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ÄÂ² ÄÒÏ ÇÀÁÐÀËÈ 2 ÌÎËÎÄ² ÆÈÒÒß
Трагічним для Турківщини став ранок неділі 17 червня. На автодорозі Львів – Ужгород (при
в’їзді до райцентру з боку Львова), практично на одному і тому ж місці і з 20-хвилинним інтервалом, трапились дві смертельні аварії.
Спершу, близько 4.30 год., 18-річний мешканець с.Завадівка не впорався з керуванням на своєму
мопеді та зіткнувся з металевим відбійником. Травми виявились несумісними з життям – хлопчина
помер на місці пригоди.
А вже через 20 хвилин – о 4.50 год. – за 200 метрів від місця аварії мопеда, 25-річний водій автомобіля Мерседес не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де зіткнувся з двома електроопорами,
після чого з’їхав у кювет. Внаслідок аварії, водій – житель м.Турка – отримав тілесні ушкодження, від
яких помер на місці події. Його пасажир – 29-річний мешканець Самбора – був доставлений до
лікарні.
За обома випадками відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки
дорожнього руху) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини подій, проводяться досудові
розслідування.
Наш кор.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ»
на друге півріччя
2018 року
Передплатна ціна (разом із платою за прийом
передплати):
- 1 місяць – 13,84 грн;
- 3 місяці – 39,82 грн;
- 6 місяців – 75,21 грн.

Сердечно
вітаємо із
ювілеєм коханого чоловіка, люблячого і турботливого татуся – Михайла
Михайловича Співака із
с. Явора – і
бажаємо йому міцного здоров’я
і довголіття.
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.
Хай Бог посилає здоров’я та
сили,
У дружній родині усі ми щасливі.
З любов’ю – дружина Наталія,
син Михайло, донечка Марина.

Дорога наша молодь!
Від щирого серця вітаю вас з Днем молоді. Серед багатьох свят,
які відзначає наша країна, День молоді – свято особливе та унікальне, бо саме такою є молодість. Це неповторна та відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне життя, приймає свої
перші власні рішення. Це час становлення, професійного вибору,
час кохання та мрій, час планування майбутнього. Це той рубіж,
коли кожна маленька перемога стає запорукою великого життєвого успіху. Сьогодні, як ніколи, нашій країні потрібні Ваші успіхи, Ваш
оптимізм, віра в майбутнє і прагнення до кращого.
З нагоди свята, бажаю усім молодим міцного здоров’я, успіхів у
навчанні і роботі, творчої енергії, незалежних думок та сил, щоб
втілити в життя все, до чого ви прагнете!
З повагою, народний депутат України Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Потрібен касир-експерт у ломбард. Досвід роботи не обов’язковий.
Навчання за рахунок підприємства – 10-14 днів.
Вимоги: знання ПК нарівні впевненого користувача, неконфліктність, вміння спілкуватися з клієнтами, комунікабельність, уважність, порядність, відсутність судимості.
Вік: 22-35 років.
Освіта: вища, незакінчена вища, середня.
Офіційне працевлаштування.
Заробітна плата – від 3600 (ставка + %) за 15 днів.
Звертатися за тел: 093-640-50-80 – Наталія Сергіївна.
Резюме – ОБОВ’ЯЗКОВО.
Email: p_natalya@expresslombard.com.ua
«Компанія Джейбіл оголошує
масовий набір працівників на
виробничі вакансії.
ВАМ ГАРАНТОВАНО:
- заробітна плата від 6 000 до 9 000 тисяч гривень
- позмінний графік роботи (3 робочі дні/3 вихідні)
- безкоштовні: харчування, транспортування, проживання
для іногородніх;
- медичне страхування
Звертайтеся за телефонами: +38 (0312) 64 91 21/91 27.
Наша адреса: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Концівська, 40.

Дорогого сина, коханого чоловіка, люблячого татуся, жителя м.
Київ – Миколу Івановича Зубрицького – здоровлять із днем народження, який відзначив 21 червня, мама Іванна, тато Іван, кохана
дружина Ольга, донечки Христина та Арсенія, брат Володимир,
братова Любов, племінники Маринка та Іванко і вся велика родина.
І просимо в Бога Тобі, дорогенький, здоров’я, щастя, сповнення
усіх мрій, Божого благословення, безліч світлих і радісних днів у
житті на многії літа.
Сьогодні день народження у Тебе!
І ми Тебе вітаєм від душі,
І віримо, що прийде ангел з неба
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові.
Любов від Бога, друзів і рідні.
І віримо, що дуже скоро,
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя.
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров’я,
Його найбільше в світі бережи.
Хай обминають Тебе тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Добром Господь благословляє,
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.

Церковний комітет та парафіяни церкви Святого Миколая с. В.Висоцьке щиросердечно вітають з днем народження настоятеля храму – о. Федора Савчака – і бажають міцного здоров’я, добра, довголіття, Божого благословення.
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.
Ми не можемо віддячити словами
За Ваш безцінний благодатний труд.
Хай вдячність нашу святі з ангелами
Перед Престолом Божим покладуть.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.

2 стор.
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Ó ÏÎÑÒ²ÉÍÎÌÓ
ªÄÍÀÍÍ² Ç ÃÐÅÊÎÊÀÒÎËÈÖÜÊÎÞ Â²ÐÎÞ
У рамках заходів, що відбуваються з нагоди створення Дрогобицько-Самбірської
єпархії УГКЦ, цікавий захід минулої п’ятниці
відбувся в с. Дністрик- Дубовий. До речі, це
село завжди славилось патріотизмом, і тут
ніколи не було міжконфесійних проблем. Тут
усі відстоювали греко-католицьку церкву.
Розповідають, що коли прийшла радянська
влада, священиків - греко-католиків заставляли переходити служити в Московський
патріархат, місцевий парох, о. Дрімайло, ніби
формально пообіцяв, що переходить, а насправді весь час правив служби Божі за греко-католицьким уставом. Правив так тихенько, що парафіяни майже не чули, що він
говорить, – щоб не викликати підозри. Коли
ж у Радянському Союзі прийшов час відлиги
і перебудови, 30 місцевих активістів – жінки
й чоловіки – у 1988 році взяли й закопали біля
храму хрест на знак того, що офіційно
відроджують греко-католицьку церкву у
Дністрику- Дубовому. Хоча й до того багато місцевих жителів потайки служили служби Божі за греко-католицьким уставом.
Деякі з них навіть їздили по інших районах
області і з такими ж переконаними людьми,
як і вони, брали участь у богослужіннях.
З цієї нагоди – з часу 30-річного відновлення
Української греко-католицької церкви в Турківському районі на теренах Дрогобицько-Самбірської єпархії – у Дністрику-Дубовому відбулася
архієрейська служба Божа, яку очолив єпископ
Дрогобицько-Самбірської єпархії УГКЦ, владика Ярослав у співслужінні великої кількості священиків. До храму прийшло дуже багато людей
із довколишніх сіл, і навіть ті, що ходять молитися в церкви Київського патріархату. Всі були одягнені у
вишиванки, з урочистим та піднесеним настроєм; дуже гарно, святково пройшла служба Божа. Владика Ярослав спілкувався з дітьми.
Після закінчення служби Божої, було зачитано декрет, яким владика возніс місцевого пароха
Андрія Батога в ранг протоієрея, вручив йому протоієрейський хрест і набедрений пояс, а також подячну грамоту місцевій громаді. Із
тих 30 людей, хто брав участь у
встановленні хреста й відновленні греко-католицької церкви у Дністрику-Дубовому, сьогодні залишилося в живих 12. І
всі ці люди також одержали
грамоти від Дрогобицько-Самбірської єпархії – за жертовність і вірність Церкві.
Цей урочистий захід відвідав і
депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський разом
зі своїм помічником Іриною
Кірою
та
Боберківським
сільським головою Миколою
Копанишиним. Дізнавшись, що
в церкві проходять реставраційні роботи, Андрій Ярославович склав пожертву на реставрацію храму. За це йому
щиро дякував місцевий парох,
а також громада Дністрика-Дубового. Шановний гість поспілкувався з людьми, багато з них дякували Андрію Ярославовичу за те, що кожному колись допоміг
вирішити ту чи іншу проблему. Двоє місцевих жителів попросили народного обранця посприяти у
відновленні могили двом повстанцям. На жаль, прізвищ цих героїв достеменно ніхто не знає. Тож
Андрій Ярославович пообіцяв, що при першій же нагоді він допоможе це зробити.
Також владика Ярослав добрим і вдячним словом згадав працю теперішнього пароха о. Андрія
Батога, тодішніх настоятелів ієромонахів – о. Назарія, о.Юстина, о.Олега і о. Богдана – за ревне
служіння Господу, Українській греко-католицькій церкві і громаді Дністрика-Дубового. Таким чином
можна вважати, що відновлення Української греко-католицької церкви почалося з Дністрика-Дубового.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

З ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ
Минулої середи, під головуванням заступника голови Турківської РДА Юрія Лила, відбулося засідання координаційної ради з питань дітей. На ньому йшлося про стан підготовки та
проведення літнього оздоровлення, оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про проведення мовних таборів на базі ЗНЗ району протягом поточного літньо-оздоровчого періоду, про розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, залучення дітей до спортивно-масових заходів та
інші.
Розмова вийшла досить конкретною, цікавою, було порушено багато питань, що стосуються
виховання, відпочинку, життя наших дітей. Більш детально розповімо про неї у наступному номері
«Бойківщини».
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Дорогого і люблячого вуйка, турботливого брата, добру і чуйну
людину – Михайла Йосиповича Занковича – жителя с. Радич, з ювілейним днем народження, який він відзначатиме 26 червня, щиро
вітають сестра Іванна, племінниця Мар’яна і вся велика родина та
бажають йому міцного здоров’я, родинного тепла, достатку та миру,
Божої ласки на многії літа.
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла.
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб було все гаразд в роботі.
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все – і «за» і «проти»,
Як компроміс життя-буття.
Ще раз сердечно Вас вітаєм
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі, довгії літа!

25 червня святкуватимуть свої дні народження наші дорогі дружина і мама, син і брат, жителі с. Кривка – Іванна Михайлівна Паленичак та Віталій Михайлович Паленичак.
Щиро вітаємо і бажаємо міцного здоров’я з
роси і води, невичерпної життєвої енергії,
оптимізму, Божого благословення на щодень і довгий вік.
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання.
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя квітчає
І додасть здоров’я.
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю.
З повагою і любов’ю – чоловік і батько Михайло, син і брат Михайло.

Сердечно вітаємо з ювілейним днем народження матусю, милу
бабусю, найдорожчу прабабусю, добру тещу, розумну свекруху, дорогу сваху – Ганну Полікарпівну Бурковську.
Спасибі, матусю, що Ви нам подарували життя, що разом з батьком вивчили нас, спасибі за вічну турботу, за щире бажання миру і
добра нам усім, за любов до онуків і правнуків, спасибі за ту доброту, що з материнським молоком дали, за віру в Бога і Молитву, що
мовчки щиро промовляли…
В день жаркого літа й зоряних ночей,
Святкуємо дружно Мамин ювілей.
За столом бенкетним, що зібрав гостей,
Всіх найкраща Мама – не звести очей.
Як рожевий ранок усмішка сія,
Полуницею пахнуть ніжнії вуста.
Хай припорошили голову сніги –
Та нема тепліше Маминої руки.
Джерельцем живильним голосок бринить,
Тугу він розвіє, серце звеселить.
Ми щасливі, рідна, що у нас Ви є,
Хоч самі вже тати-мами, але то пусте…
Вас не замінять діти й чоловік,
Хай Бог посилає Мамі довгий вік.
Не рахуйте, рідненька, Ви свої літа,
Бо для нас Ви завжди гарна й молода.
Богу свічку в церкві ставим кожен раз,
Щоб міцним здоров’ям одарив Він Вас.
Та життя, мов річка чистої води,
Щоб могли пишатись нами Ви завжди!
З любов’ю – сестра Надія з сім’єю з Нехворощі, двоюрідна сестра
Надія з Полтави; дочки: Лідія, Наталія, Надія, син Йосиф; зяті: Іван,
Ярослав, Богдан, невістка Іванна; онуки: Галина з чоловіком Валерієм, Алла з чоловіком Анатолієм, Ростислав з дружиною Іриною,
Марія, Наталія з чоловіком Мар’яном, Микола з дружиною Анжелою, Віра-Марія, Любов; правнуки: Богдан, Святослав, Діана, Іринка, Тимофій; сваха Віра Платонівна, колеги по роботі сільгосптехнічного обслуговування.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро вітають з ювілеєм лікаря-терапевта – Степана Васильовича Бриня – і бажають
йому здоров’я, щастя, радості, достатку, Божого благословення на довгий вік.
Хай Вас щастя як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва дорога.
Любові – від рідних, а ласки – від Бога!
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Ç ËÞÄÜÌÈ
² ÄËß ËÞÄÅÉ
У суботу, 23 червня, в Україні, та й в нашому районі зокрема,
відбудуться заходи, присвячені Дню державної служби – відзначатимуть державних службовців, які своєю працею зробили
внесок у розбудову Української держави. Система державної
служби, із введенням в дію Закону України «Про державну службу», проходить етап реформування. Держава подбала про те,
щоб зробити роботу державного службовця максимально захищеною. Кожен співробітник отримує лікарняний, відпустку,
офіційну заробітну плату, має нормований робочий день, можливість кар’єрного зростання та навчання, постійно підвищувати кваліфікацію. З прийняттям нового Закону України
«Про державну службу», бути держслужбовцем стало фінансово вигідно. Тому важливо, аби на державну службу йшли працювати справжні фахівці, що якісно можуть виконати завдання та функції держави. До тих державних службовців, хто успішно та ініціативно виконує свої обов’язки, має організаторські
здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях, хто виховує
у своїх підопічних шанобливе ставлення до своєї професії, володіє такими важливими християнськими якостями як повага до ближнього і увага до старшого, взаєморозуміння, людяність і порядність, є начальник Турківського відділу обслуговування громадян головного управління ПФУ у Львівській
області Олена Юсипович.
Свій трудовий шлях Олена
Миколаївна розпочала після
закінчення економічного фа-

культету Львівського сільськогосподарського інституту, працюючи спочатку на різних посадах
в управлінні сільського господарства, а потім головним бухгалтером Турківського маслозаводу. В органах Пенсійного фонду вона з осені 1999-го – як начальник відділу, згодом перший
заступник начальника управління. У 2009 році її як вмілого і
кваліфікованого спеціаліста
призначають на посаду начальника управління. У квітні 2016
року відбулося об’єднання територіальних управлінь, після чого
Олені Миколаївні довіряють
посаду першого заступника начальника Старосамбірського
об’єднаного управління. А після
реорганізації органів Пенсійного фонду України вона й далі
стала нести держслужбу, але
вже на посаді начальника Турківського відділу обслуговування
громадян (тепер його називають сервісний центр) головного
управління ПФУ у Львівській області.
Сервісний центр здійснює
щоденний прийом відвідувачів у

приймальні громадян, що працює за принципом «єдине
вікно». Приймають громадян по
суботах та у святкові дні, крім
неділі, згідно графіка, керівні працівники управління. Людям надають
загальну
інформацію про
умови, порядок
при значення,
пер ер ахуно к,
виплату пенсій,
сплату обов’язкових платежів,
адміністрування
яких здійснюється
органами
Пенсійного фонду, ведення обліку (коригування
відомостей) про
осіб, які підлягають загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню, також тут
можна одержати інформацію з
реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
З початку цього року у сервісний центр надійшло 403 звернення громадян, з них 304 особи звернулися на особистий
прийом, 88 – прийнято на виїзних прийомах та від 11 громадян
отримано письмові звернення.
До ДУ “Урядовий контактний
центр” та на «гарячу лінію» області звернулоcя 11 осіб району
з питань пенсійного забезпечення. За січень-травень 2018 року
надано допомогу у заповненні та
прийнято 126 анкет на виготовлення пенсійного посвідчення,
видано 125 пенсійних посвідчень. Спеціалістами відділу
підготовлено та надіслано 47 запитів щодо надання підтверджуючих документів про стаж та заробітну плату, необхідних для
призначення (перерахунку)
пенсій, а також 19 запитів щодо
надіслання пенсійних справ на
осіб, які переїхали на постійне
місце проживання до нашого
району. Надано 2576 консуль-

