесній варті
прикордонники, місцеві учасники художньої самодіяльності підго-
тували цікаву програму, всі охочі могли пообідати харчами з польо-
вої кухні. Учасник освячення пам’ятника Микола Коноваленко був
подивований сянківською громадою, яка зуміла за короткий термін
без зайвих помпезностей, облаштувати цю пам’ятну споруду. Вияв-
ляється, якщо є бажання, то можна зробити багато, а якщо його
немає, то чуємо лише нарікання. Добрий приклад сянківчан варто
перейняти й іншим громадам, в яких також є свої Герої, що заслу-
жили пошанування.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÄÅÍÜ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â ÇÎÍ² ÀÒÎ
провів разом з колегами - депутатами

Львівської обласної ради Михайло Ільницький
Уже не вперше депутати Львівської обласної ради їдуть в зону проведення антитерористичної опе-

рації з благородною місією допо-
могти нашим захисникам, по-
спілкуватися з мешканцями Донба-
су, почути їхні міркування з приводу
суспільно-політичної обстановки в
Україні. Один з депутатів, що
відзначатиме День Незалежності
на Луганщині, наш земляк Михай-
ло Ільницький розповідає, що спер-
шу було заплановано провести тут
виїзну сесію. Але з огляду на те, що
у Львові проходили масштабні за-
ходи з нагоди цього найвеличнішо-
го свята всіх  українців, частина з
них змушена була залишитися.

Плануючи поїздку, Михайло
Ільницький звернувся до свого ко-
леги – директора ДП «Турківське
лісове господарство» Василя Ба-
рабаша з проханням підготувати
пакунки для наших воїнів. З таким
же проханням він звернувся й до
лісничих ДП «Боринське лісове господарство».

Швидко лісівники зібрали все необхідне, що потрібно на фронті: продукти харчування, предмети
гігієни, білизну, й кожне лісництво склало в окремі ящики з відповідним написом, що в ньому знахо-
диться та телефон контактної особи. Свій пакунок нашим захисникам передала й Сянківська сільська
рада. Також лісівники придбали дві бензопили «Штіль» і відвезли воїнам.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Подяка

ВДЯЧНІ ЗА ДОПОМОГУ
Дирекція Сянківської ЗОШ І-ІІ ст., педагогічний колектив, учні та бать-

ки щиро вдячні за активне сприяння у реалізації обласного мікропроек-
ту капітального ремонту нашої школи голові Турківської РДА Олександ-
рові Лабецькому, голові Турківської районної ради Володимиру Лозюку,
начальнику відділу освіти Наталії Гошівській.

Особливу подяку хочемо висловити депутату Львівської обласної ради,
нашому випускнику Іванові Собку. Іван Михайлович постійно цікавиться
життям школи, надає нам посильну допомогу, часто навідується.

Бажаємо нашим помічникам та їхнім родинам міцного здоров’я, бла-
гополуччя, Божого благословення на добрі діла та довгі літа.

Низький Вам уклін.

У ЯВОРІ ВІДКРИТО
ЛІСОПИЛЬНИЙ ЦЕХ

Минулої суботи, 20 серпня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка з робочим
візитом відвідав Турківський район. Він ознайомився з роботою лісопильного цеху у с.Явора,
який запрацював нещодавно на державному підприємстві «Турківське лісове господарство».

Під час візиту очільник області оглянув виробничі потужності цеху та поспілкувався з його працівника-
ми.

За словами директора
підприємства Василя  Ба-
рабаша, цех вироблятиме
обрізні пиломатеріали .
На виробництві буде заді-
яно 12 працівників.

«У цеху встановлено
лісопильну раму «Мебор»
словенського виробницт-
ва та багатопильний вер-
стат «Вальтер-350»
польського виробництва.
Продуктивність рами – 24 
м куб. круглого лісу в одну
зміну», - проінформував
Василь Михайлович.

Обладнання, загальною
вартістю 2 млн. 485 тис.
грн., отримано в лізинг у
банку на три роки. З цієї
суми 787 тис. грн. підприє-
мство вже сплатило як
перший внесок.

У рамках візиту Олег Синютка проінспектував ремонт доріг на ділянках: Турка – Ужоцький перевал
та с. Нижня Яблунька – с. Боберка. 

Під час поїздки очільника області супроводжували начальник обласного управління лісового та мис-
ливського господарства Анатолій Дейнека, депутат Львівської обласної ради, директор ДП “Боринське
лісове господарство” Михайло Ільницький, голова Турківської РДА Олександр Лабецький.

Наш кор.

