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4 грудня відзначає свій ювілей – 70-річчя від дня народження,
житель с. Явора – Василь Васильович Стець.

Дорогого ювіляра вітають дружина Марія, син Іван з дружиною
Оксаною, дочка Руслана з чоловіком Степа-
ном, дочка Ніна з чоловіком Григорієм; ону-
ки – Іванна з чоловіком Василем , Микола з
дружиною Іванною, Віта з чоловіком Богда-
ном, Уляна, Соломія, Ростислав; правнуки
Ростислав та Мілана і бажають йому довгих
щасливих літ, прожити їх у радості та здоров’ї.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вас вітає вся родина
Вам сьогодні – 70.
Хай життя Ваше квітує ніжним цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Хай Мати Божа Вас оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди.

Дорогу невістку, онучку, кохану дружину, люблячу матусю – Марію
Степанівну Комарницьку – жительку с. Буковинка з ювілейним днем

народження вітають батьки Марія та Валерій,
бабуся Марія, чоловік Ігор, донечки Веронічка
та Андріанка, синочок Андрійко і бажають юві-
лярці:

Сьогодні  день для Тебе особливий –
Твій день народження – чудовий і ясний.
Нехай він буде радісний, щасливий,
Як дощик теплий, літній і рясний.
Бажаєм море щастя, море квітів
І здійснення всіх заповітних мрій.
Бажаєм миру в домі, миру в світі
І миру завжди у душі Твоїй.

4 грудня відзначатиме свій 70-річний ювілей житель с. Явора –
Василь Васильович Стець. Ювіляра щиро вітають свати з Лосинця
і бажають йому міцного здоров’я – з роси і води, любові і поваги,
благополуччя, миру, добра, Божого благосло-
вення.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб та

сіль.
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Й слова подяки линуть звідусіль.
Хай Мати Божа від бід оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі многії і благії літа.

Колектив Карпатського НВК ім. Михайла Іваничка сердечно вітає
із ювілеєм директора – Мирона Олександровича Лабецького.

Шановний Мироне Олександровичу, хай
наступні роки та майбутні дороги рясніють
добром, теплом, увагою, радісними подіями.
Хай щастить Вам у всіх задумах. Доброго Вам
здоров’я, мирного неба, благополуччя, Божо-
го благословення на многії і благії літа.

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина посріблила вже скроні.
Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло зігріває усіх
І ніколи Вас не покидає.
І нехай все життя, хай весь Ваш довгий

вік
Ангел Божий охороняє.

Сердечно вітаємо
люблячого і коханого
чоловіка, турботливого і
щирого татуся – Василя
Івановича Гуя – із золо-
тим ювілеєм!

Від усієї душі бажає-
мо Тобі, рідненький,
міцного-міцного здоро-
в’я, чистого неба, яскра-
вого сонця і великих
успіхів у всьому. Нехай у
Твоєму житті не буде
похмурих днів, а всі, кого
любиш, завжди будуть поруч. Удачі Тобі, достат-
ку, добра, радості і здійснення усіх мрій та планів.
Нехай Господня опіка і благословення будуть
завжди з Тобою – на многії і благії літа.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
Що в рідному домі – надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.
З любов’ю – кохана дружина Оксана, діти Люд-

мила, Мар’ян і Юлія та вся велика родина.

З роси i води!
Колектив Турківської ДЮСШ «Юність» щи-

росердечно вітає з ювілеєм тренера-викла-
дача – Василя Івановича
Гуя – і бажає шановному
ювіляру міцного здоров’я
– з роси і води, невичер-
пної життєвої енергії,
успіхів у тренерській ро-
боті, благополуччя, миру,
добра, родинного тепла,
Божої ласки на многії і
благії літа!

Щиро вітаємо зі свя-
том,

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

Лісівники Турківщини проти
узурпаційних реформ

Як відомо, 5 листопада Кабінет Міністрів України, з подачі Міністерства аграрної політики
та продовольства України, в порушення власного регламенту, схвалює «Стратегію рефор-
мування лісового господарства на період до 2022 року», яка навіть не узгоджена з Держліса-
гентством, Мінфіном, Мін’юстом, Мінекономрозвитку, Мінприроди. Окрім того, документ по-
дається як такий, що не впливає на ринок праці, хоча разом з тим він передбачає створення
новоутвореного суб’єкта господарювання з корпоративними правами. Ключове питання стра-
тегії – після створення нового суб’єкта господарювання – ліквідація лісогосподарських
підприємств як самостійних підрозділів.

Зрозуміло, що таке
рішення Кабміну вик-
ликало  невдоволен-
ня серед працівників
лісової галузі, органів
місцевої влади. 23
листопада у Києві
відбулися збори
профспілкового акти-
ву лісової галузі Украї-
ни, які висловили од-
ностайно позицію
щодо збереження
цілісності лісової га-
лузі, підприємств як
юридичних осіб та
структурної вертикалі
управління.

А минулого вівторка
перед будівлею Турк-
івської районної ради
зібралися працівники
лісової галузі Турківщини й провели мирну акцію, ключовим питанням якої були вимога до Кабінету
Міністрів України відмінити узурпаційне рішення. Із собою лісівники принесли плакати із закликами:
«Ліс має бути державним!», «Ні! – ліквідації лісгоспів», «Реформі – так! Ні! – знищенню галузі», «Ні! –
приватизації лісгоспів». Першими до слова вийшли керівники профспілки Турківського та Боринського
держлісгоспів, які брали участь у київському зібранні профспілок лісової галузі – Юрій Романів та
Любов Якусик.

Давши характеристику роботі підприємств – як у виробничому, так і в фінансовому плані, – вони з
тривогою наголошували: якщо стратегія вступить в дію, то без роботи можуть залишитися близько 200
людей, що зайняті в лісовій газузі Турківщини, та й населення району не зможе користуватися лісами,
як раніше, адже вони фактично перейдуть у приватні руки. Також виступаючі озвучили вимоги до уряду
України відмовитися від створення єдиного лісогосподарського підприємства, адже це призведе до
ліквідації діючих лісгоспів, унеможливити приватизацію лісгоспів.

(Закінчення на 2 стор.)
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Жителя с. Нижнє Висоцьке,
учня 11-го класу Боринського
НВК – Миколу Володимировича
Іжика – з його 17-м днем народ-
ження, яке відсвяткував 27 лис-
топада, щиро вітають тато,
мама, хресний батько Григорій і
вся родина
Риштей. Ба-
ж а ю т ь
й о м у
міцного,
як граніт,
з д о р о -
в ’ я ,
в ід м інни х
успіхів у на-
вчанні, щоб збу-
лися всі його мрії і задуми.

Синочку, онучку, племінни-
ку, похреснику милий,

Тебе щиро вітає вся наша
родина.

Слова ці складаю я – Твоя
бабуся.

Знай! Тебе я дуже люблю й
Тобою горджуся!

Бажаю, щоб завжди щасли-
вим Ти був.

В житті дослухався моїх
щирих слів:

В суспільстві так старай-
ся жити –

Щоб зла нікому не чинити.
Чесним бути, нікого не

кривдити,
А Бога і ближнього любити.
Завжди всім правду говори.
Старанно й добре в школі

вчись,
Наказам вчителів корись.
Та щиро Господу молись
За хліб насущний помолись.
Бо це великий дар від Бога,
Та ним з голодним поділи-

лись –
Така Всевишнього вимога!
І завжди думай Ти про Бога,
Та з Ним звіряй Ти свої дії,
В Його руках Твоя дорога,
Йому сповідуй всі свої надії.
Шануй Ти і слухай  маму й

тата,
Бо так голосить Біблія свя-

та.
І будеш жити радісно й щас-

ливо
Назначені Богом Тобі дні й

літа.
Хай Ангелик Божий Тебе

охороняє,
По твердих, правдивих і

рівних дорогах веде.
Я вірю у те, що так воно

буде,
Бо Ти заслуговуєш в Бога на

те.
Тож ще раз бажаю, Микол-

ко, Тобі
Здоров’я міцного, ясного й

мирного неба,
Веселим, щасливим й люби-

мим Ти будь
А що ще в житті, чого

більше треба?
Будь щасливий і здоровий

завжди і всюди.

Ïåðåìîãà «Áàòüê³âùèíè»
перше місце на виборах в

об’єднаних територіальних громадах
Партія «Батьківщина» здобула перше місце на

місцевих виборах в об’єднаних територіальних гро-
мадах. За підрахунком 100% голосів, «Батьківщина»
отримала підтримку майже третини виборців (29%)
і виборола 921 депутатський мандат. Про це заяви-
ла лідер партії «Батьківщина»  Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко зазначила, що результати місцевих
виборів в ОТГ – це реальний рейтинг партії та наймасш-
табніше соціологічне дослідження, це лакмусовий папі-
рець, який показує: чи можемо ми розраховувати на чесні
результати, без фальсифікації, на майбутніх парламен-
тських і президентських виборах.

Лідер «Батьківщини» наголосила на тому, що партія пе-
ремогла в 13 областях України, а Блок Петра Порошенка
– лише в 6 областях. І це попри фальсифікації, попри ви-
користання адміністративного ресурсу, підкуп, який про-
водило по всій країні оточення президента.

Любов ЯВОРСЬКА,
керівник громадської приймальні Турківської район-

ної організації ВО «Батьківщина».

Висока нагорода
керівника прокуратури

Указом  Патріарха Киї-
вського і всієї Руси-Украї-
ни Філарета від 31.10.2017
року, нагороджено керів-
ника Самбірської місцевої
прокуратури Василя Коль-
ченка орденом Святого
Рівноапостольного князя
Володимира  Великого ІІІ-
го  ступеня за заслуги з
відродження духовності в
Україні та утвердження
Помісної Української Пра-
вославної Церкви.
26.11.2017 року патріар-
ший намісник, митропо-
лит Переяслав-Хмель-
ницький і Білоцерківський
Епіфаній   вручив йому ви-
соку нагороду в Свято-Воскресенському храмі м. Переяслав-Хмельниць-
кий як благодійнику. На врученні був присутній декан Переяслав-Хмель-
ницького району УПЦ КП о.Іван Бобітко, уродженець с. Шум’яч.

