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ÁÎÐÈÍÑÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍß ÑÒÀÍÅ ÐÀÉÎÍÍÎÞ
Керуючись відповідними законами України, з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення, президії,
Турківська районна рада вирішила реорганізувати Боринську комунальну міську лікарню шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Боринська районна лікарня».
Створено комісію з реорганізації (припинення), яка має провести інвентаризацію майна, здійснити
інші заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з припиненням діяльності та реєстрацією
юридичної особи, розробити статут та подати його на затвердження Турківській районній раді.
Наш кор.

ЕЛЕКТРИЧКУ
ПОВЕРНУЛИ
З 5 липня відновлено курсування модернізованого приміського
електропоїзда
№6023, сполученням Львів –
Сянки, та зворотно №6024 –
сполученням Сянки – Львів.
Відправлення з початкової ст.
Львів електропоїзда №6023 – о
12 год. 38 хв., прибуття на кінцеву ст. Сянки – о 16 год. 55 хв. Зворотно відправлення зі ст. Сянки
п. №6024 – о 17 год. 28 хв. та
прибуття на кінцеву ст. Львів – о
22 год. 32 хв.
Після ремонту потяг став набагато комфортнішим та естетично привабливішим. І віриться, що в такому стані він курсуватиме впродовж багатьох наступних років. Принаймні в це вірить
керівництво Львівської залізниці та влада Турківщини. А тому
закликають пасажирів дотримуватися чистоти та порядку у вагонах, не нищити їх, а також пам’ятати, що на ремонт затрачено чималі кошти.
Олег СПОДАРИК.

Педагогічний колектив Верхньогусненського НВК щиросердечно вітає з ювілейним днем народження надзвичайно обдаровану, вмілу, чуйну і добру людину,
вчителя фізики – Ярослава Васильовича Голойду і бажає шановному імениннику міцного здоров’я, світлої радості в житті, достатку, добра, миру, поваги,
здійснення
планів і мрій, рясних Божих благословінь.
Л е тя т ь
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.

Голова церковного комітету, церковний комітет, хор та парафіяни
церкви Успіння Пресвятої Богородиці м. Турка (вул. Горішня) щиро
вітають з днем народження, яке відсвяткував 4 липня, настоятеля
храму, протопресвітера о. Ігоря Стецишина. І бажають йому міцного
здоров’я, великих ласк від Господа Бога через Пречисту Діву Марію.
Хай ангели небесні торують Вам щодня дорогу, а Милосердя Боже
і Його опіка завжди будуть над Вами. Хай здійсняться усі Ваші бажання, і, напевне, найголовніше із них – щоб
кожен з нас полюбив Господа Бога всім своїм
серцем і душею. Многая Вам літ – в радості і
мирі!
В молитвах Господа благаєм
Й Пречисту Діву Пресвяту,
Щоб повсякчас Вам додавали
Здоров’я й сили на земнім шляху.
Тож будем щиро Господа благати
І Божої ласки випросим для Вас,
Щоб ми могли ще довго Вас вітати
Із днем народження у цей прекрасний час.

4 липня відзначив свій день народження настоятель храму Святителя Миколая (Середня Турка), протопресвітер о. Ігор Стецишин.
Всечесний отче, прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого дня
народження. Бажаємо Вам наснаги і міцного здоров’я, добра і
любові, будьте щасливі Ви і Ваша родина, хай благодать Господня
осяває всі Ваші задуми і плани, здійсняться мрії та успішною буде
щоденна праця в Божому винограднику. Многая Вам літ!
Великий дар Господь Вам зволив дати –
Пастирем поставив між людьми,
І владу дав, щоб нам гріхи прощати,
Нас всіх вчинити Божими дітьми.
Тож хай Господь Вам щиро помагає,
Продовжить вік, примножить своїх ласк.
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас.
З повагою – церковний комітет і парафіяни
храму Святителя Миколая м. Турка (вул. Середня).

«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.

Коханого чоловіка, люблячого батька, дорогого брата, зятя, швагра, жителя м. Турка – Любомира Мироновича Павлика– щиро вітають із 50-річним ювілеєм дружина Світлана, сини Назар і Юрій, сестри Любов, Ольга,
Мирослава, швагри Михайло та Іван, брат Іван,
братова Галина з родинами, теща Софія
Олексіївна, зовиця Галина, шваґер Любомир
з родиною і бажають міцного здоров’я,
сімейного щастя і благополуччя, мирного
неба, Божого благословення!
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийми вітання наші щирі,
Ще років сто бажаємо прожить!
Хай поруч буде віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь любов’ю нехай зігріє,
Щоб довгим і легким був Твій життєвий путь!
Бажаєм здоров’я від чистих джерел,
А щастя від власної долі,
Щоб довго й щасливо в достатку Ти жив,
Щоб горя не знав Ти ніколи!
Хай добро переповнює хату,
Золотіє ясний небосхил!
Хай щоденно, і в будень, і в свято,
Вистачає на все Тобі сил!

2 стор.
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Бог дав нам музику, щоб ми
насамперед піднімалися нею
вгору.
Ф. Ніцше.
Уже десятки літ приносить в
серця людей тепло дивовижного світу прекрасного, поширює
українські культурні цінності народний фольклорний ансамбль
пісні і музики з Борині «Бойківчани». Щоб дізнатися про історію його створення, я завітала
до директора Турківського районного Народного дому, заслуженого працівника культури України Петра Косачевича, адже
саме Петро Іванович стояв у першоджерел створення «Бойківчан». Бо ж після Жовкви, де на
початках своєї трудової діяльності проживав і працював Петро Косачевич, його було скеровано на Турківщину. Тут він обійняв посаду завідувача районного відділу культури і став запроваджувати та організовувати
в нашому районі свята пісні і
музики. Відбувалися ці музичні
фестивалі
на
так званій
«вісімці», у зоні відпочинку «Берізка».
– На всі великі
музичні