тацій, роз’яснення громадянам
з питань пенсійного забезпечення.
– Станом на 1 червня поточного року на обліку перебуває
13549 пенсіонерів, в т.ч. 8828
пенсіонерів, яким призначено
пенсію за віком, 3217 пенсіонерів – по інвалідності, 1157 пенсіонерів – у разі втрати годувальника та 347 пенсіонерів – з інших
законів, – констатує Олена Миколаївна. – Із загального числа
пенсіонерів - 1871 працюючий
пенсіонер. Середній розмір
пенсії складає 2187,10 грн., що
в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на
365,65 грн.(1821,45).
Робота з призначення, встановлення, перерахунку пенсій,
чи призначення грошової допомоги, є досить копітка і відповідальна. Це не тільки цифри, а й
людські долі. Але тут працюють
спеціалісти, які знають свої обов’язки. Ними протягом 5 місяців
2018 року призначено 227
пенсій, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», проведено 299 перерахунків з різних підстав.
Призначено 3 пенсії за віком
та підготовлено формуляр,
відповідно до Тимчасової Угоди
між Урядом України та Урядом
Російської Федерації, про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі
та місцевостях, що прирівняні до
районів Крайньої Півночі – в галузі пенсійного забезпечення
від 15.01.1993р., а також підготовлено один формуляр, відповідно до Угоди між Україною та
Республікою Польща, про соціальне забезпечення.
До управління із заявами про
переведення їхніх пенсійних
справ звернулося 43 пенсіонери, які тимчасово переїхали з
Луганської, Донецької областей
та Автономної Республіки Крим.
З них, на початок червня, отримувачами пенсій є 17 пенсіонерів.
У відділі створені належні
умови для прийому громадян.
Тут знаходяться книга скарг та
пропозицій та скринька для
відгуків і пропозицій, де кожен
бажаючий може внести свою
пропозицію чи поскаржитися,
якщо щось не так.
Я розповіла лише частину з
того, що зробив колектив, очолюваний Оленою Юсипович за
останніх кілька місяців. Насправді роботи значно більше.
– Наше головне завдання –
надати людям якісне обслуговування. Потрібно створити такі
умови, аби люди отримували
пенсійні послуги за максимально короткий час і з максимально можливими зручностями, –
каже Олена Миколаївна. – Завдяки правилу – з людьми і для
людей – в наш колектив і приходять працювати лише ті, для
кого милосердя, самовіддача і
високий професіоналізм є основними якостями обслуговування. Я щиро вдячна колективу за його сумлінну працю.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Педколектив Сигловатського НВК щиросердечно вітає з днем
народження вмілого керівника, чуйну і добру людину, директора
школи – Павла Олексійовича Лоцька – і бажає шановному імениннику міцного здоров’я, світлої радості в житті, достатку, добра, миру, поваги,
здійснення планів і мрій, рясних Божих благословінь.
Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде.
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Дорогеньку дружину, люблячу матусю і бабусю – Надію Федорівну
Миньо – щиро вітають з ювілеєм чоловік Володимир, син Валерій з
дружиною Оксаною, дочка Іванна з чоловіком Олегом, син Василь з дружиною Олександрою, син
Володимир з дружиною Лідією, дочка Віра з
чоловіком Володимиром, син Віталій та внуки – Іван, Інеса, Аня, Сергій, Марія, Надія,
Єлизавета, Соломія, Арсен, Ярина та Дарина.
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти і онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

Дорогого чоловіка, люблячого батька та дідуся, шанованого свата, жителя с. Ільник – Онуфрія Михайловича Черчовича – з ювілеєм – 60-річчям від дня народження – щиро вітають дружина
Галина, дочки Олеся, Лілія, Іванна та Руслана; зяті Мар’ян, Євген,
Микола та Андрій; онуки Софія, Євген, Тарас,
Ілона та свати і бажають міцного карпатського здоров’я, великого людського щастя, благополуччя та Божого благословення.
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 многі літа.
Хай щастя вікує у Вашому домі
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Ùîá íå ïîòðàïèòè
ó ðàáñòâî
12 червня. за участі заступника голови РДА Юрія Лила, соціального педагога РЦСССДМ Марини Чудак та начальника
відділу соціальної роботи Ольги Андрійчин, у Турківському професійному ліцеї відбувся відеолекторій на тему: «Попередження торгівлі людьми». Учнів було поінформовано про ризики роботи за кордоном, правила безпечного працевлаштування за кордоном, законодавство у сфері протидії торгівлі людьми.
Присутні переглянули відеоролик на відповідну тематику, їм було
роздано буклети та листівки.
Ця проблема є особливо актуальною, оскільки Україна є країною
походження, транзиту та призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного на замовлення МОМ,
понад 230 000 українців, починаючи з 1991 року, постраждали від
торгівлі людьми, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.
До речі, в Україні працює національна «Гаряча лінія» із запобігання торгівлі людьми, домашнього насильства та гендерної дискримінації.
Тел.: 0 800 500 335 (386 з мобільного).
Марина БЛАЖЕВСЬКА.
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ÓÑÅ ÇÍÀÄÎÁÈÒÜÑß, ÙÎ Â ÇÅÌË²
ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊ²É ÊÎÐ²ÍÈÒÜÑß
З давніх часів народна медицина свято зберігала свої секрети. Одним з основних є зцілення
людини травами, плодами лісів і садів, продуктами бджільництва.
Унікальними цілющими травами Карпат, золотими рецептами зцілення народної медицини
поділиться сьогодні з читачами нашої газети флагман народної медицини України, знавець
лікарських трав і продуктів бджільництва, біолог, публіцист, поетеса Турківщини Оксана
Павлик. Оксана Володимирівна щойно повернулася зі Старого Самбора, де разом з працівниками культури району побувала з творчим мистецьким візитом. Ця жінка завжди у вирі всіх подій,
що відбуваються як в районі, так і за його межами, вона багато цікавиться нетрадиційною
бойківською медициною, вивчає історію свого роду, виношує у своєму серці безліч цікавих ідей
і планів. Сьогодні п. Оксана – гість редакції.
– Оксано Володимирівно, а
що ж це за книжка у Ваших руках?
– Це «Книга мого роду» – родинне дерево. І я вважаю, що
кожен міг би завести собі таку
книгу. У ній є розділи «Мій рід по
прямій лінії», «Хто я?» «Те, що
мене поєднує з моїми коренями», «Про мою землю», «Мої
батьки», «Мої рідні», «Фото моїх
родичів», «Цікаве з життя дідуся». «Цікаве з життя бабусі»,
«Родинний календар», «Правила мого роду», і багато інших,
які вже заповнила пам’ятними
фотографіями, цікавими спогадами, розповідями, піснями, і
деякі ще продовжу заповнювати, щойно знайду щось нове і
досі незвідане про свій рід. Традиція шанувати родичів, знати
родинне коріння актуальна, і
особливо зараз, щоб усе це багатство, всі знання про рід, свою
власну історію передати нащадкам.
– У всіх своїх виступах, публікаціях, розповідях Ви завжди
підкреслюєте чудодійну лікувальну силу природи Карпат.
Карпати, Карпати, Карпати,
Чудовий наш Бойківський
край.
На лікарські трави багатий,–
Найкращий для серця звичай!
Тут і дика троянда, малина –
Комора здоров’я й краси.
В червонім намисті калина,
Аронія в краплях роси… – пишу
я в одному із своїх віршів. Природа Карпат і справді має велику лікувальну силу. Але, як мовиться, мало знати – потрібно
ще й уміти застосувати, мало хотіти – потрібно ще й робити. Зараз у розпалі літо – чарівна і неповторна пора року. В ньому
завжди є краплинка грозового
дощу, калейдоскопічний шматочок веселки, що перевеслом
зв’язує далекі береги рік, солодкий присмак полуниці та неймовірний м’ятно-медовий запах
чебрецю.
– Про який Ви, напевно, хотіли б розповісти й нашим читачам?
– Так, саме чебрець є чудодійним провісником літа. Бо ця
непримітна та скромна рослина чи не найзапашніша. Здається, чебрець увібрав у себе всі
аромати спекотної пори: і запах
соковитого сіна, і неньки-землі,
нектару і тепла, та навіть пахощі
грому й блискавиці. Крім того,
цей принц літніх галявин, долин,
полян і полонин має неабиякі
лікувальні властивості: антисептичну й бактерицидну, протигіпертонічну, заспокійливу, ранозагоювальну, протисудомну і сечогінну дію, втамовує біль. Використовується при лікуванні невралгії і невритів, захворювань
шлунково-кишкового тракту та
сечогінної системи. Завдяки на-