Прозвучала й вимога до уря-
довців, представників політич-
них партій, фракцій у парла-
менті, депутатів-мажоритар-
ників Верховної Ради України
відновити фінансування бюд-
жетної програми у веденні лісо-
вого і мисливського господар-
ства, охорони і захисту лісів на
2018 рік, в сумі не менше 730
мільйонів гривень, що складає
30 відсотків від потреб. Присутні
висловилися й за те, щоб держ-
лісгоспи мали пряме підпоряд-
кування Держлісагентству та ви-
ведення його з-під координації
Міністерства аграрної політики
та продовольства України з пря-
мим підпорядкуванням Кабміну.
Також одним із пунктів вимог
було внести зміни до санітарних
правил в лісах України з метою
забезпечення своєчасного про-
ведення заходів з поліпшення
санітарного стану.

Виступив на акції й директор
ДП «Боринське лісове госпо-
дарство», депутат Львівської

Лісівники Турківщини проти
узурпаційних реформ

обласної ради Михайло Ільниць-
кий і наголосив, якщо стратегія
не буде відмінена, то ліси Украї-
ни уже скоро опиняться в при-
ватних руках, щось на зразок
нафтогазової чи енергетичної
галузі, де сьогодні власники-
мільярдери диктують свої ка-
бальні умови. До речі, Михайло
Михайлович ще рік тому, на сесії
районної ради, в інтерв’ю попе-
реджав, що роздмухання пол-
ітичними партіями та громадсь-
кими організаціями ажіотажу
довкола лісової галузі веде до
того, щоб дискредитувати її, до-
вести до банкрутства, а потім
приватизувати. Він здивований
тим, що в процесі децентралі-
зації в Україні, ліс, який би мав
відійти під контроль громад, хо-
чуть централізувати, зосередив-
ши управління в єдиних руках, й
управляти ним за вказівками з
Києва.

Підтримав лісівників у своєму
виступі й голова Турківської рай-
ради Володимир Лозюк (на
фото). На його глибоке переко-
нання, влада, громадськість ра-
зом з лісівниками мають зроби-

ти все можливе для того, щоб
Кабмін відмінив узурпаційні ре-

форми. Сьогодні держлісгоспи
є основними бюджетоутворючи-
ми організаціями у районі. Це
близько 40 відсотків податкових
надходжень. А коли відбудеть-
ся безглузда централізація

(Закінчення.
Початок на 1 стор.)

Продається новозбудований
 будинок в м. Стрий, із земель-
ною ділянкою гарного плануван-
ня і гаражем. Прокладені всі ко-
мунікації. Є документи.

Тел.: 0509233054,
0966234395.

Загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї – ВС
020660 від 11.11.2010 р., вида-
не відділом у справах сім’ї ,мо-
лоді та спорту на ім’я Оксани Ва-
силівни Кріль, вважати не-
дійсним.

лісгоспів, усі податки йтимуть до
Києва. На його думку, лісова га-
лузь та населення району від
цього програє.

Володимир Омелянович про-
інформував і про те, що лісівни-
ки мають добру підтримку у кер-
івництві Львівської  обласної
ради, яка останніми роками пе-
редбачає кошти на посадку лісо-
вих культур, будівництво сучасних
теплиць, загалом – на вдоско-
налення ведення лісового гос-
подарства.

Принагідно голова районної
ради наголосив, що нещодавно
на сесії райради було прийнято
звернення до Львівської облас-
ної ради з проханням заборони-
ти вирубку в Карпатах ялиці білої
на новорічні ялинки і висловив
надію, що обласні депутати
підтримають його й приймуть
своє рішення. Також він про-
інформував присутніх, що уже в
цьому році є домовленість з
лісгоспами про те, щоб не випи-
сувати ялицю білу в передно-
ворічні та Різдвяні свята.

Підтримали акцію своїх колег-
лісівників і представники ДЛГП
«Галсільліс». Віриться, що
лісівників Турківщини, та й усієї
України, які одночасно зібрали-
ся на протести, почують у най-
вищих державних кабінетах й не
дозволять узурпувати українські
ліси, які по праву належать на-
родові.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ГОТУЮЧИСЬ ДО СВЯТ,
ПАМ’ЯТАЙМО Й ПРО
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСІВ

Під  керівницт-
вом першого зас-
тупника голови
райдержадмініст-
рації Миколи
Яворського, за
участі керівників
лісогосподарсь-
ких підприємств
району та сило-
вих структур,
проведено нараду
з питань незакон-
ної вирубки лісу
та обговорено
комплекс заходів
щодо  охорони хвойних дерев від вирубування у передноворіч-
ний період 2017 року та заходи щодо недопущення самовільних
рубок в лісових насадженнях, зокрема ялинок. На жаль, впро-
довж багатьох років великої шкоди ялицевим насадженням
завдає населення, адже на новорічні ялинки самовільно виру-
буються не тільки найкращі молоді деревця, але й верхівки
ялиці.

Керівники лісогосподарських підприємств проінформували, що
по підприємствах видані накази «Про охорону хвойних насаджень
лісового фонду», які погоджені з Турківським відділенням поліції
Самбірського відділу поліції Головного управління Національної
поліції у Львівській області.

Для запобігання незаконного вирубування хвойних насаджень у
лісових масивах району в передноворічний період 2017 року та впо-
рядкування централізованої реалізації новорічних ялинок, виріше-
но утворити районний штаб охорони лісових насаджень.

Не зайвим буде нагадування й про штрафи за самовільну рубку
ялинок: за дерево, діаметром біля шийки кореня до 10 см, поруш-
ник має сплатити 118,44 грн., діаметром 10,1-14 – 208,62грн., діа-
метром 14,1-18 – 535,67 грн., 18,1-22 – 1099,53 грн., 22,1-26 – 1931,2
грн., 26,1-30 – 3044,8 грн., 30,1-34 – 4085,15 грн., 34,1-38 – 5201,56
грн., 38,1-42 – 6388,49 грн., 42,1-46 – 7578,21 грн., 46,1-50 – 8765,12
грн., 51 – 9061,15 грн., 52 – 9357,17 грн., 53 – 9653,2 грн., 54 –
9949,22 грн., 55 – 10245,23 грн., 56 – 10541,28 грн., 57 – 10837,28
грн., 58 – 11133,31 грн., 59 – 11429,34., 60 – 11725,36 грн., і т.д.

Окрім цього, за самовільну рубку лісів діють і адміністративні стяг-
нення та кримінальна відповідальність.

Відповідно до статті 246 Кримінального кодексу України, за неза-
конну порубку лісу визначені такі покарання: штраф; арешт на термін
до шести місяців; обмеження волі на термін до трьох років; позбав-
лення волі на термін до трьох років з конфіскацією незаконно добу-
того.

Ось тому, перш ніж зрубати дерево, слід добре подумати, а чи не
краще ялинку придбати законним методом – на спеціально виді-
лених місцях.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з

громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.
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Педагоги-старожили При-
сліпської  загальноосвітньої
школи пригадують, що Василь,
маленький на зріст, був старан-
ним учнем, прудкий, з принци-
повим характером. Якщо вже

брався за якусь справу, завжди
доводив її до кінця. Вміло по-
єднував навчання, учнівське гро-
мадське навантаження із занят-
тя спортом. Не забував, як і сотні
подібних йому сільських дітей,
про допомогу батькам в госпо-
дарстві. Уже тоді всюдисущому
юнакові пророкували майбутнє,

пов’язане зі спортом, хоча він
володів багатьма іншими
здібностями. Місцевим шану-
вальникам футболу Василь за-
пам’ятався в ролі лівого напад-
ника, спочатку – в складі
шкільної команди, а згодом –
сільської, яка досить-таки успі-
шно виступала  на районних
чемпіонатах. Невгамовний,
швидкий, завжди небезпечний
біля воріт суперника. Так каза-
ли про нього, коли навчався ще
у 8 класі. А зараз він із долею
іронії пригадує, як, виходячи на
поле, вдягав футболку на довгий
рукав, на декілька розмірів
більшу, з-під якої навіть не було

видно кистей рук, але на май-
стерність це аж ніяк не вплива-
ло. Відчувши дотик м’яча, він
опинявся в полоні гри з величез-
ним прагненням до перемоги. І
успіхи були. Про це знають

спортивні статисти.
Капітаном при-
сліпської футбольної
команди була тоді
Люба Бринько, над-
звичайно вольова й
настирлива дівчина.
На жаль, нині вже по-
кійна.

 Минули шкільні
роки. Отримавши
свідоцтво про восьми-
річну освіту лишень з
двома четвірками
(все решта – відмінно),
Василь вступив на на-
вчання у Бродівське
педагогічне училище,
на спеціальність «тру-
дове навчання та крес-

лення». Випускники тих років
добре знають, що вступити у
подібний навчальний заклад
тоді було не так уже й легко.
Сьогодні простіше стати студен-
том університету, а тоді потрібні
були ґрунтовні знання, які ціну-
вали значно більше, аніж гроші.

Маючи добру освітню базу та

невеликий досвід вмілого по-
єднання навчання із заняттям
спортом, він швидко влився у
футбольну команду училища, не
забуваючи при цьому своє ос-
новне завдання – вчитися. А не-
вдовзі його, як здібного футбол-
іста, помітили й запропонували
виступити за юнацьку збірну
Бродівського району, яка грала
на чемпіонаті області. Втім, він
не обмежувався лише футбо-
лом, а показував непогані ре-
зультати й в інших видах спорту.
Вільно і впевнено  демонстру-
вав різні вправи на перекла-
дині. І результат не забарився:

перше місце у триборстві (підтя-
гування, лижні гонки, стрільба).

А коли прийшов час служити у
війську, змужнілий, спортивної
статури призовник, уже з педа-
гогічною освітою, пройшов  при-
скіпливу лікарсько-психологічну
комісію й був скерований в мор-
флот. Тоді борознити океанські
простори мріяли тисячі юнаків,
але для багатьох вона була не-
здійсненною. Безкозирку одяга-
ли найкращі, серед них – і Ва-
силь Гуй. Спочатку був учбовий
підрозділ у м. Пінськ (Білорусь),
а дальше – Північний флот(м.
Сєвероморськ) й нелегка служ-
ба артилеристом  в надзвичай-
но суворих погодних умовах, на
великому десантному кораблі.
По правді кажучи, сьогодні йому
є що згадати про військо. Армія
ще більше загартувала харак-
тер, навчила витривалості.