дійства ми стали запрошувати
гостей з Прибалтики, а згодом
вони і нас стали кликати до себе.
Десять років підряд митці Турківщини їздили з концертами в
Естонію, кілька разів побували
в м. Кохтла-Ярве, з яким мали
дуже тісні стосунки, виступали
на відомому на всю Прибалтику
Співочому полі в Талліні. І в
складі музичних колективів Турківщини чільне місце уже тоді
займав ансамбль пісні і музики
«Бойківчани» з селища Бориня,
– розповідає Петро Іванович. –
Й справді. я стояв у витоках
створення цього колективу. Мені
було шкода, що така велика творча і активна громадськість Борині, де діяла ще й місцева
музична школа, не має свого
мистецького колективу. Тому й
взявся за них. Брав з Турки відомих талановитих солісток, таких
як Софію Унятицьку, Софію Доманську, Ольгу Бичек, Марію
Височанську, і їхав з ними у Бориню спеціально на репетиції.
Творчо і плідно працювала з
ансамблем «Бойківчани», відома на Турківщині та за її межами талановита солістка (нині
покійна) Ірина Федорко. Ці самодіяльні митці дуже довго
співали у складі ансамблю. А
ще пригадую, як на той час не
можна було віднайти ні в Борині,
ні в районі відповідної людини,
яка б могла стати художнім керівником ансамблю. Тож я поїхав у Львівське музичне училище і попросив, аби при розподілі
направили когось із випускників

і в наш район. Так я привіз у Бориню зі Львова молодого і талановитого юнака –Богдана
Стрілецького, який і став першим художнім керівником ансамблю «Бойківчани». Знайшов
для молодого фахівця житло,
відремонтували його і поселили
Богдана в ньому жити. Молодий
фахівець прекрасно володів
грою на баяні, згуртував колектив і додав йому творчого вогнику. Також не можу, при нагоді, не
згадати добрим словом й колишнього лікаря- гінеколога
Турківської лікарні Олександра
Лабецького, який дуже приклався до створення «Бойківчан». Пригадую, як якось зустрів
його в Турці і поділився з ним
деякими проблемами стосовно
діяльності колективу. Він пообіцяв нам допомогти. І вже
коли мистецький колектив, із
символічною назвою «Бойківчани», сформувався остаточно,
Олександр Лабецький придбав,
залучивши місцеву лікарню,
львівських колег, знайомих,
прекрасні сценічні костюми для
музикантів і співаків колективу.
Подарунок виявився надзви-

чайно потрібним нам, і, виходячи на сцену, ми зразу ж заворожували глядачів гарним сценічним вбранням. А гастролювати
доводилось багато і часто. За
Союзу колектив їздив з виступами в Росію, Прибалтику, а також
і в Польщу (до речі, за весь період свого існування він уже чотири рази побував з гастролями у цій країні). На той час боринські «Бойківчани» були сильним і представницьким пісенномузичним колективом. Можна
сказати, опорним в районі. Всі
музиканти мали свої інструменти, були неперевершено талановитими.
Зараз у складі відомого колективу виступає директор Народного дому смт. Бориня Зеновій Голод, він грає на баяні. А
ось Валерій Гирович опанував
гру на рідкісному старовинному
музичному інструменті, з
досить цікавою назвою «бугай».
До речі, зберігся цей інструмент
переважно на Західній Україні.
Роблять його самі музиканти,
звук схожий на ревіння бугая,
звідси й походить назва. Бубністом є Микола Іванік, а на контрабасі грає Роман Сипливий,
на скрипці – Володимир Дяків,
а в разі відсутності, завжди його
підміняє, як кажуть у колективі,
друга скрипка – скрипаль Микола Бродич. Василь Марчишак
– сопілкар, а Ярослав Бонтей
грає на тамбурині, солістами
виступають обдаровані чудовим
голосом Галина Нискогуз, Ірина
Цуняк і Богдан Михайлюк.

Їх колеги – працівники РНД–
кажуть, що на початку створення цього творчого колективу
учасників було набагато більше
– близько 22 осіб. Підключали
ще й викладачів місцевої музичної школи. До виступів залучали
аж чотирьох скрипалів, серед
яких запам’яталися Іван Гирович, Богдан Шумлянський, Василь Маудза, виступали два баяністи. Колектив був такий сильний, що рівних йому не було в
районі.
У 1991 році Україна стала незалежною державою. Крім самостійності, вона отримала багато проблем. Було важко, але
колектив не зупинявся ні на хвилину. Саме тоді, на початку 90-х
років, за плідну творчу діяльність
в царині духовного відродження,
й одержав ансамбль пісні і музики «Бойківчани» із смт. Бориня почесне звання – звання
народного. Він і далі продовжував гастролювати Україною,
зокрема став виступати разом
з вертепами на сценах міст
Східної України.
– Одного разу, під час Різдвяних свят, ми з членами РУХу та
із ансамблем «Бойківчани»,
поїхали у Дніпродзержинськ, –
пригадує Петро Косачевич. –
Там організували мітинг на
підтримку незалежності. Мені
навіть довірили відкривати його

вступним словом. Поставивши
вкупі два КамАЗи, зробили
імпровізовану сцену. Людей
була повна площа. Але тоді багато з присутніх не розуміли і не
уявляли навіть, що таке вертеп.
Думали, що ми показуємо їм
якусь казку. Було прикро від
того, що Схід і Захід якось не
разом.
Після уже згадуваного Богдана Стрілецького, художнім керівником колективу став Михайло
Яворський, який також умів
добре грати на баяні, потім деякий час працював з ансамблем
Анатолій Строган, згодом –
Євгенія Іжик, а зараз син уже
згадуваного Михайла Яворського – Валерій є керівником колективу і продовжує традиції
свого батька.
Недавно «Бойківчани» взяли
участь в обласному огляді музичних колективів «Музична скарбниця», який проходив у Пустомитах, звідки привезли диплом з
відзнакою – за краще виконання автентичної музики. Неперевершені унікальні здобутки на
ниві культури і духовності, висока виконавська майстерність,
яскравий талант учасників, барвиста палітра національних костюмів, багатство музичного супроводу – ось складові успіху народного колективу пісні і музики
«Бойківчани», який, надіємось,
принесе Турківщині ще не одну
перемогу і похвалу.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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З нагоди 60-річного ювілею від дня народження, яке відзначив
4 липня, щиросердечно вітаємо дорогу нам людину – люблячого,
чуйного і турботливого чоловіка, батька, дідуся, брата – Івана Ярославовича Пазюка, жителя м. Турка, і бажаємо дорогому ювіляру міцного здоров’я, родинного тепла, великого людського щастя, довголіття, Божого благословення
на многії літа.
Наш люблячий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло,
Ви гарний господар і дідусь чудовий,
Турботу даруєте й море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
З любо’ю – дружина Ольга, дочки Іванна, Оленка, син Михайло,
зяті Василь, Петро; онуки Іван, Святослав, Владислав, Назар; сестра Марія з сім’єю, брати Володимир і Микола – з сім’ями.