явності ефірних масел, чебрець
широко використовується при
лікуванні захворювань органів
дихання і застуд. Різні препарати і збори чебрецю використовує й офіційна медицина (наприклад, препарат «Пертусин»). Для зміцнення імунітету
приймають ванни з чебрецю,
або обливаються настоянкою
чебрецю. Здавна у народній медицині чебрець використовували як протиалкогольний засіб.
Вважається, що він сприяє виробленню стійкої відрази до
спиртного. Препарати з чебрецю використовують для профілактики і лікування простатиту,
малих дітей також купають у
чебреці. Ця рослина – чудовий
медонос. Мед з чебрецю характеризується неймовірним ароматом і вишуканим смаком. Але
слід знати і протипоказання
лікувальних препаратів, що
містять чебрець. Його не рекомендують вживати при вагітності, захворюваннях щитовидної залози, печінки та нирок.
Ось така вона – чудодійна та універсальна трава чебрець, яка
знайде гідне місце у вашій
сімейній аптечці.
– Зараз квітує і плодоносить багато медоносних рослин. Розкажіть про лікувальні
властивості деяких з них.
– Природа дарує нам духмяний мед та продукти бджільництва, цілющі лікарські трави, ягоди і плоди лісу, саду, гаїв і дібров.
Цей період збору, сушіння та
заготівлі лікарської сировини і
продуктів бджільництва потрібно використати в короткий
термін і в повному об’ємі, щоб
бути енергійним, фізично і душевно здоровим. Лікування травами поклали початок ще древні
люди. Такі великі цілителі минулого як Гіппократ, Діоскрид, Авіценна, Гален і багато інших цінували цей напрямок медицини.
Їх давно немає, але фітотерапія
живе, більше того – вона сьогодні переживає бурхливий
підйом, наповнюється життям і
займає в ньому своє достойне
місце.
Візьмемо таку ягоду як брусниця. У брусниці знайдено до 9
відсотків глюкозиду арбутина,
який розщеплюється в організмі
на цукор і гідрохінон, що володіє
бактерицидними властивостями. Застосовується при захворюваннях нирок, сечового міхура, гнилісних поносах, гастроентероколітах, запорах, метеоризмі, при подагрі, остеохондрозі, ревматоїдних і інфекційних
артритах. Для приготування
відвару потрібно взяти 2 ст. ложки сухого листя, залити 0,5 л кип’яченої води, варити на слабкому вогні 10-12 хв., настояти 12 години і пити по половині
склянки 2-3 рази в день.

А ось чим корисна вишня.
Після яблуні, в нашій країні вишня – друге за поширенням плодове дерево. Плоди вишні

містять цукор, пектин, органічні
кислоти, дубильні речовини,
вітамін С, В. РР, каротин, фолієву кислоту, мінеральні речовини
– калій, залізо, магній і багато
міді, антикоагулянти (добре
діють при тромбофлебітах). Усі
ці властивості роблять вишню
цінним дієтичним продуктом.
Плоди, пагінці і листочки вишні
використовують при серцево-судинних захворюваннях, хворобах нирок та кишкових хворобах.
Вишня проганяє три види солей
з нирок: урати, оксалати та фосфати.
Немає такої рослини, яка б не
була лікарською, немає такої
хвороби, яку б не можна було
вилікувати рослиною – так каже
східна мудрість. Гідне місце серед медоносних і лікарських
рослин займає іван-чай, який
володіє загоювальними і протизапальними властивостями.
Його приймають для профілактики злоякісних пухлин, виразці
шлунку і 12-персної кишки, циститі. Він підвищує імунітет, діє
заспокійливо на нервову систему. Це один з не багатьох чаїв,
який можна пити вагітним,
дітям, тому що в ньому немає
кофеїну і він не має протипоказань.
На відвар беруть 2-3 ст. ложки сухої подрібненої трави на
два горнятка води, кип’ятять 15
хвилини, настоюють 1-1,5 год. і
п’ють по 1/3,1/2 горнятка перед
їдою три рази в день. А ось конюшина лучна, яка з давніх-давен знана як чудовий корм для
худоби, менш відома як лікарська. А це унікальне зілля повертає душевну рівновагу, розвіює
фатальні думки, стимулює життєдіяльність кожної клітини тіла.
Кращого ліку при атеросклерозі
судин головного мозку як конюшина в природі не існує. Для
цього потрібно засипати літро-

ву банку на половину суцвіттям,
залити міцною горілкою, добре
обмазати глиною. Поставити у
темне місце на 3 тижні. Вживати вранці та перед сном по
чайній ложці з медом. Припарки з листя конюшини прикладають до язв, ран, які погано заживають, пухлин і т. д.
– Дуже скоро, з настанням
теплого липня, прийде сезон
збирання малини звичайної.
– Ще в давнину малину знали
і цінували не тільки як харчову,
але і як лікувальну ягоду. Цілюща сила малини добре всім відома. При хворобі склянка соку
понижує температуру, додає
силу, заспокоює, покращує сон,
а регулярне вживання підвищує
опір організму до простудних
хвороб, грипу та інших. Малину
можна вживати без рецепта. З
лікувальною метою (дика малина більше цілюща) використовують її соковиті ароматні ягоди, а
також цвіт і листя. Малина має
протиракові властивості, є сильним антиангінальним засобом,
має велику кількість антиоксидантів. Взяти 30 г сухих ягід на
склянку кип’яченої води. Пити по
одній склянці 2 рази в день
(можна випити на ніч в 1 прийом
2 склянки відвару як потогінний
засіб). Малина звичайна – добрий медонос і пилконос.
А ще кілька слів хочу сказати і
про чорницю. Ягоди чорниці не
лише смачні, а й корисні. До
складу цих ягід входять необхідні
для організму речовини, такі як
молочна, лимонна, щавлева,
янтарна, яблучна кислоти. Вживання цих ягід допоможе зберегти добру пам’ять та гострий
зір, зміцнить серцево-судинну
систему, захистить від інфекційних захворювань, допоможе
позбутися зайвих кілограмів.
Чорниці володіють протизапальними, протигнилосними,
сечогінними та жовчогінними
властивостями.
Одна з
найбільш корисних властивостей чорниці – її вплив на травну
систему. Вживання ягід нормалізує процес травлення, їх рекомендують їсти при печії та гастритах зі зниженою кислотністю,
розріджує кров.
Протипоказань для вживання
чорниць дуже мало. Це індивідуальна непереносимість, і з
осторогою вживати при хворобах підшлункової залози та жовчовивідних шляхів.
Я надіюся, що ще поділюся з
читачами досвідом профілактики та лікування продуктами
бджільництва за допомогою
медоносних лікарських рослин,
спираючись на знання і досвід
народної, наукової медицини,
українських і зарубіжних цілителів, мій власний, моєї родини,
моїх друзів, знайомих лікарів.
Поради в цій області медицини
про дари природи, їх застосування в широкому об’ємі стануть
джерелом здоров’я, повернуть
втрачене, скинуть плин апатії і
розчарування, дадуть енергію,
силу, вплинуть на зцілення
організму в цілому. Але раджу
при застосуванні лікарських
трав і продуктів бджільництва
обов’язково проконсультуватися
у лікаря.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиро вітають з ювілейним днем
народження водія лікарської
амбул аторії с.
Верхнє –
Петра Федоро вича
Шкрамка –
і бажають
імениннику
міцного
здоров’я,
ро ди нног о
тепла, Божої
милості у житті.
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиро вітають з ювілейним днем
народження молодшу медичну
сестру
ФАПу с.
Н.Яблунька – Калину Василівну Попадич – і бажають їй
міцного
здоров’я,
щастя, радості, Божого благословення у
житті.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба:
Здоров’я міцного і щастя
без ліку,
Щасливого, доброго, довгого віку!