У 1990-му році, після служби,
Василь повернувся у рідне село.
Але довго без роботи не засид-
жувався, а влаштувався вчите-
лем у школу с. Вузлове Радехі-
вського району. Тут він мав групу
продовженого дня та гурток з
плавання. На той час у цьому
навчальному закладі був чудо-
вий басейн, а молодий вчитель-
вчорашній моряк – мав добру
нагоду навчати дітей триматися
на воді. Відпрацювавши на Ра-
дехівщині рік, вступив на заочне
навчання у Львівський інститут
(сьогодні – університет) фізичної
культури. Тоді ж переходить
працювати на Сколівщину – в с.
Кам’янка, вчителем фізичної
культури , до того ж ще має
півставки тренера у с. Верхнє
Синьовидне.

Комунікабельний, товарись-
кий, він і тут швидко, гармонійно
вливається у колектив, налагод-
жує добрі контакти зі спортив-
ним активом району й невдовзі

уже виступає за футбольну ко-
манду Сколівщини на першість
області. І, як завжди, – лівий на-
падник – гроза для голкіпера.
При  найменшій можливості,
приїжджає на Турківщину, щоб,
як і раніше, захищати футбольну
честь свого села і району. А коли
в 1995 році у нас було відкрито
спортивну школу «Юність» , Ва-
силя Івановича запросили пра-
цювати тут тренером з на-
стільного тенісу. Ракетка не була
для нього чимось невідомим.
Навпаки – він, всесторонньо
спортивно обдарований, давав і
тут фору навіть й тим, хто вважав

себе титулованим. Можна при-
гадати, як він неодноразово виг-
равав першість Турківщини із
шашок, був чемпіоном області у
цьому виді спорту серед
зв’язківців. Зараз у скарбничці
тренера і спортсмена – десятки
кубків і медалей, які  яскраво
засвідчують про його спортив-
ний талант, а ще є результатом
настирливості й наполегливості
у досягненні мети.

За 26 років фахової тренерсь-
кої праці він виховав десятьох
чемпіонів та призерів області з
тенісу, а Юрій Павлик був призе-
ром і всеукраїнських змагань.
Сьогодні Василь Іванович з гор-
дістю розповідає  про успіхи
братів – Віктора та Михайла
Мандзяків (обидва – кандидати
в майстри спорту). Віктор пра-
цює тренером у фітнес-клубі й
проводить спаринг-поєдинки з
тенісу у Львові. Ще одна вихован-
ка – Світлана Мельникович –
викладач фізвиховання в м. Тур-
ка. Сергій Ільницький, Юрій
Шкрамко, Ігор Матківський успі-
шно виступають за команди на-
вчальних закладів, де здобува-
ють професію. Розповідаючи
про це, тренер не приховує гор-
дості за вихованців, адже, що не
кажіть, він вклав у них не лише
своє вміння, а й частку душі.

До нього, як до досвідченого
тренера,  звертаються впро-
довж багатьох років й дорослі
тенісисти. Особливо перед
відповідальними змаганнями.
Чимало вишкільних поєдинків
він провів з Михайлом Колча-
ром, начальником головного
відділення поштового зв’язку м.
Турка, багаторазовим призером
обласних та всеукраїнських зма-
гань з настільного тенісу серед
зв’язківців. Удосконалював у
Василя Івановича свої спортивні
навики колишній прокурор Тур-
ківського району Володимир
Рекшинський, та ще багато інших
тенісистів різного рівня. Успіш-
но виступають на обласних зма-
ганнях й учні Турківського про-
фесійного ліцею . І своїм пере-
могам також завдячують Васи-
лю Гую.

Значним успіхом у  його тре-
нерській кар’єрі була й перемо-
га у всеукраїнському конкурсі, що
проводив видатний боксер су-
часності Віталій Кличко, – «По-
силка успіху». Разом зі своїми
вихованцями Василь Іванович
підготував й надіслав на конкурс
відеоролик, в якому відображе-
но тренувальний процес. Й по-
хвально, що з 800 учасників його
відібрали до 40 найкращих, які
й стали переможцями. За це
турківські тенісисти отримали
великий пакунок із спортінвен-
тарем .

Доречно відзначити, що й дру-
жина Василя Івановича – Окса-
на – є знаною на Турківщині,
зрештою й за її межами, спорт-
сменкою. Вона неодноразово
показувала високі результати в
грі у шашки на найрізноманітні-
ших престижних змаганнях. А на
одних із Бойківських фестин ста-
ла навіть  «Шашковою короле-
вою Бойківщини». Прищепив
Василь  Іванович любов до
спорту й дітям. Син Мар’ян, сьо-
годні студент Іванофранківсько-
го університету нафти й газу,  не
один раз був призером (і навіть
чемпіоном) області. Дочка-семи-
класниця Юля, також, як кажуть,
з ракеткою – на ти.

Взагалі можна ще пригадува-
ти багато цікавих моментів з тре-
нерської історії Василя Гуя, але
й вищеназваного цілком виста-
чає, щоб зробити висновок –
життя людини на 90 відсотків за-
лежить від тебе самого. І лише
на 10 відсотків – від обставин,
які на  99 відсотків залежать від
тебе...

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÓÑÏ²ÕÈ ÂÈÕÎÂÀÍÖ²Â –
ÐÀÄ²ÑÒÜ ² ÃÎÐÄ²ÑÒÜ ÒÐÅÍÅÐÀ

Коли за плечима уже 50 прожитих років, можна, і навіть тре-
ба,  на мить застановитися й зробити такий собі проміжний
аналіз прожитого, ставлячи на шальки терезів  по один бік –
успіхи, а по інший – невдачі. Для вчорашнього ювіляра – Василя
Гуя –перша вага, безперечно, матиме велику перевагу. І все
тому,  що звичний сільський хлопчина з раннього дитинства
добре засвоїв – без мрії , без мети, людина, як птаха без крил.
Більше того, він, завдячуючи вродженій наполегливості, сфор-
мулював для себе методу досягнення омріяного, де на першо-
му  місці – праця. І немає значення, в якій сфері діяльності –
розумовій чи фізичній. При цьому, як він сьогодні зізнається,
ніколи не забував, що найкращий вчитель у житті – саме жит-
тя.  Оскільки його уроки не можна прогуляти і не  засвоїти.

4 грудня відзначатиме свій 70-
річний ювілей  жителька с.
Верхнє Висоцьке – Олеся Кор-
нелівна Грица.

Дорогу і люблячу, щиру і турбо-
тливу дружину, ма-

тусю і бабусю
сердечно віта-

ють чоловік
В а с и л ь ,
сини Ігор і
В о л о д и -

мир, дочка
Л ю д м и л а ,

невістки Іван-
на і Наталя,

онуки Володи-
мир, Андріана, Ілона і Андріана.

Із гарною датою, рідненька,
вітаємо, добра, довголіття, здо-
ров’я бажаємо, і дякуєм Богу за
все, що дає, ну, а найперше, що
Ви у нас є.  Многая і благая Вам
літ!

Спасибі, матусю, бабусю,
дружино,

За те, що теплом зігріває-
те нас,

За те, що в щасливу і
скрутну годину

Ми можемо серцем схили-
тись до Вас.

Тож зичимо щиро достатку
у хаті

І років прожити багато-ба-
гато.

Хай Матір Пречиста у силі
тримає,

А Бог у житті повсякчас по-
магає.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÂÈÇÍÀ×ÈËÀÑß Ç
ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÈÌ

Ë²ÄÅÐÎÌ

 На недавніх звітно-вибор-
них профспілкових зборах, що
відбулися в актовому залі
Турківської дитячої музичної
школи, культпрацівники рай-
ону визначилися зі своїм проф-
спілковим лідером. Одного-
лосно на цю посаду обрано ме-
тодиста районного Народно-
го дому Петрунелю Ільниць-
кку.

Виконувач обов’язків началь-
ника відділу культури Лілія
Яворська подякувала поперед-
ньому голові районного коміте-
ту профспілки Наталії Бабич, яка
виступила зі звітною доповіддю
й побажала плідної праці ново-
обраному. У роботі зібрання
взяв участь і виступив голова
Львівської обласної профспілко-
вої організації працівників куль-
тури Михайло Підгурський.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ПОДАРУНОК ВІД ДЕПУТАТА
ДІТЯМ, ОБДІЛЕНИМ ДОЛЕЮ
 Уже скоро розпочнуться Різдвяні свята – велика радість для усіх  дітей, а  напередодні  до

малечі  завжди  приходить ще одне бажане свято – день Святого Миколая. Для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, працівники служби у справах дітей Турківської
РДА   напередодні цих свят завжди організовували подарунки – одяг, взуття, солодощі. А цьо-
горіч  вирішили для  діточок, які обділені долею,  біля яких немає поруч рідних батьків,  організу-
вати  свято, яке б запам’яталося їм на усе життя. Тому звернулися з відповідним   листом  до
депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, аби він організував  для таких дітей
поїздку на відпочинок в спа-салон  санаторію «Женева» м. Трускавець.

Працівники Самбірського уп-
равління водного господарства
щиро віта-
ють з 60-
річчям, яке
відсвятку-
вав 28 ли-
с то п ад а,
працівни-
ка управлін-
ня  – Яросла-
ва Юліановича
Дем’яновського.

Є ювілеї й свя-
та різні,

Та є одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й мудрість,
Та й досвід, кажуть, не ма-

лий,
Повага вдома, серед друзів,
Любов і шана – від дітей!
Прийміть від нас вітання

щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Для Вас міх щастя і добра!

«ÌÀÍÄÐ²ÂÊÀ
ËÜÂ²ÂÙÈÍÎÞ»

 Гра, під такою назвою,  зав-
італа у наш район і крокує
бібліотеками Турківщини.
Вона знайомить її учасників з
історією нашої області,  з її
визначними місцями,  видатни-
ми постатями, чудовими
краєвидами, архітектурними
пам’ятками.

Цікавляться  грою «Мандрівка
Львівщиною» здебільшого діти.
Вони пересувають фішки по
клітинках поля, заходячи на різні
зупинки. Можна потрапити на  г.
Пікуй, в Олеський замок, Підго-
рецький замок, Славське,
Самбір, Лаврів, Тухольку і багато
інших  визначних місць Львівщи-
ни. Про кожне  місце є невелич-
ка довідка, з якою й ознайомлю-
ються учасники гри.

Спершу  комплект  цієї  на-
стільної  інтелектуальної  гри от-
римала Турківська дитяча бібліо-
тека, зараз її уже мають  25
бібліотек району.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Вечір-реквієм
«Пам’ять серця»

У п’ятницю, 24 листопада,  в Завадівському НВК відбувся
вечір-реквієм «Пам’ять серця», приурочений двом датам: Го-
лодомору та Революції Гідності. Захід був організований педа-
гогом-організатором школи Ольгою Журавчик  з участю учнів
5-9 класів.