Загублене пенсійне по-
свідчення (п/с №131558), вида-
не УПФУ у Турківському районі
на ім’я Марії Федорівни Шпуга-
нич, вважати недійсним.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення громадських слухань містобудівної

документації «Детальний план земельної ділянки кому-
нальної власності під будівництво будівлі музею

«Бойківщина» та для обслуговування будівель комерц-
ійного призначення в м.Турка, майдан Шевченка»

16 вересня 2016 року, о 16.00 год., відбудуться громадські слухан-
ня щодо обговорення містобудівної документації «Детальний план
земельної ділянки комунальної власності під будівництво будівлі
музею «Бойківщина» та для обслуговування будівель комерційного
призначення в м.Турка, майдан Шевченка».

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

Пропозиції та зауваження до містобудівної документації проси-
мо надавати в письмовій формі на адресу: Турківська міська рада,
пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на елект-
ронну адресу turkamrada@ukr.net

Міський голова Геннадій Когут.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення громадських слухань щодо прийняття

Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) у місті Турка

29 серпня 2016 року, о 16.00 год., відбудуться громадські слухан-
ня щодо обговорення проекту рішення Турківської міської ради «Про
затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі)
у місті Турка».

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

За довідками звертатися за телефоном: 3-11-90.
Міський голова Геннадій Когут.
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Напрями фінансової підтримки суб’єктам господарювання, фізичним особам для здійснення діяльності у сфері 
агропромислового комплексу 

І. Фінансова підтримка 
шляхом компенсації 
відсотків за кредитами 
(обсяг фінансування на 
2016 рік - 1,5млн.грн) 

Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання – виробникам сільськогосподарської 
продукції, сільськогосподарським кооперативам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам, які 
залучили кредити у банківських установах, кредитних спілках у національній валюті, в розмірі до 1,5 
облікової ставки НБУ, але  не більше 200 тис.грн. для юридичних осіб та 100 тис.грн. – для фізичних 
осіб. 

Критерії та умови відбору 

1. Суб'єкт господарювання є суб'єктом малого підприємництва, фізичною особою -підприємцем 
відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України. 

2. Здійснення незбиткової діяльності за попередній рік. 
3. Основну суму кредиту (більше 50 відсотків) використано на цілі, пов’язані із 

сільськогосподарським виробництвом, наданням заготівельно-збутових послуг кооперативами, 
розвиток виробництва в агропромисловому комплексі. 

4. Суб’єкт господарювання є виробником органічної сільськогосподарської продукції. 
5. Здійснення діяльності з утримання, вирощування великої рогатої худоби. 
6. Здійснення діяльності у галузі садівництва, ягідництва, овочівництва. 

Кожен із критеріїв оцінюється кожним членом Конкурсної комісії. Претендент одержує нуль балів, 
якщо не відповідає вищепереліченим критеріям, один бал – якщо відповідає.  Право на одержання 
підтримки настає у разі набрання суб’єктом господарювання, особою-підприємцем не менше ніж 3 бали.  

Назва юридичної та 
контактної особи, адреса 
установи, куди подаються 
документи 

Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації за адресою: м. 
Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 51); 
Цвігун Ігор Олегович, тел.252-85-90 

ІІ. Фінансова підтримка 
на зворотній основі у 
вигляді пільгових 
кредитів (обсяг 
фінансування на 2016 рік - 
8,5млн.грн)  

Підтримка надається  у вигляді кредиту учасникам Комплексної програми - переможцям конкурсу бізнес-
планів із здійснення діяльності в агропромисловому комплексі на платній та зворотній основі: 
- фізичним оcобам-підприємцям, фізичним особам надається у розмірі до 200 тис. грн 

терміном до 3 років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року; 
- фінансова підтримка суб’єктам господарювання, у тому числі сільськогосподарським 

кооперативам (юридичним особам), надається у розмірі до 500 тис. грн. – терміном до 3 
років з відстроченням повернення основної суми зобов’язання до одного року.   

Критерії та умови відбору 

1. Пріоритетність напряму бізнес-плану для розвитку регіону. 
2. Впровадження інноваційних технологій, у тому числі у сфері енергозбереження. 
3. Очікуваний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції (продуктів переробки) та  його 

збільшення, одержання прибутку та термін окупності витрат від реалізації бізнес-плану 
(розшифрувати). 

4. Джерела збуту продукції. 
5. Створення додаткових робочих місць. 
6. Вирішення проблем захисту довкілля. 
7. Співфінансування бізнес-проекту заявника за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної 

технічної допомоги, інших джерел.   
Бал по кожному показнику визначається голосуванням членів Конкурсної комісії за такими 

критеріями: 
п’ять балів – показник має високе значення; 
від чотирьох до двох балів – показник має середнє значення; 
один бал – показник має низьке значення; 
нуль балів – інформація по показнику відсутня. 