Дружина Тетяна, сини Ростислав, Ігор і Богдан, дочка Ліля,
мама Ярослава щиро вітають з
40-річчям від дня народження
жителя с. В.Висоцьке
–
Ігоря Мар ’я но ви ча Ляха –
і бажають дорогому імени нни ку
міцного здоров’я, щастя, радості, добробуту, Божої ласки.
Хай над головою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Роки летять, як лебеді у
вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Шлемо вітання наші щирі:
До років ста бажаємо прожить.
Хай будуть поруч віра і
надія,
Як два крила, що впасти не
дадуть,
І сам Господь по милості
наділить
Щасливих літ, що сонцем
виграють.
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Антикорупційний суд –
сигнал для інвесторів
Майже закінчилася епопея зі створенням Антикорупційного суду.
Спочатку така ідея виникла у 2015 році. І лише у 2017-му вона
матеріалізувалась у законопроект.
«Ідея створення окремого Антикорупційного суду виникла
тоді, коли ніхто з активістів про цей орган навіть не задумувався. Усіх тоді цікавило лише НАБУ. Вперше ця тема була
піднята під час переговорів Петра Порошенка з керівництвом
МВФ. Тоді він погодився включити тезу про цей суд у меморандум з Фондом. А невдовзі записав його в президентському законі «Про судоустрій», – говорить народний депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл.
За його словами, тільки через
рік після ухвалення згаданого
закону, в громадському середовищі почали вперше згадувати
про Антикорупційний суд. І причина була зовсім не в тому, що
наші активісти вважали його кон-

че потрібним, а просто в той час
уже почали виявлятися провали в роботі НАБУ та визрівав
конфлікт із САП. «Тоді згадали
про анонсований Антикорупційний суд і стали повторювати, як
мантру, що лише з ним поборемо корупцію», – стверджує Тарас
Чорновіл.
Саме у 2017-му році було зареєстровано два депутатські законопроекти. Венеціанська комісія їх забракувала та закликала Президента розробити новий
документ, враховуючи усе позитивне з депутатських варіантів.
Як не дивно, багато антикорупціонерів чомусь почали
вставляти «палиці в колеса».
Спочатку депутати тягнули з
відкликанням власних законопроектів, аби розчистити поле
для внесення президентського
варіанту, оскільки так вимагає
закон. Потім багатоборці з корупцією вимагали відкликати
президентський законопроект.
Але саме цей документ і зібрав
рекордні 315 голосів. Такого результату не очікував ніхто.
«Скільки критики було,
скільки тверджень, що Антикорупційний суд ніколи не буде
прийнято. Причому в людей, які

до цього не мали жодного відношення, які перевели дискусію
Антикорупційного суду в абсолютно політиканську площину, а
потім ще й не проголосували. Бо
отримали якісь дивні СМС, що
треба переносити, не голосува-

ти. Це є абсолютно не прийнятно. Думаю, свідомо робилось»,
– заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з
студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.
Президент цілий день провів
у парламенті, де переконував
підтримати його законопроект.
Адже створення Вищого антикорупційного суду необхідно, перш
за все, не для ЄС чи МВФ, а для
громадян України.
З іншого боку, варто відзначити, що це рішення наблизило
виділення Україні одного
мільярда доларів фінансової
допомоги з боку МВФ.
А на думку засновника Фонду
інновацій та розвитку й розробника законопроекту Георгія Вашадзе, створення Антикорупційного суду також чекають іноземні інвестори, бо нова установа значно підвищить рівень довіри до судів та країни, що значно посприяє надходженню інвестицій до України.
«315 голосів за закон – це
дуже високий показник. І як би
опозиція не критикувала президентський законопроект, частина опозиційних партій («Самопоміч» та «Батьківщина»), у
підсумку, проголосували «за»

(не голосували тільки ОпоБлок
та Радикальна партія Ляшка)»,
– говорить політичний експерт
Олеся Яхно-Бєлковська.
Те, що Юлія Тимошенко назвала законопроект, котрий робить
Антикорупційний суд підконтрольним Президентові Петру
Порошенку, зовсім не завадило
«Батьківщині» та її лідеру проголосувати «за».
«Це той випадок, коли неголосування за Антикорупційний
суд, попри опозиційну риторику,
мало б іміджеві втрати», – впевнена Олеся Яхно-Бєлковська.
Ключове питання – яким має
бути вето Ради міжнародних експертів –вдалося зняти через
поправку Президента. У підсумку, якщо якась кандидатура судді
викликає сумнів, то, за ініціативине менше трьох членів такої
Ради, розгляд питання виноситься на спільне засідання
Вищої кваліфікаційної комісії
суддів та Ради міжнародних експертів. Рішення ухвалюється
більшістю учасників спільного
засідання за умови, що за нього
проголосували не менше половини міжнародних експертів.
«Таким чином, закон повністю
відповідає Конституції України та
вимогам Венеціанської комісії.
Міжнародні експерти де-факто
будуть мати право вето, але це
не призведе до можливого оскарження закону в Конституційному суді, про що заявляли представники ОпоБлоку», – впевнений директор Communication
group Володимир Манько.
Важливо відзначити, що Венеціанська комісія привітала ухвалення закону про Антикорупційний суд та заявила, що закон
відповідає її рекомендаціям.
Зокрема глава комісії Джанні
Букіккіо назвав закон «важливим кроком вперед для України
і для Європи». За його словами,
«сьогоднішнє голосування показує, що Україна налаштована
продовжувати шлях реформ та
європейської інтеграції».
Ухвалення закону завершує
створення антикорупційної
інфраструктури в Україні. Тепер
важливо, щоб усі новостворені
органи запрацювали як один
механізм зі спільною метою. У
цьому контексті варто відзначити ще одне важливе рішення-обрання аудитора НАБУ, котрим
став авторитетний правник Володимир Василенко.
Надії на цей суд серед українців дуже високі. За словами
Президента України Петра Порошенка, «створення Антикорупційного суду має безпрецедентну підтримку серед українців – 87% населення виступають за його створення». Тепер
дуже важливо не розгубити цю
довіру.
Олена ЛЕПІШ,
головний спеціаліст організаційного відділу Турківської
РДА.

Із золотим ювілеєм, який святкує 23 червня, коханого і турботливого чоловіка, добру, щиру і чуйну людину – Ігоря Ярославовича
Шкрамка – жителя м. Турка, від щирого серця вітає дружина Галина і бажає йому міцного здоров’я – з роси і води, світлої радості в
житті, поваги від людей, достатку і Божого
благословення на многії літа.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Тобі бажаю сили і здоров’я,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Мама Галина, брат Любомир і братова Арія, брат Василь і братова Ірина, брат Юрій і братова Наталя, племінники Діана з сім’єю,
похресник Юрій, Юліан, Ярослав, Микола вітають дорогого, люблячого і дбайливого сина, брата, стрика і хресного батька – Ігоря Ярославовича Шкрамка – жителя м. Турка, із 50річним ювілеєм і бажають дорогому ювілярові здоров’я міцного, щастя, сил, родинного тепла, Божого благословення.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Твій вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Любим Тебе за людяність і щирість.
Тож хай Господь пошле Тобі із неба
милість.
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

Шуптар Марія та її сім’я, Кузьо Марія та її сім’я, Кузьо Богдан та
його сім’я щиро вітають із 50-річчям від дня народження добру і
щиру людину, надійного друга і порадника – Ігоря Ярославовича
Шкрамка – і бажають йому міцного здоров’я, здійснення мрій, Господньої ласки
на довгі і щасливі роки життя.
Здоров’я міцного і щастя без краю –
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна
година.
Від бід зігріває молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, щасливі і щирі літа!