Із 18-річчям від дня народження дорогу похресницю – Іванну
Йосипівну Нанівську із с. Ільник – від щирого серця вітають хресні
батьки Марія і Михайло і бажають їй міцного-міцного здоров’я, незрадливих і вірних друзів, щасливої долі, здійснення мрій, добра, миру, довгих і щасливих років
життя.
Нехай подарує Тобі ювілей
Утілення усіх життєвих мрій.
Тепло і приязнь дорогих людей,
Чимало планів, задумів, ідей.
Хай обминають невдачі і грози
І тільки від радості з’являються сльози.
Бажаємо щастя, любові, тепла,
А Бог хай дарує многії літа!

Дорогу і люблячу, добру і турботливу хресну маму і куму – Петрунелю Іванівну Ільницьку, жительку с. Ільник, з 60-річним ювілеєм щиросердечно вітають похресниця Мар ’яна з сім’єю, куми Марія і Володимир і бажають дорогій ювілярці міцного здоров’я – з роси і
води, світлої радості в житті, родинного тепла, усіх земних гараздів, Божого благословення і опіки.
На 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!

Дорогу, люблячу, чуйну і турботливу доньку, дружину, матусю і бабусю – Любов Василівну Тисовську, жительку м. Турка із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня народження,яке відзначатиме 8 липня –
від щирого серця і з великою любов’ю вітають тато, мама, чоловік
Іван, доньки Ольга і Ірина, зяті Роман та Петро, онуки Юлічка, Віка,
Артемчик; свати Світлана і Володимир, Ярослава і Любомир і бажають дорогій ювілярці неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я – без ліку, і довгого- довгого щасливого віку!
Низький уклін Вам, рідна, до самої землі –
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу, щиру й добру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших проситимем щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа!
Щоб у здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна і найдорожча наша мамо!

З нагоди 25-річчя створення Самбірсько-Дрогобицької єпархії
УГКЦ, у Турківському деканаті відбудеться низка духовних заходів:
вівторок, 10 липня, – 18.00 год. – Хресна дорога подяки за вихід
Церкви з підпілля та за мир в Україні ( Завалина); 22.00 год. – вечірня; після цього – духовна наука;
середа, 11 липня, – 18.00 год. – вечірня, духовна наука; 19.30
год. – документальний фільм про Патріарха Йосипа Сліпого (мистецький центр «Україна»); 22.00 год. – акафіст – з хресною ходою
містом – по всіх храмах;
четвер, 12 липня – 10.00 год. – утреня, 12. 00 год. – архієрейська
літургія, за участі владики Григорія Комара.
У заходах візьмуть участь всі священики Турківського деканату
УГКЦ та священики інших конфесій міста.
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÂÍÅÑÅ ÄÎ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÓ ÇÌ²ÍÈ ÄÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²¯
Президент Петро Порошенко внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції України
в частині закріплення в Основному законі стратегічних цілей Української держави – набуття
членства України в Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі.
«Ще одні зміни до Конституції,
на яких я наголошую. Найближчим часом мною буде передано
до Верховної Ради проект змін
до Конституції – поправку, яка
закріпить дві наших стратегічних
цілі, тісно пов’язані одна з одною. Це є вступ України до Європейського Союзу і вступ України
до НАТО.», - сказав Президент
під час урочистих заходів з нагоди Дня Конституції України.
Глава держави повідомив, що
готуючи цю ініціативу, він виходив
з трьох надзвичайно важливих
міркувань. «Перше, європейська та євроатлантична інтеграція
чітко відповідають національним інтересам України. Друге,

орієнтація на Євросоюз та
Північноатлантичний Альянс
підтримуються абсолютною
більшістю громадян, про що переконливо свідчить динаміка
громадської думки. Але при цьому, третє, існує очевидна загроза ревізії європейської та євроатлантичної стратегії під впливом різних зовнішніх та
внутрішніх обставин. І походить
вона не лише від тих сил, які заслужили собі репутацію п’ятої колони», - сказав Петро Порошенко.
За його словами, «серед політиків дедалі більше стає охочих
поставити під сумнів наш чітко
вивірений європейський курс, і

нам вже окремі безвідповідальні політикани малюють необхідність повернення на Схід».
«Щоб ніхто і не думав петляти, впевнений, що це має бути
прямим текстом зафіксовано у
Конституції», - підкреслив Президент та висловив впевненість,
що існує можливість зібрати триста голосів за це рішення у нинішньому складі Верховної Ради.
«І нам треба негайно починати роботу в цьому напрямку», підсумував глава держави.
Олена ЛЕПІШ,
головний спеціаліст організаційного відділу Турківської
РДА.

МЕДВЕДЧУК ГОТУЄТЬСЯ ДО ВИБОРІВ
І ПРИДБАВ ТРИ ТЕЛЕВІЗІЙНІ КАНАЛИ
Аналітик Андерс Ослунд повідомив про те, що екс-глава Адміністрації Президента і лідер
громадської організації «Український вибір» Віктор Медведчук викупив три українські телеканали – «112», «NewsOne» і «Zik», передає Радіо «Свобода».
Під час дискусій з українськими експертами, він поділився цікавою інформацією про те, хто стоїть за
кожним кандидатом в майбутніх президентських виборах.
«Ми також обговорили Віктора Медведчука, українського олігарха, якого вважають основним агентом Путіна в Україні. Він був одним з перших, проти якого запровадили санкції через російську окупацію Криму 17 березня 2014 року, однак, він живе в Україні і користується повною свободою. Він, як
кажуть, придбав три телевізійні канали в Україні – 112, NewsOne та Zik, очевидно, готуючись до президентських виборів. Ці канали відповідають на запити електорату популістів», – пише аналітик.
«Зайве говорити, що ніхто не вірить, що Медведчук придбав ці телевізійні канали за власні гроші, а не
був профінансований Кремлем...Потім ми обговорили те, хто стоїть за кожним із кандидатів. Проглядається чітка тенденція: півдесятка українських олігархів, за повідомленнями, фінансують до 18 майбутніх кандидатів у президенти. Серйозні олігархи мають по три кандидати у грі – один є їхнім фаворитом, один має шанси на перемогу, і призначення ще одного – псувати ситуацію для інших. Це дуже
нагадує напружену нічну гру в покер у задимленій кімнаті. Ця розмова відображає українську реальність і її проблеми», – робить висновок експерт Андерс Ослунд.
Олена ЛЕПІШ,
головний спеціаліст організаційного відділу Турківської РДА.