Назва юридичної та 
контактної особи, адреса 
установи, куди подаються 
документи 

Фонд індивідуального житлового будівництва на селі Львівської обласної державної адміністрації за 
адресою: м. Львів, вул Пекарська, 95; 
Шевців Любов Йосипівна, тел.: 225-65-08, 225-65-07 

ІІІ. Фінансова підтримка 
заходів із збереження та 
відтворення родючості 
ґрунтів 
(обсяг фінансування на 
2016 рік - 1,0 млн.грн) 

Кошти надаються у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та 
відтворення родючості ґрунтів, надаються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу, 
фізичним особам-підприємцям, сільськогосподарським кооперативам за такими напрямами: 
• освоєння земель під садівництво, ягідництво після проведення агрохімічного обстеження 

земельних ділянок в розмірі до 100 грн. на один га під створення нових насаджень садів, 
ягідників;  

• розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових меліорантів, в розмірі  до 500 
грн. на один га; 

• збагачення ґрунтів біологічним азотом  після використання інокулянтів азотфіксуючих 
мікроорганізмів, в розмірі до 160 грн. на один га; 

• сидерації ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур в розмірі до 350 грн на один 
га. 

Критерії та умови відбору 

Перевагу мають учасники конкурсу, які 
1) з меншою площею землекористування: для юридичних осіб – за формою № 4 – СГ 

«Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай поточного року», затвердженою 
наказом Держстату України від 02.07.2014 № 206, для фізичних осіб за документами, які 
підтверджують право власності (право користування) земельними ділянками; 

2) за рівних умов критерію 1) - суб’єкт господарювання, що є сертифікованим виробником 
органічної сільськогосподарської продукції; 

3) за рівних умов критеріїв 1) та 2) - здійснення діяльності з утримання, вирощування великої 
рогатої худоби. 

Назва юридичної та 
контактної особи, адреса 
установи, куди подаються 
документи  

Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації за адресою:  м. 
Львів, просп. В.Чорновола, 57, (каб. № 59); 
Матійків Марія Іванівна, тел.:255-05-72 

Термін подачі документів З 02.07.2016 року по 07.12.2016 року 
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²Ç ÏÎÊÎË²ÍÍß Â ÏÎÊÎË²ÍÍß
 передають свої знання  вихованці

гуртка  «Крій і шиття»  районного  БДЮТу
У день святкування Дня міста Турка у районному  Будинку дитячої і юнацької

творчості пройшла  надзвичайно цікава,  я би сказала, особлива зустріч – зустріч
тих, хто 10 років тому  став випускником гуртка «Крій і шиття». Переступив-
ши поріг закладу, куди колись після школи завжди приходили,  незважаючи на
своєрідний запах фарби, що витав у приміщенні після  ремонту, усі сходилися до
спільного знаменника: тут пахне хорошою атмосферою, добром, теплом і любо-
в’ю. Не пройшло й декілька хвилин, як колишні вихованці поринули у спогади…

Зразу чомусь стали пригадувати той день, коли вперше відчинили двері цього позаш-
кільного закладу (когось привела мама чи бабуся, а хтось прийшов сам  або ж з друзя-
ми), як нишком заглядали в  кімнати, де працювали інші гуртки.

– Я відвідувала гурток ось у цій кімнаті, – розповідає Катя Роздольська, – а весь час
заглядала  у кімнату гуртка «Крій і шиття». І наступного року, коли до нас у школу прийшли
записувати на  гурткові заняття, я  з радістю записалася на цей гурток. І хоча обрала
професію медика, та  час від часу сідаю вдома за швейну машинку, пригадуючи і викори-
стовуючи колись вивчене у гуртку.

Перепробувала усі гуртки і нарешті зупинилася ( аж на 7 років!) в гуртку «Крій і шиття»
Юля Мамчук.  До речі, й долю свою Юля пов’язала з шитвом – вона випускниця Хмель-
ницького технологічного інституту. І хоча освіту має вищу, а знання, як  сама зізнається,

Перелік документів, які подаються до конкурсної Комісії, визначений у Порядку використан-
ня коштів обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми підтримки та роз-
витку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки, затвердженому
розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 24.06.2016 року №423.

Детальна інформація на офіційному веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації –
www.loda.gov.ua  (сторінка Департаменту в рубриці «Програми»).