Учні, батьки, вчителі, громадськість села вшанували хвилиною
мовчання пам’ять українців, яких вбивали голодом у 1932 - 1933-му
і тих, які в 2013-2014 рр. відстоювали на Майдані право бути Люди-
ною у власній державі.

«Доля українського народу схожа на  його оберіг - вишитий руш-
ник, у якому тісно переплелися чорні та червоні нитки. У життєписі
українців злилися воєдино трагічні сторінки історії рідної землі та
часи її розквіту, піднесення. Листопад щедрий на визначні дати ,се-

– Помічник народного депута-
та Ірина Кіра, безпосередній
організатор поїздки,  з радістю
відгукнулася на наше прохання,
й погодивши всі деталі сказала,
що приблизно  для 20 - 30 дітей
 вони нам таку поїздку організу-
ють, – розповідає начальник
відділу у справах дітей Турківсь-
кої РДА  Ірина Стебівка.

Минулої  суботи, 25 листопа-
да,  працівники служби  зателе-
фонували  до дітей,  які прожи-
вають в Турці та в селах району,
та  до їхніх  опікунів, і вони за-
любки  погодилися  на таку про-
позицію.   У поїздку до Трускав-
ця вирушили  19 дітей і сім суп-
роводжуючих осіб.

–  Відпочинок  був досить ціка-
вим і захоплюючим.  Діти  попла-
вали навіть в басейні для дорос-
лих,  відвідали  сауну та соляну
шахту, попарилися, полежали на
лежаках,  і на фоні усього цього
зробили дуже  багато  пам’ят-
них знімків.  Ми з великими труд-
нощами  забирали  дітей звідси,
так їм сподобалося в «Женеві».
І найпершим запитанням  від
них до нас було «Коли ми ще
сюди приїдемо?» – ділиться
враженнями Ірина Ільківна. –  У
складі групи були діти з різними
життєвими долями. Серед них –
два брати з прийомної сім’ї,  де

старший постійно пильнував  за
молодшим. Мали в групі чудово-
го хлопчика Сергійка – надзви-
чайно обдаровану дитину, який
усю дорогу веселив нас, співав
пісні – і сучасні, і українські на-
родні.  Сльози  накочувалися на
очі, що така талановита дитина
не має, на жаль, ні тата, ні мами.
З нами була дитина,   процес
оформлення  якої під опіку,  у
зв’язку зі смертю батьків, ще три-
ває. Вона  весь час була  замк-

нута в собі  і сумна, тому ми ста-
ралися  всіляко підтримати цю
дитину, не залишати її без уваги.
Ще одного  учасника  поїздки
привела до автобуса  його сест-
ра, яка є йому  опікункою. Ті  га-
рячі обійми сестри і братика
перед поїздкою  у мене й досі
стоять перед очима. І коли ми
зупинилися в супермаркеті, щоб
щось купити на дорогу,  то  той
хлопчик накупив чимало да-
рунків і для своєї сестри Олі. Були

двоє  діток, які  перебувають  під
опікою своїх  бабусь: сестричка
проживає  в однієї бабусі, бра-
тик – в іншої. Отож цей хлопчик,
який навчається у  6 класі (ми
назвали його щебетунчиком),
весь час в дорозі закидав  нас
запитаннями, усе його цікавило,
багато чого й сам розповідав, ко-
ментував, ділився враженнями.
Словом,  наша  поїздка до Трус-
кавця і додому  пройшла в ат-
мосфері щирості, невимуше-
ності та  постійного спілкування.
Діти на якийсь час забули про
свої домашні  та шкільні пробле-
ми,

Відділ у справах дітей Туркі-
вської РДА щиро дякує народно-
му депутату  України Андрію Ло-
пушанському за  такий при-
ємний подарунок дітям-сиротам
та дітям, які перебувають під оп-
ікою і піклуванням,  Нехай Гос-
подь посилає йому сил, здоро-
в’я і  здійснення усіх  добрих мрій
і задумів.  Також  велика подяка
депутату  Львівської обласної
ради Михайлу Ільницькому, який
посприяв пальним, аби запра-
вити «Школярик» для поїздки.
Сердечна подяка  за підтримку
й керівництву Турківської РДА і
Турківської районної ради , в
особі Олександра Лабецького
та Володимира Лозюка, т.в.о.
начальника відділу освіти  Ми-
хайлу Юсиповичу та помічнику
народного депутата Андрія Ло-
пушанського  Ірині Кірі.

– У нас є ще  дитячий  будинок
сімейного типу в смт. Бориня, –
каже Ірина Стебівка. – Де 9 осіб,
спільно з дітьми, також мають
бажання відвідати «Женеву».
Наразі не було можливості
організувати  їм таку  поїздку. Але
коли ми поспілкувалися з п. Іри-
ною Кірою, то вона пообіцяла,
що при нагоді,  й   цим дітям
влаштують  подібний відпочинок.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ред них – і радісні свята, і чорні дні жалоби: 21 листопада – День
Гідності та Свободи та 25 листопада –День пам’яті жертв Голодо-
мору», – зазначила Ольга Журавчик.

Перша частина заходу розпочалася із фільму про Голодомор й
театралізованого дійства про злочини окупаційного комуністично-
го режиму радянської Росії проти українського народу, коли в пік
Голодомору – 1933 року – з української землі було експортовано
понад 5 мільйонів тонн зерна. Була продемонстрована  презента-
ція «Забути – не маємо права!», спеціальні тематичні ролики, зву-
чала поезія, скорботні пісні, танцювальний колектив «Завадівчан-
ка» виконав танець під пісню «Свіча пам’яті».

«Історія повторюється. Повторюється, на жаль, у її найдра-
матичніших спіралях, і яскравий доказ тому – події на Сході
України, де знищується все українське», - розпочала ведуча
другу частину заходу.

Україна – територія гідності й свободи. Такими нас зробила
не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був
Святом Свободи, і Революція 2013 року – Революція Гідності.
Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці
продемонстрували свою європейськість, гідність, своє праг-
нення до свободи. Революційні події 2013-2014 років – пере-
ломний момент в історії нашої держави. Євромайдан – важ-
ке випробування для України.

Учні читали вірші-присвяти саме їм, Героям України: «День
Гідності і свободи, окроплений кров’ю», «Моя ти рідна Украї-
на», «Ти бережеш мене від граду», співали пісні «Слава Ук-
раїні!», «Обирай свободу!», «Заспіваймо пісню за Україну»,
переглянули й відео «Революція Гідності! Майдан», «Україна
в серці кожного».

   Хвилюючим моментом для кожного стали інсценізація
спогадів убитого вояка під  Крутами й вірменина Сергія Ніго-
яна,  та хореографічно-танцювальна композиція «Десь по
світу».

Завершився вечір-реквієм танцювально-тематичною  ком-
позицією «Нам потрібне мирне небо».

Підсумовуючи захід, директор школи, Іван Нанівський, у своє-
му виступі зазначив, що суспільство зобов’язане пам’ятати

гіркі сторінки своєї історії, робити з цього висновки, щоби не повто-
рити подібного. Це чорні сторінки нашого минулого, які ми не вправі
допустити ніколи. Вшанування пам’яті невинних жертв голодомору
та Героїв Майдану – це той мінімум, який ми, українці, маємо зроби-
ти не стільки для мільйонів загиблих, а задля наших дітей. Ми не
забули, ми пам’ятаємо…

Наталія ІЛЬНИЦЬКА,
голова учнівського братства «Лелека»  Завадівського НВК.

04.12.2017 керівник Самбі-
рської місцевої прокуратури
Кольченко Василь Миколайо-
вич проводитиме виїзний
прийом громадян, що відно-
сяться до категорії “інваліди”
за місцем їхнього проживання.

Попередній запис за телефо-
нами: (0236)  6-03-57, (0269) 3-
25-41.

«ÄÎÑÒÓÏÍ² Ë²ÊÈ»
До  урядової програми «Дос-

тупні ліки» на 2018 рік внесено
ще три напрямки захворювань:
хронічні захворювання шлунко-
во-кишкового тракту, депре-
сивні стани, здоров’я матері
та дитини під час вагітності.

Нагадаємо, що в даний час  от-
римати безкоштовно ліки або із
незначною доплатою в рамках
програми можна хворим на сер-
цево-судинну систему, діабет, ас-
тму.

Наш кор.
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– Миколо Петровичу, ка-
жуть, що після реформи  ме-
дицина стане дуже дорогою,
а всі послуги будуть з допла-
тами?

–  Безкоштовної медицини  в
нас не існує й зараз. 90 відсотків
ліків ми купуємо за власний
кошт. За даними досліджень,
кожен другий пацієнт відмов-
ляється від лікування або
відкладає його через брак  гро-
шей. Тому неправильно казати,
що медицина стане платною і
дуже дорогою внаслідок рефор-
ми. Уже в часі  реформи з’явить-
ся реальна безоплатна допомо-
га.  Буде чіткий список послуг, які
на 100% фінансуватиме держа-
ва: первинна ланка (сімейні
лікарі, терапевти, педіатри); ек-
стрена допомога (різке по-
гіршення стану здоров’я, серце-
вий напад, інсульт, гострий апен-
дицит, ниркова недостатність,
запалення легенів та ін.); паліа-
тивна допомога –  перш за все
адекватне знеболювання; ліку-
вання у вузьких спеціалістів за
направленням сімейного лікаря
та планове лікування у рамках
програми медичних гарантій.

Кожна медична послуга мати-
ме  визначений тариф, який
буде платити лікарні держава.
Для дороговартісного лікування,
як і сьогодні, будуть існувати
цільові програми: програма ліку-
вання онкології, гепатитів, СНІДу
та інші.

Щодо того, що пацієнт повинен
доплачувати за лікування, то із
законопроекту  № 6327 вилучи-
ли всі(!) норми про співоплати.
Згідно із законопроектом, ме-
дичні послуги, що увійшли до
програми медичних гарантій,
завжди і в повному обсязі (оп-
лачено на 100%) надаються
громадянам за рахунок коштів
державного бюджету.  Хоча   бу-
дуть послуги, які не оплачувати-
ме держава, наприклад, есте-
тична стоматологія, пластична
хірургія тощо.

–  Побутує думка, що медич-
на реформа призведе до зак-
риття лікарень і звільнення
медичного персоналу.