Виховуймо у дітей
любов до рідного краю
Закінчився навчальний період у школах України. Почались літні канікули і для школярів нашого
району. Районний відділ освіти, учителі і батьки заклопотані, як найкраще, і з користю для
дітей, провести цей літній час.
Для одних влаштовують літні
табори відпочинку при школах.
Інших везуть до Львова в музей, в
цирк та інші заклади культури, мистецтва та історії. Все це є добре,
але, на мою думку, краще було б,
якби організувати дітям туристичні походи по історичних місцях
району та природних гірських
краєвидах – полюбуватись
їхньою неповторною красою. В
минулому столітті діти в наших
селах жили постійно на природі і
з природою: випасали худобу, ходили по гриби і ягоди. Вони знали, як кожний верх, гора, горбок,
поле, урочище називаються в
околицях села. Коли виїжджали
в інші – близькі і далекі – краї
проживати, у них була ностальгія
за рідним селом і краєм. Вони
часто приїздили до свого села,
до родини. Теперішні діти мало
бувають за межами навіть рідного села. Корів випасають на припоні, по гриби і ягоди не завжди
йдуть. У них залишиться в пам’яті про рідне село школа, Народний дім, і, в кращому випадку,
церква.
Мені дуже-дуже хочеться, щоб
наші діти, коли виростуть і підуть
в інші краї жити і працювати, завжди і всюди згадували з трепетом рідне село і наш гірський
чарівний край. Щоб їх тягнуло як

магнітом в рідне, навіть малесеньке село, наче у всесвітню
столицю. Володимир Жаботинський писав сто років тому:
«Український народ зберіг недоторканим те, що є головним, непереможним опертям національної душі, - село». Нашим
обов’язком є виховати у дітей
любов до рідного села як до першооснови української нації, опори нашої держави – України.
Дбати про його розвиток, благоустрій і добробут його жителів.
Бути справжніми патріотами
рідного села, краю, а значить – і
рідної матері-України. Щоб полюбити рідне село, рідний край,
треба його пізнати. Одним із способів пізнання краю є туристичні
походи.
Ще коли працював завідувачем райво п. Михайло Кропивницький, було домовлено, що директори усіх шкіл району подають
інформацію про історичні пам’ятники і події, архітектурні пам’ятки, цікаві природні урочища, водоспади та ін., що знаходяться
на землях села, де є школа,
відділу освіти. Після обробки матеріалів видається туристичний
путівник району. Цей путівник закуповує кожна школа і розробляє
туристичні маршрути для своїх

школярів. Для менших дітей –
ближче до села, а для старших –
кількаденні піші мандрівки по
району, а інколи за межі району.
Наприклад, на гору Маківку чи
Урицькі скелі і частково реконструйовану фортецю ІХ-Х ст. – Тустань. Як це і зробила дирекція
Ясеницької школи і повезла школярів на екскурсію до цієї фортеці. За такі екскурсії мають
відповідати досвідчені вчителіекскурсоводи. Усе має бути погоджено з батьками. Також потрібен відповідний інвентар, в
першу чергу – намети.
Радує те, як повідомив заступник голови райдержадміністрації
Юрій Лило, що вже закуплено
кілька наметів. Бажано, щоб ця
справа не затягнулася на роки,
як це сталося з туристичним путівником для школярів, і не тільки,
хоч уже більше п’яти років минуло, як почали здавати директори шкіл у відділ освіти матеріали
для його видання. Просто треба
цей процес прискорити, щоб діти
росли патріотами рідного краю,
пізнавши його через туристичні
походи, які не тільки розширюватимуть їхні знання про свій
край, але й змінюватимуть їх
фізично і духовно.
Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу РО КУН.

10-А клас 1975 року випуску Турківської середньої школи сердечно вітає із ювілейним днем народження, який святкує 6 липня,
однокласницю – Іванну Круц (Тисовську) – і бажає їй міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної життєвої енергії, Божої опіки у всіх
справах.
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!

З 60-річчям від дня народження, яке відзначила 3 липня, сердечно вітаємо нашу дорогу, люблячу, чуйну, щиру і турботливу дружину, матусю, бабусю, сваху – Любов Василівну Бучак, жительку м.
Турка, і бажаємо їй:
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота.
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від дітей – тепла
На многії щасливії літа!
З любов’ю і повагою – чоловік Ярослав, син Степан з невісткою
Ольгою, онучка Ангеліна, дочка Марія, зять Герман, онучка Юлія,
свати з Турки та Ізраїлю.

Колектив працівників Матківського НВК щиросердечно вітає із 60річним ювілеєм вчителя історії Йосипа Теофіловича Зубковича і
бажає шановному ювіляру 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 многії літа!
Хай щастя вікує у Вашому домі.
І радість хай буде завжди,
Здоров’я міцного і мирної долі
Хай Бог посилає на довгі роки.

До відома та виконання всім
директорам підприємств, установ,
організацій та всім жителям
Турківського району!
Згідно рішення Львівської обласної ради від 17.04.2018 №687
щодо встановлення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту, на території
Львівської області припиняється публічне відтворення у закладах ресторанного господарства, клубах, на підприємствах,
в установах, організаціях, громадському транспорті, закладах культури, незалежно від форм власності на підпорядкованій території, аудіовізуальних творів російських артистів,
дії яких створюють загрозу національній безпеці України.
Відповідний перелік осіб, які створюють загрозу національній
безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України – Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення.
На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України», Служба безпеки України надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній
безпеці України, даний перелік можна переглянути на сайті
Міністерства культури України (www.mincult.kmu.gov.ua).
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської районної державної адміністрації.