використовує ті, що здобула в гуртку при БДЮТі.
Таня Гав’як  сказала, що в гурток привела її любов одягати ляльок. До речі, дівчина  ще

й самостійно виготовляла ляльки. Лялька, зроблена її руками, на одному із обласних
конкурсів посіла призове місце. Пригадую, як  дорогою  до Львова Таня в автобусі  виго-
товила ляльку-мотанку і ми стали перед вибором: котру з них представляти на конкурс –
ту, що мали з собою, чи ту, що майстриня зробила в дорозі. Бо одна була краща від другої!

А коли я поставила усім запитання  «Хто пригадає, скільки точно років відвідував гурток
«Крій і шиття»?», лишень одна  Наталія Гайгель  дала точну відповідь. До речі, Наталія не
полишає швейну справу. Вона   колись працювала у швейному виробництві й зараз  шиє
на дому. «Приймаю замовлення, – розповідає, – І всі гурткові конспекти зберігаю та час
від часу ще заглядаю у них».

Відвідувала гурток й Оленка Сидорова, яка також завітала на нашу зустріч. Як і десять
років тому, Оленка дарувала нам свою милу посмішку, так і тепер. На розмову дівчину
витягнути було нелегко. Такою  залишилася вона й  понині – скромною, мовчазною і
завжди усміхненою.

Згадували ми, як проводили заняття,  як організовували масові заходи (зокрема
Андріївські вечори), як  брали участь в обласних виставках-конкурсах, як їздили на показ
моделей. Колишні випускниці гуртка прийшли на цю зустріч уже зі своїми діточками, а я –
з Софією Тадеївною, директором БДЮТу, і своїми онуками.

Дівчата  сказали, що під час зустрічі відчувають себе школярками, не віриться, що вже
стільки років минуло. Так  в цій милій, дружній розмові непомітно проплив час. Дуже
хочеться, щоби розпочата ініціатива  дістала своє продовження. Щоби й випускники
інших гуртків отак зустрілися, як ми, і  пригадали свої роки занять у Будинку дитячої та
юнацької творчості, корені діяльності якого сягають   у минуле – на  багато-багато де-
сятків  років.

Марія БАЧИНСЬКА.

ÁÀËÈ – Ó ÑÅÊÐÅÒ²
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ÄÎÌÀØÊÈ
Нові вимоги оцінювання учнів

1-4 класів
З першого вересня  оцінювання знань учнів 1-4 класів – це

конфіденційна інформація, яка стосується лише вчителя, ди-
тини та її батьків. Навчальні досягнення учнів не мають озву-
чуватися на батьківських зборах чи вивішуватися публічно у
вигляді різноманітних рейтингів.

Педколектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає з юв-
ілейним днем народження вчителя української
мови та літератури – Олексія Петровича Кро-
пивницького – і бажає йому міцного здоров’я,
успіхів у праці  і повсякденному житті, Божої опі-
ки на многії літа.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Каліграфічне письмо не буде
оцінюватися. Лишилася тільки
вимога, що письмо має бути
охайним та розбірливим.

Також учням не будуть знижу-
вати оцінки за «неправильний»
відступ кількості клітинок та
рядків.

Із переліку вимог
вилучено щомісяч-
ну оцінку за веден-
ня зошитів.

«Вчитель має
навчити дітей куль-
турі письма і пра-
вилам оформлен-
ня робіт, але
кількість клітинок і
форму підписання
зошитів не повинно
регл аментувати
Міністерство освіти
і науки», – говорить головний
спеціаліст департаменту загаль-
ної середньої освіти МОН Алев-
тина Лотоцька.

Домашні завдання не повинні
задавати на вихідні, святкові дні
й канікули. Обсяг домашки об-
межили.

Так у перших класах домашніх
завдань  не повинно бути зовсім,
в 2 класі – не більше, ніж дитина
може виконати самостійно за 45
хвилин, в 3 класі – за 1 годину 10
хвилин, в 4 класі – за 1 годину 30
хвилин.

Нагадується, що оцінювання в
1 класі немає, а 2 клас також
може не оцінюватися за рішен-

ням педагогічної ради школи.
З інформатики, музичного ми-

стецтва, образотворчого мис-
тецтва, основ здоров’я, фізкуль-
тури, та трудового навчання учні
балів не отримуватимуть.

Щоб понизити психологічне
напруження у першокласників,
до формування навички письма
рекомендується користуватись
простим олівцем. На розсуд учи-
теля допускається виправлення
або гумкою, або закресленням.