– У законопроекті про медич-
ну реформу немає жодного сло-
ва про закриття лікувальних зак-
ладів чи скорочення медперсо-
налу. На першому етапі рефор-
ми Національна служба здоро-
в’я укладе договори з усіма
лікарнями, щоб ніхто не зали-
шився без медичної допомоги.

ÍÅ Â²ÐÒÅ ÂÈÃÀÄÊÀÌ
ÒÀ «ÑÒÐÀØÈËÊÀÌ»

Верховна Рада   України дала старт медичній реформі. Ухва-
ливши законопроект №6327, парламент дозволив розпочина-
ти зміни  в медицині уже на початку наступного року. На жаль,
дуже багато неправдивої інформації  гуляє  серед населення
про те, що чекає лікарів і нас, пацієнтів, із впровадженням ре-
форми. Щоб розвіяти  ці  міфи, я зустрілася із заступником
головного лікаря Турківської КЦРЛ Миколою Яцкуляком.

Але з роками, з часом,  конку-
ренція і принцип «гроші йдуть за
пацієнтом» приведуть до впо-
рядкування мережі медичних
закладів –  погано оснащені і
малозавантажені лікарні, що
опиняться на межі виживання,
будуть перепрофільовані під
реальні потреби населення – на
діагностичні, реабілітаційні цен-
три, хоспіси. А найкращі лікарні
будуть додатково оснащені та
підсилені кадрами, щоб кожен,
хто звертається туди, міг отрима-
ти якісну медичну допомогу. Без
роботи залишаться ті, до кого  не
захочуть іти люди. Хороший
лікар завжди буде мати багато
пацієнтів і добру заробітну пла-
ту.  Наступить такий період, що
лікарі конкуруватимуть за
пацієнтів.

– У селах людей  найбільше
турбує доля фельдшерів та
ФАПів.  Люди думають, що
після реформи залишаться
без сільських медиків.

– Фельдшери залишаться.
Вони не замінятимуть лікаря,
але стануть його помічниками.
У 2018 році середня виплата
лікарю на первинній ланці скла-
де близько 375 грн. за одного па-
цієнта, у 2019-му –  450 гривень.
Практика у 2000 пацієнтів мати-
ме річний дохід в 740000 гривень
– уже в наступному році та
900000 гривень – у 2019-му. У
цей бюджет входить оренда,
оплата роботи лікаря, фельдше-
ра те медсестри, прості витратні
матеріали та часткове покриття
аналізів. Досі на селі ніколи не
було таких коштів у медицині,  а
реформа нарешті дозволяє роз-
горнути пряме фінансування.
Крім того, 19 жовтня  Верховна
Рада  України ухвалила в пер-
шому читанні законопроект про
підвищення доступності та якості
медичного обслуговування в
сільській місцевості. Він перед-
бачає щонайменше 5 млрд. гри-
вень додаткового фінансування
медицини в селах за два роки.

 – Миколо Петровичу, чи
правда, що до лікаря- вузькоп-
рофільного спеціаліста мож-
на буде потрапити тільки че-
рез сімейного лікаря?

– Ні, це не відповідає
дійсності. Велику частину послуг,
які зараз надають профільні
спеціалісти, після донавчання
чи перекваліфікації зможуть на-
давати сімейні лікарі. Для цього
й робиться реформа, щоб була
людина, якій ви довіряєте і яка

може вилікувати все, для чого
потрібні знання і ліки – без гос-
піталізації та спеціального
складного обладнання. Звичай-
но, якщо вам потрібне  спец-
іальне обстеження у вузькопро-
фільного спеціаліста, це має ку-
рувати сімейний лікар. Націо-
нальна служба здоров’я буде
сплачувати ці візити за направ-
ленням сімейного лікаря, педі-
атра чи терапевта. Якщо ви за-
хочете звернутись до вузького
спеціаліста самі, без направ-

лення сімейного лікаря – ось
тоді вам доведеться сплатити
повну вартість послуг лікаря  і
лікування.

– Обговорюючи медичну ре-
форму, наші  громадяни  пере-
живають  за те, що, в резуль-
таті змін у медицині,  у бри-
гаді швидкої будуть лише па-
рамедики, які не зможуть на-
дати адекватну допомогу
людям, бо вони не лікарі.

– Реформа екстреної  медич-
ної допомоги не є частиною за-
конопроекту 6327, який запус-
кає медреформу. Зміни для
швидкої будуть проходити окре-
мо,  але паралельно. На  жаль,
у  нас ще залишилось застаріле
уявлення про парамедиків як
про тих, хто лише може достави-
ти пацієнта до лікарні, де йому
нададуть  медичну допомогу, і
більш нічого не зуміє зробити.
На сьогодні парамедики – це
саме той  медичний персонал,
що має бути навчений рятувати
людину. Міністерство охорони
здоров’я розробило 4-модульну
програму перепідготовки фель-
дшерів та лікарів швидкої, яка
спрямована на підвищення їх
кваліфікації. Навчання параме-
диків, відповідальних за оцінку
стану здоров’я  пацієнта і забез-
печення необхідної допомоги на
місці пригоди, а також під час
транспортування до лікарні, три-
ватиме 3 роки і прирівнювати-
меться до рівня бакалавра. І
лише після того, як у нас з’яв-
ляться такі спеціалісти, аж тоді

на екстрену медичну допомогу
чекають зміни. Також в екст-
реній допомозі працюватимуть
не лише парамедики, а також
інструктори з догоспітальної до-
помоги, інструктори з першої
допомоги, екстрені медичні тех-
ніки.

– Миколо Петровичу, зараз
у всіх на слуху, що до 1 січня
2018 року  кожному громадя-
нину терміново потрібно ук-
ласти угоду з лікарем первин-
ної ланки,  бо  потім буде зап-
ізно.

– Фінансування первинної
медичної допомоги за новими
правилами почнеться з липня
2018 року. Не буде ніяких різких
кроків у реформі. Але є речі, про
які треба говорити вже і прий-
мати рішення невідкладно.

Початок реєстрації декла-
рацій (угод між лікарем і пацієн-
том), за прогнозами МОЗ Украї-
ни, повинен стартувати з
01.04.2018 року. Звичайно, що
до цього часу лікарям первин-
ної ланки місцева влада повин-
на закупити комп’ютери і забез-
печити їх програмами для відпо-
відної роботи.

Слід сказати, що всім жите-
лям району вже зараз необхід-
но визначитися, з яким лікарем
ви б хотіли в майбутньому мати
стосунки як з лікарем вашої ро-
дини. Необхідно вже в найближ-
чий час про це сказати йому і
залишити номер свого мобіль-
ного телефону. І, як тільки в ліка-
ря з’явиться можливість (у ньо-
го буде персональний комп’ю-
тер і програмне забезпечення)
внести ваші дані в електронну
декларацію, він запросить вас
до себе на прийом. А офіційна
приписка розпочнеться не ран-
іше 1 квітня 2018 року.

Враховуючи той факт, що 50
тисяч населення нашого райо-
ну має до своїх послуг близько
10 лікарів первинної ланки, а це
педіатри, терапевти та сімейні
лікарі, потрібно поспішати з ви-
бором лікаря, так як, за умова-
ми реформи, лікар може підпи-
сати угоду не більше ніж з 2000
пацієнтів. І поки він не набрав
потрібної кількості, не має пра-
ва відмовити жодному пацієнту.
Тобто і в наших умовах пацієнту
необхідно шукати лікаря, прояв-
ляти ініціативу.

Інша ситуація у Львові,  де на-
впаки – є надлишок лікарів, і їм
доведеться буквально боротися
за кожного пацієнта, щоб мати
їх необхідну кількість і відповід-
ну зарплату. Можливо, що де-
котрі з тих лікарів, які не зможуть
знайти своїх пацієнтів у Львові чи
інших містах, або лікарі пенсій-
ного віку, які мають житло в на-
шому районі, з часом повернуть-
ся до нас на Турківщину. І, таким
чином, буде вирішено нестачу
лікарів сімейної  практики в на-
шому районі. Це буде в майбут-
ньому. А зараз слід пам’ятати,
що реформа – це завжди щось
нове, несподіване, але треба
пильнувати за новинами і спілку-
ватися зі своїми знайомими
лікарями. Доброго всім здоро-
в’я!

Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогу племінницю, куму, хрес-
ну, жительку с. Буковинка – Ма-
рію Степанівну Комарницьку –
щиросердечно вітають з юві-
лейним днем на-
родження  тітка
Антоніна, кум
Віталій з сім’єю,
кум Руслан з
сім’єю, кума
Людмила з
сім’єю. Від щи-
рого серця ба-
жають ювілярці здоров’я міцно-
го, щастя, сил, родинного тепла
та Божої опіки.

Нехай промінчик сонця у цей
день

Тебе розбудить ніжним по-
цілунком.

Нехай любов близьких Тобі
людей

Для Тебе буде кращим пода-
рунком.

Хай доля усміхається Тобі
І успіх супроводжує у спра-

вах.
Хай будуть у житті лиш дні

ясні,
А доля – милосердна і лас-

кава.

Дорогу сваху – Антоніну Кири-
лівну Комарницьку, жительку м.
Турка, із 60-річчям щиросердеч-
но вітають свати з Явори і бажа-
ють їй міцного-міцного
здоров’я, невпин-
ної життєвої
енергії, родин-
ного тепла,
світлої ра-
дості, миру, доб-
ра, достатку на
многії і благії літа.

Щиро вітаємо зі
святом,

Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
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.

ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ ×ÀÒÓª ÍÀ
ÊÎÆÍÎÌÓ ÊÐÎÖ²

Й цьогоріч зима, як завжди, застала автолюби-
телів зненацька. Незчулися, як випав сніг, на доро-
гах – ожеледиця. В такій ситуації лише протягом
доби в районі трапилося близько 15 транспортних
пригод. Щоправда, не всі вони зафіксовані поліцією.
Для прикладу, зранку, 27 листопада, житель м. Тур-
ка їхав із Сянок до райцентру. Дорогою він побачив
6 легковиків, які, через ожеледицю, з’їхали з проїзної
частини в канаву.

У переважній більшості, це авто на так званих «бля-
хах» – іноземна реєстрація. А зазвичай ситуація вигля-

дає так: молодик купляє машину за тисячу доларів, а на
зимові шини грошей не залишається, тому й ризикуючи
їде – авось пронесе. Та й керувати машиною досить
часто автолюбителі вправно не вміють. Сидять з висо-
ко піднятою головою за кермом, не реагуючи на дорожні
знаки. Та й  як реагувати, коли чимало з них не знає, що
вони означають.