Крали дизельне пальне
За процесуального керівництва Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури затримано та повідомлено про
підозру групі осіб за фактом крадіжки дизельного палива з нафтопродуктопроводу ТОВ «Прикарпатзахідтранс» (ч.2 ст.185
КК України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою).
Встановлено, що 13.06.2018 р. групою осіб (жителі Самбірського
та Городоцького районів Львівської області), використовуючи попередньо виявлену незаконну врізку в районі 281 кілометра нафтопродуктопроводу ТОВ «Прикарпатзахідтранс», який проходить неподалік смт. Бориня, діючи спільно, здійснили крадіжку дизельного палива, однак не довели свій злочинний намір до кінця, так як
були виявлені та затримані на місці вчинення злочину.
На даний час, Турківським районним судом фігурантам злочину
обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Зазначимо, що у кримінальному провадженні трьом особам повідомлено про підозру та проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії.
Досудове розслідування триває.
За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.
Володимир КРИЧКІВСЬКИЙ,
начальник Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури, юрист І класу.

6 стор.
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завітали митці з Турківщини
Минулої неділі, в приміщенні Старосамбірського районного Народного дому. в рамках другого обласного етно-фестивалю гостинності, пройшов концерт художніх колективів Турківщини. У заході взяли участь: народний фольклорний колектив «Бойківські переспіви» Турківського районного Народного дому (керівник Надія Донець), народний фольклорний колектив
«Дримбарі» Народного дому с. Бітля (керівник Ольга Сверлович), зразковий дитячий фольклорний колектив «Юні бойківчани» Турківського районного Народного дому (керівник Любов
Гошовська), народний фольклорно-етнографічний колектив «Бескид» Народного дому с. Либохора (керівник Василина Ігнатищ), народний ансамбль пісні і музики «Бойківчани» смт. Бориня (керівник Валерій Яворський), народний драматичний театр Турківського районного Народного дому (керівник Анастасія Доманська), соліст Михайло Федорко та гуморист Микола
Комарницький.

Старосамбірчани радо зустріли нас із запашним короваєм
та теплими словами, які прозвучали із вуст Ореста Бонка – голови Старосамбірської район-

ної державної адміністрації, та
Тетяни Терлецької – голови Старосамбірської районної ради.
Від делегації Турківщини хлібсіль приймав Юрій Лило – зас-

ÇÃÀÄÓªÌÎ ÒÈÕ, ÕÒÎ ÍÅ
ÏÎÂÅÐÍÓÂÑß Ç Â²ÉÍÈ
Сьогодні, 22 червня, ми відзначаємо День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, І кожен раз в цей День
згадуємо про тих, хто так і не повернувся з Другої світової
війни, яка, увірвавшись в кожну нашу домівку, пройшла через
кожну долю.
миру та безпеки.
22 червня 1941 року, 4.00 год.
Кожен раз у цей День ми згаранку… Всі мирно спали і не
дуємо про тих, хто так і не поверпідозрювали про те, що скоро
нувся з війни. Кладемо квіти до
настане найстрашніше. Фапідніжжя їхніх могил, запалюєшистські вороги без жалю нищимо свічки, молимося у храмах за
ли міста, залізничні вузли,
їх упокій. Вони життям і кров’ю
військові бази та інші об’єкти.
відстоювали цю перемогу. ЗгаЦей день поклав початок страшдуємо про тих, хто першим прийним подіям, які назавжди зміниняв на себе цей страшний удар і
ли сотні тисяч доль. Більше 27
про тих, чиї життя були покалімлн. людей віддали своє життя
чені і зруйновані іншими людьза перемогу над ворогом. У кроми.
вопролитній війні Україна понесМи пам’ятаємо, ми сумуємо.
ла великі втрати: серед загиблих
На жаль, уникнути повторення
– 5,5 млн. мирного населення,
подібного віроломства і насиль2,5 млн. – солдати. Лише з Вовства по відношенню до нас і начого, за історичними даними, у
ших дітей не вдається.
радянсько-німецькій війні на
Ми навчилися любити життя,
боці СРСР воювали 262 селяни,
а не смерть, ненависть і агрез них 75 загинуло. Після нападу
сію. Тому ми виграли тоді. Тому
Німеччини на СРСР наше місто
перемагаємо зараз. І не дай Бог
перебувало під німецькою окунам забути за це.
пацією. Сьогодні, потерпаючи
Вічна пам’ять загиблим!
від кривавої військової агресії на
Честь
і слава живим Героям!
Сході України, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи,

ЗМІСТОВНО
ПРОВЕЛИ ДОЗВІЛЛЯ
Протягом минулого тижня у Явірському НВК працював християнський табір «Вітрила «Надії». Команда волонтерів, на
чолі з Петром Височанським самовіддано і безкорисно працювала з учнями школи – проводили різні розваги, ранкові музичні розминки, ігри, конкурси, спортивні змагання, командні
естафети, квести.
Найбільше запам’ятаються дітям повчальні бесіди, екранізовані
ролики та театралізовані вистави на християнську тематику, які вчать
добра, терпимості, співпереживання та допомоги ближньому. Дирекція навчального закладу, батьки щиро вдячні працівникам
табору «Вітрила «Надії» за гарний відпочинок для дітей.
Ольга ТАРАСЕНКО.

тупник голови Турківської районної державної адміністрації. Також у складі делегації від нашого району вітання з днем медичного працівника мала Оксана

Павлик – народний цілитель,
представник творчих людей
Бойківщини. Пані Оксана подарувала, окрім поетичних рядків,
добірку книг та друкованої продукції в музей Старосамбірщини, передав їх начальнику
відділу культури Старосамбірської РДА Петрові Юрчику.
Концертна програма пройшла піднесено, як кажуть, на одному диханні, презентуючи кращі
творчі доробки митців Турківського краю. Під час концерту у
фойє НД Турківський районний
музей «Бойківщина» (директор
Руслана Юсипович) представив
виставку бойківського ужиткового мистецтва.
По закінченні мистецького
свята, на сцену були запрошені:
директор Львівського обласного науково-методичного центру,
доцент Роман Береза, в.о.начальника відділу культури Турківської РДА Лілія Яворська, директор Турківського РНД, заслужений працівник культури України , голова Міжнародної громадської організації «Світовий
Конгрес Бойків» Петро Косачевич, які щиро подякували учасникам та організаторам свята.
На завершення прозвучав славень «Многая літа!».
Глядачі щиро аплодували
аматорам сцени, які залишили
лише позитивні та незабутні враження від цього святкового
дійства.
Анна ФЕРЕНЦ.

Чия згуба?
Біля культурного центру «Україна» в м. Турка знайдено пакет з
речами.
За згубою звертатися в КЦ «Україна» – до Марії Матківської.
У м. Турка, в районі Турківської лікарні, загублено технічний паспорт і страховку на автомобіль Опель-Вектра, 2002 р. в. (польського виробництва).
Прохання за винагороду повернути втрачені документи власнику за тел.: 0954628652.