Час переходу на кулькову руч-
ку визначає сам учитель, індиві-
дуально для кожної дитини.

Вчителям також не рекомен-
дують користуватися червоною
ручкою при перевірці письмових
робіт  в адаптаційному періоді (у
1 класі). Колір ручки для вистав-
лення оцінок в зошитах і щоден-
никах вчитель може вибирати
самостійно.

Наш кор.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.20 7 чудес України
06.50, 07.50, 08.20 Смакота
07.20 Ера будiвництва
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Т/с «Таксi»
09.45 Х/ф «Для домашнього
огнища»
11.30 Д/с «Обличчя Америки»
12.20 Український корт
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Фольк-music
16.00 З країни в Україну
16.30, 17.30 Орегонський
путiвник
17.00 Вiкно в Америку
18.00 Книга ua
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитiвка Карпат
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Абiлiтацiя. Пiцца ветера-
на. Танго
21.30, 05.35 Найяскравiшi
моменти ХХХI Олiмпiйських
iгор
21.50 Док.фiльм
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
23.15 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4»
13.45, 14.20 «Слiпа»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелод-
рами - 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Т/с «Свати - 5»
21.15 Т/с «Родичi»
00.00 Х/ф «День радiо»

ІНТЕР
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, 12.25 Т/с «Дружина
генерала»
13.40, 14.20 «Судовi справи»
15.10 «Сiмейний суд»
16.00 «Жди меня. Украина»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.30, 04.25
«Подробицi»
21.00 Т/с «Райськi яблучка»
23.45 Т/с «Територiя краси»
02.35 Т/с «Сусiди»

ВIВТОРОК, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.05, 07.05, 08.05 Ера бiзнесу
06.25 7 чудес України
06.50, 07.50, 08.20 Смакота
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Т/с «Таксi»
09.45 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
10.15, 19.30 Про головне
10.50 Вiйна i мир
11.30, 16.30 Д/с «Обличчя
Америки»
12.30 Вiкно в Америку
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф «Як козаки
iнопланетян зустрiчали»
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Подорожнi
15.40 Абiлiтацiя. Пiцца ветера-

на
15.50 Д/ф «Доброволець
Антон» iз циклу «Героям
слава»
17.30 Д/с « Нацiональнi парки
Америки»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитiвка Карпат
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Нашi грошi
21.30, 05.35 Найяскравiшi
моменти ХХХI Олiмпiйських
iгор
21.50 Т/с «Закон Мерфi»
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
23.15 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4»
13.45, 14.20 «Слiпа»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелод-
рами - 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Т/с «Свати - 5»
21.15 Т/с «Родичi»
00.00 Х/ф «Про що говорять
чоловiки»

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25, 05.15 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райськi
яблучка»
13.30, 14.20 «Судовi справи»
14.45 «Сiмейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.35, 04.25
«Подробицi»
23.45 Т/с «Територiя краси»

СЕРЕДА, 31
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.20 7 чудес України
06.50, 07.50, 08.20 Смакота
07.20 Ера будiвництва
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Т/с «Таксi»
09.45 Нашi грошi
10.15, 19.30 Про головне
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Свiтло
15.40 Абiлiтацiя. Танго
15.50 Гра долi
16.30 Д/с «Обличчя Америки»
17.30 Д/с « Нацiональнi парки
Америки»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитiвка Карпат
20.00 Переселенцi
20.30 Слiдство. Iнфо
21.30, 05.35 Найяскравiшi
моменти ХХХI Олiмпiйських
iгор
21.50 Т/с «Закон Мерфi»
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
23.15 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.05
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля 5»

10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4»
13.45, 14.20 «Слiпа»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелод-
рами - 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Т/с «Свати - 5»
21.15 Т/с «Родичi»
00.00 Х/ф «Викрутаси»

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25, 05.15 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райськi
яблучка»
13.00, 14.20 «Судовi справи»
14.45 «Сiмейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.35, 04.25
«Подробицi»
23.45 Т/с «Територiя краси»

ЧЕТВЕР, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.10
Новини
06.05, 07.05, 08.05 Ера бiзнесу
06.25 7 чудес України
06.50, 07.50, 08.20 Смакота
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Т/с «Таксi»
09.45 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
10.15, 19.30 Про головне
10.50 Переселенцi
11.30 Д/с «Обличчя Америки»
12.30 Слiдство. Iнфо
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Як це?
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Надвечiр’я. Долi
15.50 Спогади
16.30 Д/с «Розкриття Америки»
17.30 Д/с « Нацiональнi парки
Америки»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитiвка Карпат
20.00 Перша студiя
20.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.30, 05.35 Найяскравiшi
моменти ХХХI Олiмпiйських
iгор
21.50 Т/с «Закон Мерфi»
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
23.15 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4»
13.45, 14.20 «Слiпа»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелод-
рами - 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 Т/с «Свати - 5»
21.15 Т/с «Родичi»
00.00, 03.40 Х/ф «Кохання-
зiтхання - 2»