4 стор.
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ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÓ Ï²ÄÒÎÏÈËÎ
Як і попереджали синоптики, у більшості областей
України до кінця доби 28 червня та вночі 29 червня пройшли грози, шквали, град, сильні зливи. Не обминули
вони і наш район, зачепивши частину його території.
Блискавиці оперізували небо то тут, то там, три
години поспіль дощ заливав кожну шпаринку в будинках, наповнював підвали водою, намулював дороги,
зносив з них дорожню підсипку, камінь. У річках і потоках стрімко почала підніматись вода і заливати прибережні смуги, поля, городи, будівлі, руйнувати містки.
Надзвичайникам довелось працювати у посиленому
режимі та відкачувати з підвалів воду, рівень якої
подекуди сягав 25-30 см. На окремих ділянках доріг як
комунального, так і обласного значення, був частково обмежений рух транспорту.
Найбільше потерпіли від негоди жителі Завадівської і
Ясеницької сільських рад та м. Турка. Так, за даними сектору з питань цивільного захисту Турківської РДА, на території Завадівської сільської ради було підтоплено 27 житлових будинків, 5 господарських будівель, 35 криниць, 32
присадибні ділянки, пошкоджено 10,8 км доріг обласного
значення та 14 км доріг комунальної власності, знесено
водою 5 пішохідних переходів та 3 містки. По Ясеницькій
сільській раді озвучують такі дані: підтоплено 5 житлових
будинків та 7 господарських будівель, 2 криниці, 15 присадибних ділянок, пошкоджено 4 км дороги обласного значення, 1 км доріг комунальної власності, знесено водою 6
пішохідних переходів та 2 містки.
У м. Турка вода підтопила підвальне приміщення Турківського НВК №1, було зруйновано доріг по окремих вулицях міста, де нанесено збитків на суму 250
тис. грн.
Відповідним службам доручено здійснити обстеження наслідків негоди у згаданих населених пунктах на предмет пошкодження та руйнування осель (першочергова увага буде приділена малозабезпеченим сім’ям), підготовити відповідні документи для того, щоб виділити кошти на ліквідацію наслідків
негоди.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Парафіяни та церковний комітет УГКЦ Святого Миколая с. Кривка щиросердечно вітають з днем народження та прийдешнім Днем
ангела, настоятеля храму о. Петра Янишина і бажають шановному
імениннику міцного здоров’я, світлої радості в
житті, мирного неба над головою, життєвої
енергії і сил, родинного благополуччя, Божої
опіки і ласки на ниві служіння Господу і людям.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Шануєм Вас за людяність і щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах Вас тримає.

Дорогу сусідку, добру, щиру і порядну людину - Петрунелю Іванівну
Ільницьку з ювілеєм – 60-річчям, яке відсвяткувала 5 липня, сердечно вітають сусіди Іван Миколайович і Єфросинія Максимівна
Черчовичі і їх сім’я. Шановній ювілярці вони бажають
прожити довгий вік – у міцному здоров’ї, радості, мирі,
добрі, достатку, Божій опіці і благословенні.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Вам в цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

НА ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ АТО
Встановлять у Турці пам’ятний знак
На виконання рішення виконавчого комітету Турківської міської ради, пройшло громадське
обговорення щодо встановлення пам’ятного знака на честь Героїв АТО – по вул. Січових
Стрільців у м. Турка (поруч із відомим на Турківщині і за її межами музеєм-бліндажем).
Роботи зі встановлення пам’ятного знака уже розпочалися. Їх виконують власними силами самі
учасники бойових дій та небайдужі громадяни.
– Цей пам’ятний знак, як данина тим, хто ціною власного здоров’я і життя, захищає наш спокій,
суверенітет і цілісність України, зводиться, дякуючи насамперед Турківській районній раді та вагомій
допомозі нашого земляка, киянина Миколи Зубрицького. Обіцяють долучитися до цієї доброї справи
приватні підприємці Василь Чернянський, Михайло Кріль, місцеві лісгоспи, Турківська лікарня та інші.
Надіємося, що невдовзі, при всіх сприятливих обставинах, пам’ятний знак нашим безстрашним захисникам – героям АТО буде встановлено, – каже учасник АТО, заступник голови ГО «Учасники АТО
Турківщини» Микола Коноваленко.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÅÒÐÎ ÞÄÈÖÜÊÈÉ –
ÑÅÐÅÄ ÊÐÀÙÈÕ
З нагоди Дня архітектора, у Львові відбулося ряд заходів із вшанування представників цієї потрібної та древньої професії.
Приємно, що серед кращих архітекторів
Львівщини значиться й начальник відділу
містобудування та архітектури Турківської РДА – головний архітектор району Петро Юдицький.
За багатолітню працю, вагомий особистий
внесок в галузі архітектури й містобудування та
з нагоди 110-ї річниці утворення Спілки архітекторів у Львові, він був відзначений подякою
Львівської ОДА. Нагороду Петру Леонідовичу
вручив голова ЛОДА Олег Синютка. Звертаючись до архітекторів, він сказав: “Ви маєте Божу
іскру, завтрашній день залежить саме від вас,
ми переможемо не лише силою зброї, але й
вірою, культурою, мистецтвом. Ніколи не зупиняйтесь, втілюйте свій талант у грандіозні речі, якими ми
будемо гордитися”.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ВІДНОВЛЕНО РЕЙС
ДНІСТРИК ДУБОВИЙ – БОРИСЛАВ
Враховуючи багаточисельні звернення пасажирів, керівництво ПП «Тур-Авто» (директор
Роман Думич) відновило рейсовий маршрут автобуса сполученням Дністрик Дубовий – Борислав, через Турку, Ісаї, Ясеницю, Головське.
З Дністрика Дубового автобус виїжджатиме о 7.00 год, відповідно, з Турки – о 8.40 год., а до Борислава прибуватиме об 11.00 год. У зворотному напрямку – з Борислава – автобус відправлятиметься о
12 год.16 хв..
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Син Микола, невістка Наталя, онучки Діанка та
Маринка, онуки Мар’ян і Ромчик сердечно вітають з 70-річчям, яке відзначив 3 липня, дорогого і люблячого, чуйного й турботливого батька, найкращого у світі дідуся - Василя Івановича
Сахарнацького, жителя с. Боберка, і бажають
дорогому ювіляру:
Довгих років
Зупинити час ніщо не в
радості й добра.
змозі,
Над Вами хай буде блакитІ шумить ліс, і цвіте сад.
не небо,
На сонячнім Вашім порозі
Не залишать сили на путі.
З’явились цілих 70!
І живіть стільки, скільки
Ваш ювілей – важлива дата!
буде треба,
Про це зараз пам’ятать не
Твердо ступайте у житті!
слід.
Нехай Вам сонечко світить,
А ліпше щиро побажати
серце співає.
Щастя, здоров’я й довгих
Нехай печаль дороги до серліт!
ця не знає.
Щоб життя завжди було у
Нехай щастя буде у Вашомирі,
му домі,
В колі близької сім’ї,
І радість нехай буде з Вами
Нехай пісні чудові й щирі
завжди.
Вам в гаю співають солов’ї.
Здоров’я міцного і справед70-т є зовсім не багато ливої долі,
Дуже щаслива і гарна пора.
Нехай дає Господь на довгі
Бажаємо Вам у родинне свяроки!
то