Багатьом із нас доводиться бачити ситуацію, коли
отакі «шумахери» не пропускають пішоходів на «зеб-
рах».  Хтось мотивує, мовляв, перед переходом немає
відповідного дорожнього знака. Це – проблема, але не
пішохода, а місцевої влади.

У вівторок зранку на вул. В. Стуса, неподалік міської
ради, невігластво водія мало не обернулося у трагедію.
Лише чудом жінка, яка переходила вулицю, залишила-
ся живою й не травмованою.

Це інформація для роздумів і засторога тим, хто ратує
за легалізацію в Україні машин з іноземною реєстра-
цією.  У сьогоднішній неконтрольованій ситуації на до-
рогах з цими авто,  неадекватності їх власників, ми всі
стаємо потенційними жертвами транспортного безглуз-
дя, яким уже не перший рік живе Україна, й Турківщина
зокрема. Ось тут би активізувати роботу й зайняти прин-
ципову позицію громадським активістам, відділенню
поліції, зрештою, й всім нам,  небайдужим. Варто  поди-
витися в суботу, що  твориться на перехресті вулиць
Міцкевича - Б.Хмельницького у Турці (біля супермарке-
ту «Рукавичка»), й стане зрозуміло – ситуація набирає
справді загрозливого становища… На вулиці –
справжній транспортний хаос.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:

– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;  воєводська віза
(річна) – 370 дол.; чеська сезон-
на віза (90 днів) – 350 дол.; стра-
хування (Польща – 30000, Чехія
– 60000);  заповнення анкет;
безкоштовні вакансії в Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан Шев-
ченка, 32 (навпроти кінотеатру).
Тел.: 0965501604, 0991317345.
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Здається в оренду приміщення (56 м2), з ремонтом, під магазин-офіс, по вул. Міцкевича (колишній
готель, І поверх), навпроти церкви Петра і Павла. Підведена каналізація і вода.

Тел.: 0503717870.

ÍÀÉÑÒÀÐ²ØÈÉ ÆÈÒÅËÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ –
ÓÐÎÄÆÅÍÅÖÜ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

Сьогодні найстарішим жителем України офіційно визнано Ми-
хайла Бурчина, який народився 10 листопада 1904 року у Верхнь-
ому Висоцькому. Зараз Михайлові  Лук’яновичу виповнилося 113
років.  Досі найстарішою довгожителькою нашої країни була Хри-
стина Нагорна, родом із  Чернігівщини, яка  померла  у віці 117
років.

Михайло Лук’янович уже довгий час не
проживає на Турківщині –  після смерті дру-
жини Юлії (17 років як померла), він пере-
їхав жити до свого єдиного сина Василя на
Стрийщину.

У  довгожителя  – п’ятеро онуків та вісім
правнуків.

– Це дуже добра, весела, працьовита   та
хорошої вдачі  людина,  Михайло Лук’янович
пережив багато на своєму  довгому віку: го-
лод, холод, 3 роки каторги на засланні  в
Костромі  та   був на двох війнах   –
австрійській  і Другій світовій, третьої, як сам
зізнається, бачити не хоче,  – розповідає
Верхньовисоцький сільський голова Богдан Черепанин. – У Верхньо-
му Висоцькому працював у колгоспі – різноробочим,  деякий час –
приймав картоплю, бо недалеко від його хати була колгоспна пивни-
ця. Вмів відмовляти від гадюк, до нього  часто за порадою приходили
господарі, худобина яких потерпала від укусу змії.  Михайло Бурчин
ніколи не курив  цигарок і не зловживав алкоголем. Багато споживав
цибулі і часнику. Очевидно, здоровий спосіб життя та чисте карпатське
повітря  додавало йому здоров’я. Як стверджують рідні Михайла Лук’-
яновича, він ще й  цієї осені  допомагав по господарству – пас курей.
Любить пригубити чарчину  смачного вина – для бадьорості.

 А ще ті, хто його знає, кажуть, що  Михайло  Бурчин – чоловік, який
нічим надто не переймається, усе сприймає як належне – буде так, як
Бог дасть.  У всьому покладається на Господа. Можливо, й у цьому
також криється секрет довгого життя Михайла  Лук’яновича?

Ольга ТАРАСЕНКО.

Згідно Закону України «Про
основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»,  матеріаль-
не, соціально-побутове і медич-
не забезпечення осіб з інвалід-
ністю здійснюється у вигляді гро-
шових виплат, медикаментами й
іншими засобами, включаючи
автомобілі, крісла-коляски, про-
тезно-ортопедичні вироби, дру-
ковані видання зі спеціальним
шрифтом, звукопідсилюючу апа-
ратуру та аналізатори, а також
надання послуг з медичної, соц-
іальної, трудової і професійної
реабілітації, побутового та тор-
говельного обслуговування.
Види необхідної матеріальної,
соціально-побутової, медичної
допомоги визначаються органа-
ми медико-соціальної експер-
тизи в індивідуальній програмі
реабілітації. Сама ж допомога
надається за рахунок коштів
Фонду соціального захисту
інвалідів в Україні. Передумо-
вою гарантій зайнятості для осіб
з інвалідністю є здобуття відпов-
ідної освіти  і професії. Законо-
давство гарантує право особи з
інвалідністю на навчання і про-
фесійну підготовку. Обдаровані
діти з інвалідністю мають право
на безплатне навчання у вищих
навчальних закладах,  або в
спеціальних позашкільних на-
вчальних закладах. У державі
з’явилася велика кількість чем-
піонів, майстрів спорту, рекорд-
сменів  Європи і світу серед осіб
з інвалідністю.  Вони приносять
славу і визнання нашій державі.
Завдяки активній роботі  Захід-
ного реабілітаційно-спортивно-
го  центру, що діє в нашому рай-
оні,   нині ми знаємо імена  ба-
гатьох  видатних спортсменів-
паралімпійців.  Сьогодні особ-
ливого пошанування і відзначен-
ня заслуговують ті особи з інва-
лідністю, які не впали в розпач,
не замкнулися в чотирьох стінах,
а в міру своїх сил і можливостей

працюють, беруть активну
участь у громадському житті,
займаються спортом, рукоділ-
лям, художніми промислами і
самодіяльністю, виховують дітей
і онуків.

За статистикою,  сьогодні в
районі  проживає близько  7233
особи  з інвалідністю, в т. ч. осіб
з інвалідністю війни –  76, осіб з
інвалідністю – учасників АТО – 10,
дітей з інвалідністю – 358, з ди-
тинства – 1006 осіб,  осіб з інва-
лідністю загального захворюван-
ня – 5783. На 2017  рік в район-
ному бюджеті закладено 100
тис. грн. для фінансування ком-
пенсації з оплати пільг за  жит-
лово-комунальні послуги та
електроенергію сім’ям з двома
і більше особами  з інвалідністю
І та ІІ групи, особам з інвалідні-
стю по зору І та ІІ групи та одино-
ким особам з інвалідністю. З цих
коштів уже  використано 60, 1
тис. грн.

– Станом на  25 листопада
поточного року управлінням
соціального захисту населення
Турківської РДА було надано 574
направлення для забезпечення
осіб з інвалідністю технічними та
іншими засобами реабілітації:
на інвалідні коляски – 20 шт.,
засоби для ходіння, керовані
однією рукою – 47 шт., засоби
для ходіння, керовані обома ру-
ками – 3 шт.,  допоміжні засоби
– 2 шт., меблі – 5 шт.,  спеціальні
засоби для спілкування  та об-
міну інформації – 35 шт., та інди-
відуальних засобів реабілітації –
462 направлення, – підсумовує
начальник відділу соціального
захисту   Віталій Сенюга. – Вида-
но 31 санаторно-курортну путів-
ку, з них особам з інвалідністю
війни – 10 путівок, особам з інва-
лідністю загального захворюван-
ня та з дитинства –  16 путівок,
та 5 путівок для супроводжуючих
осіб з інвалідністю першої групи.
14 осіб з інвалідністю одержали

одноразову матеріальну допо-
могу, на загальну суму – 8729,00
грн., відповідно до   постанови
Кабінету Міністрів України від
28.12.2011 року (№158) «Про
затвердження   Порядку вико-
ристання коштів, передбачених
у державному бюджеті для на-
дання одноразової матеріаль-
ної допомоги інвалідам та не-
працюючим малозабезпече-
ним особам», та до кінця поточ-
ного року ще 3 особи одержать
таку допомогу.

 Крім цього, 103 особи з інва-
лідністю отримали компенсацію
на виплату на бензин, ремонт і
технічне обслуговування та на
транспортне обслуговування на
загальну суму 37068, 76 грн. 18
осіб з інвалідністю війни одер-
жали компенсацію за невикори-
стані санаторно- курортні путів-
ки, на загальну суму 6490, 00
грн.

Військові дії на Сході України,
на превеликий жаль, збільши-
ли число  осіб з інвалідністю. Є
такі і в нашому районі. За дани-
ми того ж таки управління соц-
іального захисту, 10 осіб з інвал-
ідністю, учасники АТО, одержа-
ли адресну грошову допомогу на
реабілітацію та санаторно-ку-
рортне лікування, на загальну
суму 28250,00 грн. – відповідно
до розпорядження Львівської
обласної державної адмініст-
рації від 21.07.2017 року ( №
659/0/5-17 «Про затвердження
порядку надання адресної гро-
шової  допомоги на реабілітацію
інвалідів війни І.ІІ, ІІІ груп з числа
військовослужбовців, що брали
участь в АТО».

Добре,  що про  таких осіб не
забуває держава.  Це її обов’я-
зок.  Не  повинні забувати про
них і ми, здорові пересічні гро-
мадяни. І  в будь-яку хвилину
бути готові і добрим словом, і
слушною порадою,   чи іншим
якимось корисним вчинком до-
помогти особі з інвалідністю.  Це
уже  –  наш християнський, мо-
ральний обов’язок.

Ольга ТАРАСЕНКО.
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Третього грудня –
Міжнародний день інвалідів

У 1992 р. Генеральна Асамблея ООН проголосила  3 грудня Міжнародним днем інвалідів. Мета,
заради якої цей день був проголошений, – дотримання прав людини і участь інвалідів у житті
суспільства. В Україні близько 3 млн. людей – інваліди. Наша держава взяла на себе і виконує
конкретні зобов’язання щодо матеріального забезпечення інвалідів, створення  для них право-
вих, соціально-побутових умов життя.