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25, 05.15 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райськi
яблучка»
13.00, 14.20 «Судовi справи»
14.45 «Сiмейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 01.35, 04.25

«Подробицi»
23.45 Т/с «Територiя краси»

П’ЯТНИЦЯ, 2
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.40, 21.00, 01.30, 05.30
Новини
06.20 7 чудес України
06.50, 07.50, 08.20 Смакота
07.20 Ера будiвництва
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Т/с «Таксi»
09.45 РЕ:ФОРМА
10.15, 19.30 Про головне
10.50 Перша студiя
11.30 Д/ф «Обличчя Америки»
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспiльний унiверситет
14.50 Вiра. Надiя. Любов
15.50 Театральнi сезони
16.30 Д/с «Розкриття Америки»
17.30 Д/с « Нацiональнi парки
Америки»
18.25, 01.20 Новини. Свiт
19.00, 01.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитiвка Карпат
20.00 На пам’ять
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Найяскравiшi моменти
ХХХI Олiмпiйських iгор
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Пiдсумки
23.15 Золотий гусак

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 02.50 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Чотири весiлля 5»
10.55 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 «Мiняю жiнку - 5»
13.45, 14.20 «Слiпа»
14.45, 15.45 «Сiмейнi мелод-
рами - 6»
17.10 Т/с «Уламки щастя»
20.15 «Розсмiши комiка. Дiти»
22.00 «Свiтське життя»
23.00, 03.15 Х/ф «Колiр гро-
шей»

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25 Д/п
«Слiдство вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
09.20 Т/с «Райськi яблучка»
13.00, 14.20 «Судовi справи»
14.45 «Сiмейний суд»
15.30 «Давай одружимося»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Дочка баянiста»
22.50 Х/ф «Святий»

СУБОТА, 3
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.20 У просторi буття
06.55, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
07.55, 23.40 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Свiт on line
09.00 М/ф «Серце дуба»
10.10 Як це?
10.30 Хто в домi хазяїн?
10.50 Хочу бути
11.10 Школа Мерi Поппiнс
11.25 Казки Лiрника Сашка
12.00 Суспiльний унiверситет
12.30 «Пiсенний спас». Кон-
цертна програма
13.55, 15.50 Д/с «Нацiональнi
парки Америки»
14.55 Пляжний футбол.

Вiдбiрковий турнiр для євро-
пейських країн до фiнальної
частини чемпiонату свiту ФIФА.
Україна - Грузiя
19.00 Х/ф «Елеонора - таємни-
ча месниця»
21.00, 05.20 Новини
21.30 Бiатлон. Пiдсумки
лiтнього чемпiонату
21.50 Док.фiльм
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп!

КАНАЛ 1+1
06.10, 19.30 ТСН
07.00 «Свiтське життя»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 Т/с «Родичi»
14.35, 21.15 «Вечiрнiй квар-
тал»
16.40 «Розсмiши комiка. Дiти»
18.30 «Розсмiши комiка «
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.20 Х/ф «Великий рiк»
01.20, 04.15 Х/ф «Льодовик»

ІНТЕР
06.35, 20.00 «Подробицi»
07.35 М/ф «Вiннi Пух»
08.15, 04.30 Д/п «Євген Лео-
нов»
09.15 Х/ф «Звичайне диво»
12.10 Х/ф «Бiлоруський вок-
зал»
14.10 Т/с «Гордiїв вузол»
17.50 Т/с «Як же бути серцю»
20.30 Т/с «Як же бути серцю»
22.30 Х/ф «Гра у схованки»
00.20 Х/ф «Все можливо»

НЕДIЛЯ, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.35 На слуху
06.55, 00.20 Телемагазин
07.10 7 чудес України
07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Свiт on line
09.00 Х/ф «Елеонора - таємни-
ча месниця»
11.10 М/ф «Серце дуба»
12.10 Театральнi сезони
12.40 Мистецькi iсторiї
12.55 Спогади
13.25 Гра долi
14.10 Фольк-music
15.20 Д/ф «Ганна Варпаховсь-
ка. Повернення»
15.50 Х/ф «Гетьманськi клей-
ноди»
17.30 Т/с «Закон Мерфi»
20.10 Подорожнi
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40, 01.40 Класики свiтової
лiтератури
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