Церковний комітет та парафіяни УПЦ КП церкви святого Архистратига Михаїла с. Завадівка щиросердечно вітають з днем народження, яке святкує 7 липня, настоятеля храму – о. Івана Лепкого і
бажають йому міцного здоров’я, щастя, радості, добра, Божого благословення на многії і благії літа.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана - від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щастя щедрі многії літа.

Колектив хірургічного відділення Турківської КЦРЛ щиросердечно
вітає із 60-річним ювілеєм старшу медичну сестру - Любов Василівну Бучак і бажає їй радості, достатку, Божої опіки
та благословення на довгі-довгі роки.
Хай за плечима – 60,
Поважна і значима дата.
А Ви для нас завжди така Невтомна, мудра, на добро багата.
Достатку й сили Вам від матінки–землі,
З роси й води – здоров’я зичим щиро.
Щоб радісним й щасливим був Ваш вік З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
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Люблячу дружину, дорогу матусю, свекруху, тещу, сестру і бабусю –
Ольгу Михайлівну Шевців – жительку м. Турка, щиросердечно вітаємо з ювілеєм – 50-річчям, яке вона святкуватиме 8 липня, і бажаємо шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Лагідна, рідна, добра і проста
Наша дорогенька, наша золота!
Люба дружино, матусю, бабусенько мила!
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
За ласку й тепло, за те що навчили робити добро.
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі, рідненька, уклін Вам до землі!
Нехай Господь Вас оберігає від зла хвороби і журби.
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли запросити!
З повагою Микола, дочки Галина, Оксана, Людмила, Тетяна і Наталія; сини Богдан і Дмитро, зяті Василій. Юрій, Василій, Володимир; невістка Андріана; онуки – Івась, Юрій, Ангеліна, Богдан, Дмитро, Андрій, Степан, Артем, Михайлик, Микола, Богданна та Олексійко; брати Віктор та Михайло.

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ
«ÄÅÍÜ ÄÍ²ÑÒÐÀ»
14-15 липня 2018 року у селі Вовче, що на Турківщині, відбудеться «IV еко-культурний фестиваль «День Дністра».
Фестиваль «День Дністра» відбувається під егідою громадської
організації «Агенція регіонального розвитку Турківщини» (Україна).Мета фестивалю – популяризація традиційної культурної спадщини, необхідності популяризації екологічної свідомості серед широких верств населення, зміцнення контактів і культурних зв’язків
із містами Дністровського басейну, обмін знаннями, культурними
та народними традиціями, особливостями, досвідом, розширення світогляду.
Організатори фестивалю роблять особливий акцент на молодь
і залучають юнаків та дівчат до співпраці, розуміючи, що саме в
їхніх руках майбутнє, хоча фестиваль – це чудове та змістовне проведення дозвілля для людей різних вікових категорій.
Організатори:
ГО «Агенція регіонального розвитку Турківщини».
Вовченська сільська рада.
Відділ культури Турківської РДА.
Турківська районна рада.
Самбірське управління водного господарства.
Департамент з питань культури,релігій та національностей
Львівської ОДА.
Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÅÊÎ-ÔÅÑÒÈÂÀËÞ «ÄÅÍÜ
ÄÍ²ÑÒÐÀ» ñ.Âîâ÷å

×ÅÐÃÎÂÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÒÓÐÊ²Â×ÀÍÀÌ
Серед нас є категорія людей, яка на сьогоднішній день, на
жаль, зовсім не захищена – це люди з обмеженими можливостями. Тому їм часто доводиться звертатись за допомогою
не до держави, а до благодійників, що виконують роботу, яка є
обов’язком соціальної служби.
Так батьки Андрія Лукши з м. Турка, що має обмежені фізичні
можливості, звернувшись до Фонду Володимира Саврука, отримали необхідний для сина електричний інвалідний візок.
Наталія Тимофіївна та Леонід Данилович Лукша висловили свою
вдячність Володимиру Степановичу за надану допомогу та зазначили, що робота Фонду є вкрай необхідною для турківчан.
Олена КЛЮС.

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.
Куплю земельну ділянку з
будинком в селі для відпочинку, дзвоніть або пишіть на VIBER
+380972431863 – Юліана.