За останні 20 р.  державою створено комплекс законів, які регулюють практично всі аспекти життя
людей з інвалідністю. Серед цих законів Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування. Цим законом передбачено відшкодування інвалідам трудового каліцтва шкоди запо-
діяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, або в разі його смерті, медико-соціальної
реабілітації інвалідів трудового каліцтва, виплата матеріального забезпечення під час тимчасової
непрацездатності, а головне – профілактика нещасних випадків на виробництві.

Відповідно до цього Закону, наше відділення Фонду соціального страхування виконує свої функції на
території Турківського району. Так на обліку у відділенні знаходяться 38 інвалідів трудового каліцтва, 4
утриманці внаслідок смерті потерпілого на виробництві, 13 осіб без інвалідності, але у яких є незначні
відсотки втрати працездатності. Всі вони отримують певні відшкодування з Фонду, а саме: щомісячні
страхові виплати, одноразові страхові виплати, санаторно-курортне лікування, протезування, пост-
ійний сторонній та побутові догляди, автомобілі, компенсацію на бензин, лікування в  ЛПЗ, медика-
ментозне забезпечення, і т.д.

Звичайно, ці всі виплати, які здійснює Фонд соціального страхування, не повернуть здоров’я, не
повернуть батьків дітям, але таким чином держава допомагає у важку хвилину життя  тим, хто потребує
цієї допомоги.

У цей день бажаємо Вам, шановні інваліди, теплих стосунків з вашими близькими, бадьорості  духу,
міцного здоров’я,   Божих благословінь і надалі  залишатися для нас прикладом міцної сили волі.

Леся ГОДОВАНЕЦЬ,
начальник Турківського відділення управління ВДФСС України у Львівській області.

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського про-
фесійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно віта-
ють із ювілейним днем народження викладача іноземної мови –
Анжелу Василівну Білак – і бажають шановній
ювілярці неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливо-
го віку.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ.
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

До уваги абітурієнтів - 2018
1. ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня 2018 року.
2. Ви зможете обрати навчальні предмети з переліку: українська мова і

література, математика, історія України, англійська мова, німецька
мова, французька мова, іспанська мова, фізика, хімія, біологія, геогра-
фія.

3. Кількість обраних предметів не може бути більшою ніж чотири.
4. Для випускників старшої школи закладів освіти 2018 р. результати ЗНО

з трьох предметів: українська мова і література (українська мова), матема-
тика або історія України (період XX - поч. XXI ст.), а також ще один предмет
за вибором випускника, зараховуватимуть як результати державної підсум-
кової атестації (ДПА) за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

5. Студенти (слухачі) закладів вищої освіти І-ІІ р.а. та закладів професій-
но-технічної освіти у 2018 році вперше в обов’язковому порядку проходять
ДПА з української мови у формі ЗНО.

6. Майбутнім абітурієнтам перед реєстрацією обов’язково потрібно оз-
найомитись із Правилами прийому на 2018 рік до обраного для вступу ВНЗ.

7. Для участі у конкурсі щодо вступу до закладу вищої освіти необхідно
подати результати ЗНО з 3-х чи 2-х предметів, залежно від обраної спец-
іальності. У 2018 році можна подавати сертифікати ЗНО за 2016, 2017 та
2018 роки у різних комбінаціях, окрім результатів з іноземних мов.

8. Результати ЗНО з іноземних мов братимуть для участі в конкурсному
відборі для вступу до закладу вищої освіти лише за 2018 рік.

9. Кожен абітурієнт матиме можливість подати до семи заяв не більше
ніж на чотири спеціальності на місця державного та регіонального замов-
лення.

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує май-
бутніх абітурієнтів відвідати наш сайт www.lvtest.org.ua і використовувати
матеріали для підготовки до ЗНО: програми підготовки до ЗНО, характерис-
тики сертифікаційних робіт ЗНО 2018 року, он-лайнове тестування тощо.

Додаткова інформація:
www. testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості

освіти; www.lvtest.org. – сайт Львівського регіонального центру оці-
нювання якості освіти; 0322422660 - гаряча лінія Львівського регіо-
нального центру оцінювання якості освіти. 03(269)32587 тел. методич-
ного кабінету відділу освіти.

За словами начальника  управління соціального захисту  на-
селення Турківської РДА Миколи Гута, протягом останніх
років прийнято багато законодавчих актів, що  гарантують
соціальну захищеність осіб з інвалідністю.
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ПОНЕДIЛОК, 4
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.40 Д/ф «Загальний зшиток»
11.10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Перша шпальта
15.15, 23.30, 02.55 Розсекрече-
на iсторiя
16.45 Хто в домi хазяїн?
17.20, 04.45 Вiкно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Гумористичне шоу з
Майклом Щуром
20.15 Вiйна i мир
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дика планета»
00.30 Д/с «Орегонський
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 ТСН
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири
весiлля «
12.55 «Мiняю жiнку «
14.20, 21.00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15.20 Х/ф «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
22.00 «Грошi»
23.15, 00.10 «Голос. Дiти 4»
02.05 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.20, 22.30 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.30 Х/ф «Арфа для коханої»
13.00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
16.05 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.30, 05.10
«Подробицi»
20.40 Т/с «Той, що не спить»
00.35 Х/ф «Бiлоруський вок-
зал»

ВIВТОРОК, 5
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11.10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Дiти Z
17.15 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.30 Тема
дня
18.35, 01.45 Новини. Культура
19.00 Перший на селi
19.25, 00.20 Д/с «Столика
Японiя»
20.25 Нашi грошi
21.50, 02.45 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»

23.30, 03.10 Розсекречена
iсторiя
00.40, 04.05 Д/с «Орегонський
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 ТСН
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири
весiлля «
12.50 «Мiняю жiнку «
14.20, 21.00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15.20 Х/ф «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Розумник
Вiлл Хантiнг»
04.30 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм
06.20, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Той, що
не спить»
13.50 «Життя на гранi»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.40, 05.15
«Подробицi»
00.55 Х/ф «Дорога Олена
Сергiївна»

СЕРЕДА, 6
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 02.10 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Д/ф «Рейд»
10.45 Д/ф «Аеропорт»
11.55 Д/ф «Дебальцеве»
13.10 Радiо. День
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.15 До справи
15.50 Твiй дiм
16.35, 20.20, 23.15 Погода
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.20 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.35, 02.35 Тема
дня
18.35, 01.50 Новини. Культура
19.00 Д/ф
«Митрофанови:Iсторiя родини
батька i сина»
19.05 Д/ф «19-рiчний коман-
дир»
19.15 Д/ф «Монгол. Iсторiя
снайпера»
19.30 Д/с «Столика Японiя»
20.25 Слiдство. Iнфо
21.50, 02.50 Новини. Спорт
22.15 Свiтло
23.25 Мегалот
23.30 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017. Аль-
Джазiра - Окленд Сiтi
03.10 Розсекречена iсторiя

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 ТСН
09.30, 10.55, 12.20 «Чотири
весiлля «
12.45 «Мiняю жiнку «
14.15, 21.00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15.15 Х/ф «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
22.00, 23.35, 00.10 «Мiняю

жiнку - 12»
01.45 Т/с «Пончик Люся»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.20, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, що
не спить»
13.50 «Життя на гранi»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.40, 05.15
«Подробицi»
00.55 Х/ф «Балада про доблес-
ного лицаря Айвенго»

ЧЕТВЕР, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 02.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11.10 Т/с «Дiвчата вiйни»
13.10, 14.30 Радiо. День
13.55 Слiдство. Iнфо
15.15 Надвечiр’я. Долi
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.30 Тема
дня
18.35, 01.45 Новини. Культура
19.00 #ВУКРАЇНI . «Розкiш
Нижньої Апшi»
19.25, 00.20 Д/с «Столика
Японiя»
20.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
21.50, 02.45 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30, 03.10 Розсекречена
iсторiя
04.05 Д/с «Орегонський
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30, 05.20 ТСН
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири
весiлля «
12.30 «Мiняю жiнку «
14.00, 21.00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
15.00 Х/ф «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.30 «Секретнi матерiали»
22.00 «Свiт навиворiт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «Невдаха з Каунт-
Каунтi»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.20, 23.00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, що
не спить»
13.50 «Життя на гранi»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.40, 05.15
«Подробицi»
00.55 Х/ф «Двi сестри»

П’ЯТНИЦЯ, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 17.15 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55

Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11.00, 16.50 Погода
11.10 Д/ф «Золотий вересень»
12.25, 02.55 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 10 км.
Чоловiки
13.55 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14.30 Радiо. День
15.10, 04.15 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 7,5 км.
Жiнки
16.35 Бiатлон. Кубок свiту.
Яскравi моменти
17.50, 01.10 Новини. Свiт
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твiй дiм
19.25 Д/с «Дикi тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.50 Як дивитися кiно
23.20 Х/ф «Хайтарма»
00.45 Д/с «Столика Японiя»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири
весiлля «
12.30 «Мiняю жiнку «
14.00 Т/с «Село на мiльйон 2»
15.00 Х/ф «Я знову тебе кохаю»
17.10 Т/с «Нескiнченне кохан-
ня»
20.15 «Лiга смiху»
22.20 «Вечiрнiй Київ 2017»
00.15 Х/ф «Фейковi копи»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.05, 12.25 Т/с «Той, що не
спить»
13.50 «Життя на гранi»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.50 «Подробицi
тижня»
22.00 Т/с «Бюро легенд»
01.20 Х/ф «Про нього»

СУБОТА, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 02.45
Новини
09.40 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
10.30 Дiти Z
11.00 Фольк-music. Дiти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домi хазяїн?
13.10, 03.15 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
14.25 Д/с «Столика Японiя»
14.45 Д/с «Смак Дзяннаня»
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Гонка переслiдування
10км. Жiнки
16.30, 23.30 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017. Пачука -
Вiдад
18.25 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017.1/4
фiналу (Winner M1 vs AFC)
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена iсторiя
22.35 Вiйна i мир
23.25 Мегалот

01.10 Футбол. Клубний
Чемпiонат Свiту-2017.1/4
фiналу

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.45, 23.15 «Свiтське життя»
10.55, 02.05 «Голос. Дiти 4»
13.30 Т/с «Село на мiльйон 2»
16.30 «Вечiрнiй квартал №2
2017»
18.30 «Розсмiши комiка 2017»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал 2017»
00.15 «Модель XL»