КАНАЛ 1+1
06.00 «Шiсть кадрiв»
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
11.00 Т/с «Родичi»
15.15 Т/с «Свати - 5»
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00, 01.45 Х/ф «Чудо за
розкладом»
00.50 «Свiтське життя»

ІНТЕР
05.40 Х/ф «Бiлоруський вок-
зал»
07.40 «Подробицi»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Х/ф «Дочка баянiста»
14.00 Т/с «Як же бути серцю»
16.00 Т/с «Як же бути серцю»
18.00, 21.30 Т/с «Братськi
зв’язки»
20.00 «Подробицi тижня»
23.40 Т/с «Гордiїв вузол»
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– матеріали рекламного характеру.

Магазин меблів «Вікторія» по
вул. Міцкевича (у приміщенні ко-
лишнього «Заготльону») про-
понує нові дешеві меблі: стінки,
шафи-купе, м’які частини, тахти,
кути. Триває акція до 1 вересня.
За кожну покупку – подарунок
(комплект білизни, покривала,
рушники та скатертини). Достав-
ка – безкоштовно. Тел.:
0990820258, 0999074447.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

ЗНИЖКИ на работу+матерiали. РЕМОНТИ будинкiв, квартир,
балконiв пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi стелi, гiпсокартон. Опа-
лення, тепла пiдлога, водопровiд,каналiзацiя. БУДIВНИЦТВО- бу-
динки, прибудови, павiльони, гаражi, навiси, альтанки. Банi, басей-
ни. Ворота, паркани будь-якої складності.  Доставка матері-
алів  (068)1455866, (095)5523950.

ЗНИЖКИ на работу+матерiали . ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ.
Мансарднi дахи. М’яка покрівля, металева, бітумна, полімерна, ке-
рамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир.
Сайдiнг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелi. Доставка мате-
ріалів  (068)1455866, (095)5523950.

Колектив редакції газети «Бойківщина» сумує з приводу смерті
колишнього працівника редакції Йосипа Івановича Юричка і вис-
ловлює щире співчуття керівнику секретаріату Турківської районної
ради Лілії Йосипівні Голко з приводу смерті батька.

Колектив Завадівської сільської ради сумує з приводу смерті ко-
лишнього голови сільради Миколи Івановича Яворського і вислов-
лює щире співчуття сім’ї та рідним покійного.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлює щире співчуття колишній старшій медсестрі поліклінічного
відділення Ганні Миколаївні Юричко з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка.

Колектив поліклінічного відділення Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття Ганні Миколаївні Юричко з приводу тяжкої втрати
смерті чоловіка – Йосипа Івановича.

Колектив Турківської районної ради висловлює щире співчуття
керівнику секретаріату райради Лілії Йосипівні Голко з приводу тяж-
кої втрати – смерті батька.

Колектив Турківської районної ради висловлює щире співчуття
спеціалісту райради Володимиру Володимировичу Шевчуку з при-
воду тяжкої втрати – смерті тестя – Ігоря Володимировича Калінкі-
на.

Колектив Турківського відділення УПФУ висловлює щире співчут-
тя Маріанні Ігорівні Шевчук з приводу тяжкої втрати – смерті батька
– Ігоря Володимировича Калінкіна.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття майстру виробничого навчання Юрію
Антоновичу Калиничу з приводу тяжкої втрати – смерті брата.

Райком профспілки працівників держустанов висловлює щире
співчуття керівнику секретаріату районної ради Лілії Йосипівні Гол-
ко з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Райком профспілки працівників держустанов висловлює щире
співчуття колишньому працівнику РДА Надії Миколаївні Калінкіній з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Сусіди по вул. Січових Стрільців, 88 висловлюють глибоке співчут-
тя родині Писанчиних з приводу тяжкої втрати – смерті брата, шваг-
ра, дядька.

Педагогічний колектив Турківської школи-інтернату висловлює
щире співчуття вихователю Любі Михайлівні Гаріповій з приводу тяж-
кої втрати – смерті чоловіка – Володимира Азгамовича.

Педагогічний колектив Турківської школи-інтернату висловлює
щире співчуття вчителю географії Олександрі Йосипівні Юричко з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Продається будинок в м. Самбір (1км від цен-
тру), загальною площею 107 м2, житлова площа –
72 м2; 3 кімнати, кухня, туалет, ванна, вода, світло,
газ, каналізація, пічне опалення, 5 сотиків землі
+ город.  Тел.: 0677819533. Василь.