14 липня 2018 року.
11:00 год. Старт змагання зі збору грибів. Похід по гриби.
14:00 год. Похід до гори Ріг - до пам’ятного знака загиблим за
незалежність України в урочищі Завалина.
15: 00 год. Молебень за загиблими воїнами на горі Ріг.
16:00 год . Відкриття еко-культурного фестивалю «День Дністра».
16:20 – 21: 00 год. Виступ колективів народних домів Турківщини.
18:00.ГРИБНИЙ ФІНІШ.(Три найбільші білі гриби на вагу).
21: 00 год. Патріотичний фільм «КІБОРГИ».
22: 30 год. Запалення «Дністровської ватри».
23:15 год. Дискотека в стилі РЕТРО 80-90 рр. Молодіжна дискотека просто неба.
15 липня 2018 року.
08:30 год. Похід до витоку Дністра. Освячення джерела витоку
Дністра.
10: 00 год. Старт змагання позашляховиків та квадроциклів
«ДНІСТЕР ТРОФІ».
10:30 год. Богослужіння у церквах села Вовче.
11:00-14:30 год. Футбольний дитячий турнір ім В.Кильника «Кубок
Дністра 2018”.
14:30 год. Урочисте привітання гостей фестивалю.
15:00 год. Святковий парад-хода бойківської ноші учасників фестивалю. Покладання квітів на могилу воїнів.
15:30 – 18:00 год. Районний конкурс бойківської коломийки «Ой
легонька коломийка»
18:15- 20:00 год. Святковий концерт за участі заслужених артистів
України.
20:00 -21:50 год. «Пісні наших предків» – виступи творчих колективів Турківського району Львівської області.
22: 00 год. Запалення «Дністровської ватри».
22:20 год. Святковий феєрверк.
22:00- 04:00 год. Українські танці просто неба.
ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ:
Для участі у фестивалі колектив-учасник подає заповнену у
довільній формі реєстраційну заявку, яку необхідно надіслати до
10 липня 2018 року.
Колектив надсилає рекламно-інформаційні матеріали (поштою
та в електронному вигляді), відповідно до умов, вказаних у реєстраційній заявці.
Моб тел. 0685296580, e-mail:lylo@ukr.net, Контактна особа: Микола Лило
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Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_______26.06.2018________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____20186261111/2439__
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля
Турківське дочірнє лісогосподарське підприємство
«Галсільліс», ЄДРПОУ 31147847
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
82500, Львівська область, Турківський район, м. Турка,
вул. Данила Галицького, 2, директор – Петренко Богдан Степанович
(місцезнаходження юридичної особи, або місце провадження
діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування. Заготівля деревини
здійснюється в межах розрахункової лісосіки, фонду рубок
головного користування, та на підставі спеціального дозволу
– лісорубного квитка.
Технічна альтернатива 1.
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічної альтернативи 1 не потрібно
Технічна альтернатива 2.
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче, технічної альтернативи 2 не потрібно
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна
альтернатива 1.
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється
на території лісового фонду Турківського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», яке включає 5 структурних підрозділів (лісництв) – Бітлянське, Верховинське,
Лімнянське, Надсянське, Прикарпатське. Лісові масиви розташовані в межах Турківського району Львівської області на
території Бітлянської, Карпатської, Либохорської, Кривківської, Верхньогусненської, Красненської, Мохнатської, Боберківської, Присліпської, Шум’яцької, Лімнянської, Вовченської,
Хащівської, Боберківської, Верхньояблунської, Шандровецької, Нижньояблунської, Нижньотурівської, Ільницької, Риківської, Ластівківської, Розлуцької, Яворівської, Ісаївської, Ясеницької, Головської сільських рад та Турківської міської ради.
Землі знаходяться у постійному користуванні Турківського
дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс».
Місце провадження планованої діяльності: територіальна
альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна
альтернатива 2 не розглядалася.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Планована діяльність, у вигляді спеціального використання лісових ресурсів, носить позитивний характер. Найбільш
важливим із соціально-економічних факторів є забезпечення
сировиною деревообробну промисловість, поповнення доходів державного та місцевих бюджетів за рахунок податків
та зборів (в т.ч. рентна плата), створення нових робочих
місць при проведенні лісозаготівельних робіт, а у подальшому зайнятість працівників при залісненні лісових ділянок
(створенні лісових культур), догляду за ними, забезпечення
паливною деревиною місцеве населення та заклади соціальної сфери.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Розрахункова лісосіка складає 17,33 тис.м3 ліквідного запасу щорічно, в т.ч. – 15,98 тис.м3 хвойне господарство (ялинова госпсекція – 12,41 тис. м3; ялицева госпсекція – 3,57 тис.
м3;) госпсекція, твердолистяне господарство (букова госпсекція) – 1,35 тис.м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
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альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу розробки
лісосік враховувати вимоги Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про рослинний світ”.
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) врахувати вимоги
«Правил рубок головного користування», затверджених наказом ДКЛГУ від 23.12.2009 року N 364 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. за N 85/17380),
«Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат», затверджених постановою КМ України від 22.10.2008
року № 929, Постанову КМ України «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів», затвердженої 23.05.2007 року №761, щодо розміщення лісосік,
дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних
та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі лісорубного квитка.
Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил
пожежної безпеки в лісах України», затверджених наказом
ДКЛГУ від 27.12.2004 N 278 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 24 березня 2005 р. за N 328/10608), щодо місць
спалювання порубочних решток, влаштування мінералізованих смуг тощо.
Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених Постановою КМ України від 26.10.2016 року №756,
щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу
пошкоджених та всихаючих насаджень.
Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці
для працівників лісового господарства та лісової промисловості», затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 N 119
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня
2005 р. за N 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для
обігріву тощо.
Щодо технічної альтернативи 2.
У зв’язку з тим,що підприємство існуюче, технічної альтернативи 2 не потрібно.
Щодо територіальної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна
альтернатива 1 не розглядалася.
Щодо територіальної альтернативи 2.
у зв“язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна
альтернатива 2 не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.
Щодо технічної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, технічної альтернативи 1 не потрібно
Щодо технічної альтернативи 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, технічної альтернативи 2 не потрібно
Щодо територіальної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна
альтернатива 1 не розглядалася.
Щодо територіальної альтернативи 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна
альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Клімат та мікроклімат - вплив не передбачається. Повітряне середовище – потенційний вплив планованої діяльності на
повітряне середовище передбачає здійснення мінімальних
викидів забруднюючих речовин під час спалювання порубочних решток, від роботи двигунів тракторів та автомобілів під
час трелювання та вивезення деревини, роботи двигунів
бензопил під час звалювання та розкряжування деревини.
Грунт – незначне порушення лісової підстилки під час вивезення та трелювання деревини. Відповідно до вимог Лісової
сертифікації залишення на лісосіці сухостійних, повалених,
дерев 1-го ярусу сприятиме біорізноманіттю екосистеми. Потенційний вплив на тваринний світ через підвищення рівня
шуму під час вивезення та заготівлі лісопродукції (робота
двигунів автомобілів, бензопил).
Щодо технічної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, технічної альтернативи 1 не потрібно.
Щодо технічної альтернативи 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, технічної альтернативи 2 не потрібно.
Щодо територіальної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
Щодо територіальної альтернативи 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна
альтернатива 2 не розглядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до першої категорії, а саме:
п.21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
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мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»
№2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості
для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що
передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на
довкілля будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу,
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті
14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні
умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля протягом, щонайменше 25 робочих днів, громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про
початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів - з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу
- громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання, під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля, зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково
(або обґрунтовано відхилити) зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде
- спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів –
лісорубний квиток,
(вид рішення, відповідно до частини першої статті 11 , Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), що видається
Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства екології та природних ресурсів України (вул.
Митрополита Василя Липківського,35 м. Київ, 03035, відділ
оцінки впливу на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua, тел.(044)
206-20- 89)
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса,
електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
*
Суб’єкт господарювання має право розглядати більше
технічних та територіальних альтернатив.
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ПОНЕДIЛОК, 9
UА: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!
09.30, 14.20, 15.10, 20.10,
02.00, 04.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Незвичайнi культури»
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 Радiо. День
15.35 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
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 «Як працюють мiста»
23.50, 04.05 #МузLove з Любою
Морозовою
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, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45 «Сiм’я»
12.20 «Одруження наослiп»
13.40, 15.10 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20, 05.10 «Секретнi
матерiали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя пiсля
життя»
22.15 «Грошi 2018»
23.30 Х/ф «Досить слiв»
01.20 Х/ф «Фальшивi заручини»
ІНТЕР
05.30, 20.00, 01.50, 05.15
«Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 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»
10.20 Х/ф «Випадковий запис»
12.25 Т/с «Фатальна пiсня»
16.10 «Чекай мене. Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.40 Х/ф «Iдеальне вбивство»
23.50 Т/с «Налiт 4»