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм
06.25 «Жди меня»
08.00 Х/ф «Осiннiй марафон»
09.50 Х/ф «Солодка жiнка»
11.50 Х/ф «Зимова вишня»
13.30 Х/ф «Доторкнутися неба»
15.25 Х/ф «Бебi-бум»
17.25 Концерт Олега Винника
«Я не забуду»
20.00, 04.30 «Подробицi»
20.30 «Время строить»
22.35 Т/с «Диван для самотнь-
ого чоловiка»

НЕДIЛЯ, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Легенда про
Бiлоснiжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Новини
09.30, 23.20 Погода
09.45 Д/с «Смак Дзяннаня»
10.40 Перший на селi
11.10 Фольк-music. Дiти
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х7,5 км.
Чоловiки
14.05 Фольк-music
15.05 Бiатлон. Кубок свiту. II
етап. Естафета 4х6 км. Жiнки
16.55 Т/с «Серце океану»
21.35 Гумористичне шоу з
Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирськi iгри
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Орегонський
путiвник»

КАНАЛ 1+1
06.05 ТСН
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Розсмiши комiка»
10.50 «Свiт навиворiт - 9»
11.55 «Свiт навиворiт - 6»
12.55 Т/с «Слуга народу»
17.05 «Лiга смiху»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Дiти 4»
23.10 «Вечiрнiй Київ 2017»
01.05 «Аргумент кiно»

ІНТЕР
05.00 Великий бокс. Василь
Ломаченко - Гiльєрмо Рiгондо
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i Решка. Рай i
пекло»
11.00 «Орел i Решка. Переза-
вантаження»
12.05 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
13.00, 04.30 Х/ф «Людина-
оркестр»
14.50 «Мiсце зустрiчi»
16.20 «Время строить»
18.20, 20.30 Т/с «Схiднi
солодощi»
20.00, 02.45 «Подробицi»
23.05 Х/ф «Гувернантка»
01.05 Х/ф «Навiщо ти пiшов»
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Колектив лікарської амбулаторії с. В.Висоцьке висловлює щире
співчуття колезі по роботі Галині Миколаївні Пилипів з приводу тяж-
кої втрати – смерті свекрухи – Анни Миколаївни Пилипів.

Продається 3-кімнатна квар-
тира на першому поверсі в м.
Турка, по вул. В.Стуса,27, кв. 2
(біля відділення поліції).

Ціна – договірна.
Тел.: 0639676895 (Ярослава).

Продається 3-кімнатна квар-
тира в м. Турка, загальною пло-
щею 70 м.кв.

Є гараж, сарай і літня кухня,
приватизована земельна ділян-
ка.

Ціна – договірна.
Звертатися за телефонами:

0971627500, 0975684430.

Охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-230-

41-81, 067-541-62-24.

Куплю прути ліщини в необме-
женій кількості. 1 гривня – за
прут. Заберу з подвір’я.

Детальна інформація за тел.:
0992446859, 0501525991.

Загублене посвідчення – ААБ
№000755, видане УСЗН Туркі-
вської РДА на ім’я Степана Фе-
доровича Пукшина, вважати не-
дійсним.

Головне управління Націо-
нальної поліції у Львівській об-
ласті оголошує новий набір в
поліцію на такі посади: дільнич-
ний офіцер поліції - 50 вакансій,
поліцейський роти конвойної
служби - 9 вакансій, поліцейсь-
кий групи конвою ізоляторів
тимчасового тримання - 21 ва-
кансія, поліцейський батальйо-
ну патрульної служби поліції
особливого призначення
«Львів» - 30 вакансій, пол-
іцейський - кінолог - 5 вакансій!

Заповнити онлайн-анкету та
дізнатись всю детальну інфор-
мацію можна на сайті
nabir.np.gov.ua .

Деталі за телефоном:
0676120230, або за адресою: м.
Львів, площа Генерала Григо-
ренка, 3.

ÇÌÀÃÀËÈÑß
Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÀÒÎ

 Минулої неділі, 26 листопада, в Будинку Львівської обласної
універсальної бібліотеки, відбулася відкрита першість
Львівщини з шахів та шашок – Кубок Героїв –  серед учасників
бойових дій в зоні проведення АТО.

Першими змагалися  шашкісти. Приємно, що бронзу тут виборов
наш земляк, начальник сектору спорту Турківської РДА Василь По-
точний, а після невеликої перерви, у змаганні шахістів  він посів
почесне перше місце, маючи при тому добру підтримку в особі по-
братима, також учасника війни на Сході України, Миколи Антоніва
із с. Верхнє.

Заслуговує на увагу й те, що до проведення турніру активно долу-
чилася федерація  шахів і шашок Львівської області, де  президен-
том – відомий спортсмен, наш краянин Іван Ільницький.

А  на наступних вихідних – 2 і 3 грудня – Василь Теодорович, у
складі збірної команди Львівщини, візьме участь у фінальному етапі
Кубка Героїв, який проходитиме у Києві.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Про наповнення бюджету Турківщини
йшлося під час зустрічі з бізнес – спільнотою району

Нещодавно заступником начальника – начальником Турківського відділення Самбірської ОДПІ
Марією Павлович проведено зустріч з представниками  ЗМІ Турківського району, на якій були
присутні представники бізнесу.

Розпочинаючи захід, податківець зазначила, що життя і розвиток кожного регіону залежить від того,
наскільки повним буде бюджетний кошик і як кошти звідти використовуватимуться на благо громади і
території. Вона відповіла на ряд запитань представників ЗМІ стосовно надходжень податків і зборів у
поточному році в порівнянні з минулим роком та навела цифри по окремих податках, надходження від
яких поповнюють бюджет Турківського району.

Окрему увагу було приділено питанню легалізації доходів населення. Віддаючи належну повагу кер-
івникам і окремим трудівникам за їхнє свідоме ставлення до виконання громадянського обов’язку по
сплаті податків, зборів та інших платежів до бюджетів різних рівнів, податківець повідомила, що існу-
ють окремі платники, які ще приховують свої статки від оподаткування.

На закінчення, податківець розповіла про роботу ЦОП Турківського відділення та закликала суб’єктів
господарювання до співпраці в напрямку наповнення бюджету Турківщини.

Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

Горілка довела
до самогубства
Днями трагічний випадок

трапився в с. Либохора. Са-
мотній місцевий житель,
який любив заглядати в чар-
ку, очевидно під впливом око-
витої, не знайшов кращого
виходу із життєвої ситуації,
як полізти в петлю.

Самогубство він вчинив у сто-
долі на власному подвір’ї. Ка-
жуть, що перед тим просив у се-
стри, яка проживає неподалік,
горілки, коли та відмовила, чо-
ловік вирішив поквитатися із
життям.

До речі, це далеко не перший,
очевидно, й не останній випадок
в нашому районі, коли в п’яному
дурмані люди йдуть на такий га-
небний крок.

Наш кор.

І В ЛІМНІ БУДЕ СВОЯ
ПОЖЕЖНА МАШИНА

У с. Лімна невдовзі може з’явитися пункт пожежно-рятуваль-
ної служби. Про це домовилася місцева влада, депутати від
Лімнянського куща в районній раді з керівництвом служби з
надзвичайних ситуацій. Зараз триває ремонт приміщення, де
зберігатиметься пожежна машина й будуть кімнати для ря-
тувальників.  Відділ освіти передав громаді шифер для пере-
криття будівлі, який  нещодавно замінили ремонтники на
місцевому НВК на металопрофіль.

Офіційне відкриття Лімнянської рятувальної служби може відбу-
тися вже влітку 2018 року. Автомобіль їм передасть Турківський сек-
тор з надзвичайних ситуацій. У нашому районі це вже буде другий
сільський підрозділ рятувальників. А першопрохідці в цьому плані
– нижньояблуньці.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«16 ÄÍ²Â ÏÐÎÒÈ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ»
З 25 листопада по 10 грудня 2017 року в Україні проходить

щорічна акція «16 днів проти насильства», яку підтримує
міжнародна спільнота.

Насильство в сім’ї залишається однією з найбільш розповсюд-
жених форм порушення прав людини. Найчастіше такі протиправні
дії супроводжуються актами агресії, приниження та жорстокої по-
ведінки.

Основними завданнями акції “16 днів проти насильства” є:
– привернення уваги громадськості до актуальних для українсь-

кого суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії
торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного
насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;

– активізація партнерського руху органів державної влади, дер-
жавних закладів, громадських організацій щодо викорінення до-
машнього насильства;

– проведення інформаційних кампаній з метою підвищення об-
ізнаності населення України з питань попередження насильства в
сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, формування свідомості всіх
верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства;

– формування свідомості усіх верств населення щодо нетерпи-
мого ставлення до насильства.

Іван ШАЛАБАВКА,
інспектор СРПП №2 Турківського відділення поліції.

Педагогічний колектив та техпрацівники Сигловатського НВК вис-
ловлюють щире співчуття Івану Васильовичу Кушніру з приводу тяж-
кої втрати – смерті тещі – Ганни Теодорівни Бадурич.

Учні 6 класу Бітлянського НВК висловлюють щире співчуття клас-
ному керівнику Тетяні Олексіївні Кушнір з приводу великого горя –
смерті матері – Ганни Теодорівни Бадурич.

Колектив Бітлянського НВК висловлює щире співчуття вчителю
Тетяні Олексіївні Кушнір з приводу тяжкої втрати – смерті матері –
Ганни Теодорівни Бадурич.

Днями  Марія Іванівна зателе-
фонувала в редакцію й повідо-
мила, що турківська греко-като-
лицька громада  здала на допо-
могу  українським воїнам, які
воюють на передовій, 5059 гри-
вень,  учні   Сянківського НВК –
1270 гривень, школярі  з Буко-
винки – 655 гривень. З цих
коштів, каже п. Марія,   уже прид-
бано  і відправлено  бензопилу
для 128-ї гірсько-піхотної брига-

ÍÀ ÁÅÍÇÎÏÈËÓ – ÄËß ÀÒÎÂÖ²Â
У  культурно-мистецькому   центрі «Україна» (кінотеатр),

з допомогою  волонтера Марії Матківської, й далі триває збір
коштів, продовольства і речей для учасників АТО.

ди, яка  дислокується в районі
Зайцевого Донецької області, а
також піч для обігріву  та кни-
жечку з колядками, яку просили
солдати.

Збір  благодійних внесків про-
довжується. Адже на порозі –
новорічні та  Різдвяні свята. Й
дуже хочеться,  аби там, в блінда-
жах і окопах, наші захисники
відчули їх радість, а цю радість
можемо дати їм ми.

Ольга ТАРАСЕНКО.