КОНКУРС ЛІТЕРАТОРІВ
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
розпочав прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття
щорічної премії Президента України «Українська книжка року».
Заявка на участь у конкурсі, відповідно до Положення про щорічну премію Президента України «Українська книжка року», затвердженого Указом Президента України від 16 грудня 2009 року №1058,
подається Держкомтелерадіо України до 15 листопада 2018 року
разом із виданням, і повинна містити інформацію про видання, що
висувається на здобуття премії, автора (співавтора) виданого твору,
видавництво, або видавничу організацію, рік видання, тираж, обґрунтування, висунення видання на здобуття премії, анотації на видання.
Щорічно присуджуються три премії в таких номінаціях:
– за видатні досягнення у галузі художньої літератури – книжковому виданню творів класичної або сучасної української прози,
поезії, українських перекладів художньої літератури;
– за вагомий внесок у розвиток українознавства – книжковому
виданню творів, які формують знання про Україну, її народ, історію,
культуру, науку, довідковому, енциклопедичному, краєзнавчому або
картографічному виданню, виданню іншого твору україністики;
– за сприяння у вихованні підростаючого покоління – книжковому виданню творів дитячої літератури, посібнику, або підручнику для
дошкільнят, учнів чи студентів.
На здобуття премії висуваються книжкові видання українською
мовою, видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніш
як за півроку до їх висунення на здобуття премії.
Видання, висунуті на здобуття премії, мають бути довершені за
змістом та видані на високому естетичному, художньому, поліграфічному рівні.
Видання висувається на здобуття премії лише в одній номінації.
У кожній номінації присуджується одна премія.
Бажаючі літератори району можуть подати заявку та два примірники видання, з приміткою «Щорічна премія Президента України «Українська книжка року», та надіслати до Держкомтелерадіо
за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.
Контактний телефон: 278-87-37, 278-03-11.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею щиро вітає з ювілеєм –
60-річчям від дня народження – майстра виробничого
навчання –
Ігоря Володимир овича Саварина – і бажає
йому міцного
здоров’я, щастя, радості, достатку, Божої опіки на многії літа.
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!
Дорогого і люблячого сина і
брата – Михайла Михайловича
Співака з Явори
– вітають з 40річчям, яке він
святкує
23
червня, його
рідні і бажають
йому
всього найкращого.
Тобі 40! Не так
уже й багато:
Всього лиш 20 після 20-ти,
Тож зичимо у це прекрасне
свято,
Як в юності – міцніти і рости.
Дочекався тої днини
Нині свято – уродини!
Ой Михайле, сину, брате,
Що ж Тобі тут побажати?
Щоб лишався при здоров’ї
В дні буденні і в святкові.
Щоб давали відпочити –
І при тому заробити.
Щоб Господь Тебе мав в опіці
І тепер, і в старшім віці.
Щоб удача посміхалась
І фортуна оберталась
лише передом до Тебе.
Мирного бажаєм неба,
Сонця ясного і долі,
І прибутку в хаті й полі.
Щоб цвіла Твоя сім’я,
Щоб веселим був завжди.
Благ людських – з роси й
води!
З любов’ю і повагою – мама
Марія, тато Михайло, брат Василь.
Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиро вітають з ювілейним днем
народження сторожа – Ігоря
Ярославовича Шкрамка – і бажають йому
міцного здоров’я, щастя,
д о б р о б у т у,
Го с п о д н ь о ї
опіки.
Хай щастя
вікує у Вашому домі
І радість
хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої
долі
Хай Бог посилає на довгі
роки.
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ПОНЕДIЛОК, 25
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Часи змiн Китайськi традицiї i сучасне
життя»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 :Радiо. День
15.20 Т/с «Гранд готель» 9 с.
12+
16.50 Т/с «За службовим
обов’язком» 3 с. 16+
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром
19.40, 02.30 До справи
20.15 Вiйна i мир
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Земнi катаклiзми»
22.40 Т/с «За службовим
обов’язком» 9 с. 16+
23.50, 04.05 #МузLove з Любою
Морозовою
01.10 Свiтло
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, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20, 13.10 «Одруження наослiп»
14.55 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20, 05.05 «Секретнi
матерiали»
20.15, 21.10 Т/с «Вiдьма»
22.10 «Грошi 2018»
23.30 Х/ф «Iнша жiнка»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 01.00 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.35
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
13.15 Х/ф «З життя
вiдпочиваючих»
15.00 «Чекай мене. Україна»
16.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група А.
Уругвай - Росiя
19.00, 03.45 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.55, 04.30
«Подробицi»
20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група В.
Iран - Португалiя
23.00 Т/с «Налiт 2» (18+)
02.35 «Орел i Решка. Шопiнг»

ВIВТОРОК, 26
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Часи змiн Китайськi традицiї i сучасне
життя»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 02.05 Складна розмова
14.30 :Радiо. День
15.25 Т/с «Гранд готель» 10 с.
16.50 Т/с «За службовим
обов’язком» 4 с.

18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Земнi катаклiзми»
22.40 Т/с «За службовим
обов’язком» 10 с.
23.50, 04.05 #KiноWALL
01.10 Свiтло
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, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20, 13.10 «Одруження наослiп»
15.05 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 21.10 Т/с «Вiдьма»
22.10, 01.10 Х/ф «Кримiнальне
чтиво»
ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.15, 01.00 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.30
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
13.40, 14.30, 15.30 «Речдок»
16.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група С.
Данiя - Францiя
19.00, 03.45 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.55, 04.30
«Подробицi»
20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група D.
Iсландiя - Хорватiя
23.00 Т/с «Налiт 2»

СЕРЕДА, 27
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.00
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Часи змiн Китайськi традицiї i сучасне
життя»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.30 Т/с «Гранд готель» 11 с.
16.50 Т/с «За службовим
обов’язком» 5 с.
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок» Валенсiя
19.25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20.30 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Земнi катаклiзми»
22.40 Т/с «За службовим
обов’язком» 11 с.
23.50 #БiблiоFUN
01.10 Свiтло
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, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20, 13.10 «Одруження наослiп»
15.00 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 21.10 Т/с «Вiдьма»
22.10, 02.00 Х/ф «Шерлок.
Бридка наречена»
00.05 Х/ф «Белль»

7 стор.
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ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.15, 01.00 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.30
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
13.40, 14.30, 15.30 «Речдок»
16.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група F.
Республiка Корея - Нiмеччина
19.00, 03.45 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.55, 04.30
«Подробицi»
20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група Е.
Сербiя - Бразилiя
23.00 Т/с «Налiт 2»

ЧЕТВЕР, 28
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 «Легiон. Хронiка Української Галицької армiї»
06.35 «Герої України. Крути.
Перша Незалежнiсть»
07.40, 03.20 Д/ц «Напам’ять».
Раїса Руденко
08.00, 03.40 Д/ц «Напам’ять».
Левко Лук’яненко
08.25 Д/ц «Напам’ять». Валентина Чорновiл
08.45 Д/ц «Напам’ять». Володимир Лановий
08.55 Д/ц «Напам’ять». Володимир Чемерис
09.20 Д/ц «Напам’ять». Юрiй
Костенко
09.45 «Богдан Гаврилишин.
Мiсiя-Свобода»
10.40 Д/ф «Перехрестя Балу»
11.45, 21.30 Д/ф «Процес.
Росiйська держава проти
Олега Сенцова»
13.10 :РадiоДень. Спецпроект
до Дня Конституцiї України
«Крим - це Україна»
14.00 Телепродаж
14.20, 04.35 Фольк-music
15.35, 00.40 «Сiч»
16.10 Х/ф «Генрiх VIII» 1 с.
18.00, 21.00, 00.15, 03.00
Новини
18.20, 01.10 Спецпроект до
Дня Конституцiї України
19.20 «Шлях додому»
20.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.45 Т/с «За службовим
обов’язком» 12 с. 16+
23.50, 04.10 #NeoСцена з
Олегом Вергелiсом
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
ТСН
09.30 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10 М/ф «Сiмейка Крудз»
12.00, 00.10 Х/ф «Ва-Банк»
14.10, 02.15 Х/ф «Ва-Банк 2»
16.10 Х/ф «Острiв везiння»
17.50 Х/ф «Кохання у великому
мiстi - 3»
20.15 Х/ф «Слуга народу - 2»
22.15 «Концерт Dzidzio «SuperPuper»
ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.15, 01.00 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.30
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15, 12.25 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
13.40, 14.30, 15.30 «Речдок»
16.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група Н.
Сенегал - Колумбiя
19.00, 03.40 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.50 «Подробицi»
20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група E.
Англiя - Бельгiя
23.00 Т/с «Налiт 2»
02.30 «Орел i Решка. Шопiнг»

П’ЯТНИЦЯ, 29
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 09.45 М/с «Чорний
Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.00
Новини
09.35 М/с «Гон»
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.05 Х/ф «Обiтниця любовi»
12.40 Енеїда
13.50 Схеми. Корупцiя в
деталях
14.20, 04.40 Фольк-music
15.35 Д/ц «Незвичайнi культури»
16.10 Х/ф «Генрiх VIII» 2 с. 16+
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Культурна афiша здорової людини
19.25 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть»
20.30 Перша шпальта
21.25 Сильна доля
22.35 Д/с «Найбiльш завантажений у свiтi»
23.25, 05.35 Д/ц «Гордiсть
свiту»
23.50, 04.10 Як дивитися кiно
01.10 «Богдан Гаврилишин.
Мiсiя-Свобода»
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 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20, 13.05 «Одруження наослiп»
14.55 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.15 «Лiга смiху»
00.05, 04.45 «Iгри приколiв
2018»
ІНТЕР
05.40, 03.50 «Код доступу»
06.05 «Мультфiльм»
06.15, 22.00 Д/п «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00 «Ранок з Iнтером»
09.00 Х/ф «Покровськi ворота»
11.50 Х/ф «Суєта суєт»
13.30 Х/ф «Iван Васильович
мiняє професiю»
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 01.50
«Речдок»
19.00 «Велика Гра»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Життя як цирк»
04.15 Д/п «Клара Лучко. Три
зустрiчi»