Продається житловий будинок в с. Воютичі, 10
км від Самбора, побудований в 1975 р., загальна
площа – 116 м2, житлова – 77 м2, 20 сотиків землі.
Вода, світло, газ, коридор, санвузол.

Тел.: 0677819533. Василь.

1 вересня, четвер  З 9.00 до 16.00 год.
ДОРОГО КУПУЄМО ВОЛОССЯ

натуральне – від 33 см, сиве, фарбоване та шиньйони – від 45 см.
При здачі волосся від 40 см стрижка оплачується
ГОДИННИКИ механічні радянські, наручні в жовтих кор-

пусах на запчастини (вибірково).
Адреса: вул. Січових Стрільців,50, перукарня  «Чародійка»,

м. Турка.

Турківський професійний ліцей продовжує набір учнів до 26.09.2016 р. за такими професіями:
електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання; автокранівник; столяр; тракторист;
перукар.

Всі учні мають можливість навчатися по професії водій транспортних засобів, категорія
«С».

Саме такі результати демон-
струють останнім часом
турківські “Карпати” у матчах чем-
піонату Львівської області з фут-
болу серед команд першої ліги.
Так, минулої неділі наші хлопці
проводили матч чергового туру
на виїзді у м. Борислав. Юнаки
програли своїм одноліткам з ра-
хунком 0:2, а дорослі, як і в попе-
редньому матчі з “Кохавинкою”
зіграли унічию – 1:1. У середині
першого тайму наш Михайло Со-
кирко (молодший) під час пасу
своєму голкіперу – помилився і
таким чином відкрив рахунок,
відзначившись автоголом.  Але,
на щастя, під кінець гри, карпат-
івець Мирон Шалабавка, відпра-
вив м’яч у ворота суперника.

А в середу, на День незалеж-
ності, пройшов ще один тур чем-
піонату. Турківчани грали знову на
виїзді – у Стебнику. Тут наші юні
футболісти знову програли – 0:1,
пропустивши гол з пенальті на ос-

танніх  хвилинах. Щодо основно-
го складу, то турківчани знову не
змогли втримати перемогу. Виг-
раючи після першого тайму з ра-
хунком 2:0 (голи забивали Мирон
Шалабавка та Мар’ян Залога), у
другому – наші футболісти зуміли
2 голи пропустити. Тож у підсумку
– знову нічия, уже третя поспіль.

Варто відзначити і гравця “Кар-
пат” Мирона Шалабавку, який
третій матч поспіль вражає во-
рота суперників. Наразі невідо-
мо чи зможе він продовжити
свою гольову серію, оскільки в
останньому матчі у Стебнику
Мирон травмувався і змушений
був покинути футбольне поле ще
під час гри.

Наступну гру турківчани прове-
дуть у неділю, 28 серпня. На своє-
му стадіоні вони прийматимуть
суперників із с. Новошичі, Дрого-
бицького району. Початок
матчів, традиційно, о 14.00 та о
16.00 год.

У неділю також пройшли матчі
чергового туру чемпіонату райо-
ну з футболу. У групі “А” Верхня
Яблунька на виїзді перемогла
Боберку з рахунком 5:3, Кривка
вдома програла В.Турову – 2:4,
команди сіл Бітля, Н.Яблунька та
Либохора – через неявки на гру
своїх суперників (відповідно ко-
манди В.Висоцького, Гусного та
Верхнього)– отримали технічні
перемоги – 3:0.

У групі “Б” також була одна не-
сподівана неявка: лідер – коман-
да смт.Бориня – не виїхала на
матч у Лімну. За словами голови
федерації футболу Турківщини
Сергія Рика, у команди виникли
несподівані труднощі зі складом,
а також транспортом. Тож техні-
чна поразка – 0:3. Керівництво
ФК «Бориня» просить вибачен-
ня у власних вболівальників, а
також вболівальників та гравців
команди села Лімна за неявку на
гру.

В інших поєдинках групи Вовче
розійшлося миром із Прислопом
– 0:0, аутсайдер групи – команда
с.Шум’яч, яка до цього не здобу-
ла жодного очка, несподівано
переграла вдома футболістів з
Ластівки – 3:2. Команда з Явори
розгромила на виїзді завадівсь-
ких футболістів – 5:1.

Після цього туру, через по-
вторні неявки на виїзні матчі, з
подальшої участі у чемпіонаті
знято команди сіл Верхнє та Гус-
не.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÒÐÈ ÌÀÒ×² ÏÎÑÏ²ËÜ
– ÁÅÇ ÏÎÐÀÇÎÊ,

але, на жаль, і без перемог