СУБОТА, 30
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.45, 03.00 Новини
09.30, 13.50, 16.20, 19.50,
01.10, 02.00, 04.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Д/ц «Фестивалi планети»
11.00 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
12.00 Х/ф «Змова проти
корони» 1 с.
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/ц «Вагасi - японськi
смаколики»
16.25 Д/ц «Незвичайнi культури»
16.55 Т/с «Гранд готель» 15,16
с.
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
21.55 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»
23.05 Х/ф «Параджанов»
01.15 Концерт «Supernation»
гурту «Друга рiка»
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН

06.45 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.05 «Життя без обману «
11.35, 23.20 «Свiтське життя
2018»
12.40 «Концерт Dzidzio «SuperPuper»
14.40 «Лiга смiху»
16.35, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30, 05.30 «Розсмiши
комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.20, 02.15 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
06.05 «Мультфiльм»
06.35 «Чекай мене. Україна»
08.00 Х/ф «Артист iз Кохановки»
09.40 Х/ф «Поживемо - побачимо»
11.10 Х/ф «Не чекали-не
гадали»
13.00 Х/ф «Дiвчата»
15.00 Х/ф «Iван Васильович
мiняє професiю»
16.50, 20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/8 фiналу
19.00, 23.00 «Велика Гра»
20.00, 02.40, 04.30
«Подробицi»
00.00 Д/п «Як Iван Васильович
мiняв професiю»

НЕДIЛЯ, 1
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.45, 03.00 Новини
09.35 Х/ф «Змова проти
корони» 1 с.
11.25 Д/с «Дешевий
вiдпочинок» Валенсiя
12.10 Перший на селi
12.40 Енеїда
13.35, 00.15 Д/ц «Гордiсть
свiту»
14.00 Телепродаж
14.20, 04.30 Фольк-music
15.20 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»
16.00 Д/ц «Незвичайнi культури»
16.55 Т/с «Гранд готель» 17,18
с. 12+
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
21.30 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.15, 01.35 Букоголiки
22.40 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
23.20 Д/ц «Вагасi - японськi
смаколики»
01.10 Культурна афiша здорової людини
КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05, 04.25 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Свiт навиворiт - 9»
11.35, 12.55 «Свiт навиворiт 8»
13.50 Х/ф «Кохання у великому
мiстi - 3»
15.30 Х/ф «Слуга народу - 2»
17.30, 21.00 Х/ф «Не можу
забути тебе»
19.30, 05.05 «ТСН-Тиждень»
23.00 «Лiга смiху 2018»
01.00 «Аргумент кiно»
ІНТЕР
05.40 «Мультфiльм»
06.30 Х/ф «Зозуля з дипломом»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження. Америка»
13.00 Х/ф «Я соромливий, але
я лiкуюся»
15.00 Х/ф «Це не я, це - вiн!»
16.50, 20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/8 фiналу
19.00, 23.00 «Велика Гра»
20.00 «Подробицi»
00.00, 00.55, 01.55 «Речдок»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄÂÀ ÒÓÐÈ – ÁÅÇ Í²×È¯Õ
Досить результативну гру демонструють команди Турківщини у рамках чемпіонату району з футболу. Уже другий тур
поспіль команди здобувають перемогу, або ж зазнають поразки. І жоден матч ще не зіграний внічию.
У другому турі, що пройшов
минулої неділі, в шести зіграних
поєдинках тричі перемогу святкували господарі, ще тричі – перемагали гості. Свою другу перемогу, а відтак – лідерство в групах – святкували команди з Турки, Явори, Борині та Верхньої
Яблуньки. На протилежному
боці таблиць у групах – Шум’яч,
Ластівка, Бітля та Верхній Турів

– кожна з двома поразками.
У групі “А” команда В.Висоцького у домашньому матчі поступилася боринчанам – 2:4, Либохора на власному полі здолала
бітлян – 6:3, В.Яблунька на виїзді
у с.В.Турів здобула перемогу 3:0.
У групі “Б” турківчани вдома, у
напруженому поєдинку, перемогли команду з Шум’яча – 4:0,
Вовче зазнало домашньої по-

разки від Явори – 2:3, а Ластівка
не змогла на виїзді дати бій Прислопу – 1:4.
Третій тур чемпіонату Турківщини з футболу пройде у неділю,
24 червня. Він принесе нам такі
поєдинки: Турка – Присліп, Шум’яч – Явора (поч. о 16.00 год.),
Вовче – Ластівка, Бориня – Боберка, В.Яблунька – В.Висоцьке, В.Турів – Либохора.
Початок усіх поєдинків – о
15.00 год.
А в четвер, 28 червня, у День
Конституції України, нас чекають ще два захоплюючі футбольні поєдинки. На турківському міському стадіоні «Карпати», о 15.00 год. зустрінуться команди ветеранів Турківського
та Старосамбірського районів.
А після закінчення цього матчу, о 17.00 год., відбудеться бій
за суперкубок Турківського
району між Боринею та Верхньою Яблунькою
Костянтин МАЛЕТИЧ.
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Звертайтеся за путівками
Управління соціального захисту населення Турківської РДА
просить звертатися всіх бажаючих оздоровити своїх дітей
влітку 2018 року. На сьогодні виділено такі путівки на ІІ оздоровчу зміну:
«АІСТ» – 2 путівки (з 18.07. по 31.07.2018р.); «Прибрежний» – 2
путівки (з 02.07. по 15.07.2018р.); «Ровесник» – 3 путівки (з 24.06.по
14.07.2018р.); «Дружба» – 4 путівки (з 26.06. по 09.07.2018р.); «Світанок» – 3 путівки (з 21.06.по 31.07.2018р.); «Нафтуся Прикарпаття»
– 3 путівки (з 21.06. по 03.07.2018р.).
За детальнішою інформацією звертайтеся в управління соціального захисту населення. Тел. 3-15-35, 3-14-57.
Наталія ПИСАНЧИН-КІШКО,
провідний спеціаліст.

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та металопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вапно, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру,
кахель, сітку для огорожі, мінвату, пінопласт, пиломатеріали, тротуарну плитку, поребрик, селітру та нітрофоску.
Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

ТзОВ «Новодім» м. Турка, вул. Травнева, 8 (вугільний склад) реалізує ємності пластмасові – вертикальні, горизонтальні, квадратні,
рукомийники, квадратні для душу (об’ємом від 100 до 5000 л.).
Бідони – від 20 до 50 л.
Ємності харчові тришарові.
Телефони: 0667889365, 0678787804.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив ДП «Боринське лісове господарство» сумує з приводу
смерті колишнього бензопильника лісгоспу – Євстахія Івановича
Кузя – і висловлює щире співчуття кухарю Ірині Євстахівні Кузьо з
приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Потрібен на роботу продавець у продуктовий магазин по
вул. Горішня в м. Турка.
Офіційне працевлаштування.
Деталі за тел.: 0501051703.

Продається квартира – 76 кв. м. у м. Турка, в центрі, дворівнева,
з газом, водою, каміном діючим, кондиціонером, з капітальним
ремонтом.
Ціна – 25 тис.$
Тел.: 0968285949, 0502058213. (Світлана).

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.

Тираж 2498 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ.

Парафіяни храму Святої Трійці с. Н.Гусне висловлюють щире
співчуття Василю Омеляновичу Змійовському та його сім’ї з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття керівнику гуртка Марії Петрівні Ярошович з приводу тяжкої
втрати – смерті брата.
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