ВIВТОРОК, 10
UА: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!
09.30, 14.20, 02.00, 04.00
Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Незвичайнi культури»
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.10 Лайфхак українською
13.55, 02.05 Складна розмова
14.30 Радiо. День
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «Африка. Небезпеч-
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на реальнiсть»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють
машини»
23.50, 04.05 #KiноWALL з
Сергiєм Тримбачем
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»
10.45 «Сiм’я»
12.20 «Одруження наослiп»
13.40, 15.10 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя пiсля
життя»
22.15, 04.05 Х/ф «Санктум»
00.20 Х/ф «Iнша земля»
ІНТЕР
05.55 «Мультфiльм»
06.10, 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»
10.15 Т/с «Спокуса»
12.30 Х/ф «Мiський романс»
14.40, 14.50, 16.40 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.50, 05.15
«Подробицi»
20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/2 фiналу
23.55 Т/с «Налiт 4»

СЕРЕДА, 11
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.50 М/с «Чорний
Джек»
06.30 Д/ц «Неповторна природа»
07.15, 09.30, 14.20, 15.10,
02.00, 04.00 Погода
07.25, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини
07.30 Д/ц «Двоколiснi хронiки»
07.40 Д/ц «Шукачi чудес»
08.05, 12.25 Д/ц «Смаки
Культур»
09.05, 05.35 Д/ц «Гордiсть
свiту»
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ц «Незвичайнi культури»
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Нашi грошi
14.30 52 вiкенди
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
19.25 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть»
20.30, 02.05 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють
машини»
23.50, 04.05 БiблiоFUN з
Ростиславом Семкiвим
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»
10.40, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.40, 15.10 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20, 04.50 «Секретнi
матерiали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя пiсля
життя»
22.15 Х/ф «Порочнi iгри»
00.10 Х/ф «Лiнкольн»
ІНТЕР
05.55 «Мультфiльм»
06.10, 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»
10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.40 Х/ф «Циганка Аза»
14.40, 14.50, 16.40 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.15
«Подробицi»
20.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» 1/2 фiналу

ЧЕТВЕР, 12
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.50 М/с «Чорний
Джек»
06.30 Д/ц «Неповторна природа»
07.25, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини
07.30 Д/ц «Двоколiснi хронiки»
07.40 Д/ц «Шукачi чудес»
08.05, 12.25 Д/ц «Смаки
Культур»
09.05 Д/ц «Гордiсть свiту»
09.30, 14.20, 15.10, 20.20,
02.00, 04.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 05.30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
12.00 Енеїда
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 02.30 До справи
14.30 :Радiо. День
15.30 Т/с «Гранд готель» 12+
16.50, 22.40 Т/с «За службовим
обов’язком» 16+
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють
машини»
23.50, 04.05 #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, 12.00,
16.45, 19.30, 05.35 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.40, 15.10 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 21.15 Т/с «Життя пiсля
життя»
22.15 «Право на владу 2018»
00.10 Х/ф «Порочнi iгри»

ІНТЕР
05.55, 05.15 «Мультфiльм»
06.10, 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»
10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.30 Х/ф «Поклич мене у
свiтлу далину»
14.40, 14.50, 16.40 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.05 «Подробицi»
20.40 Х/ф «Пiвзахисник»
23.50 Т/с «Налiт 4»
02.45 «Орел i Решка. Шопiнг»

П’ЯТНИЦЯ, 13
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.50 М/с «Чорний
Джек»
06.30 Д/ц «Неповторна природа»
07.25, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 21.00, 03.00 Новини
07.30 Д/ц «Двоколiснi хронiки»
07.45 Д/ц «Шукачi чудес»

08.05, 12.25, 16.15 Д/ц «Смаки
Культур»
09.05, 22.50 Д/ц «Гордiсть
свiту»
09.30, 14.20, 15.10, 20.20,
22.45, 23.45, 02.00, 04.00
Погода
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 05.30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
12.00 Енеїда
13.10 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупцiя в
деталях
14.30 :Радiо. День
15.30 Країна на смак
16.45, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Букоголiки
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
23.50, 04.05 Як дивитися кiно
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»
10.40, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.40, 15.10 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 22.10 «Лiга смiху»
ІНТЕР
05.55 «Мультфiльм»
06.10, 22.00 «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»
10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.40 Х/ф «Не журися!»
14.40, 14.50, 16.40, 01.40, 02.25
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Стамбульський
транзит»

СУБОТА, 14
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30 Д/ц «Неповторна природа»
07.25, 08.00, 09.00, 21.00,
23.30, 03.00 Новини
07.30 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
08.05 Енеїда
09.05 Д/ц «Смаки Культур»
09.30, 13.50, 16.10, 22.40,
23.20, 03.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
12.00 Х/ф «Незаймана королева» 1 с.
14.00 Телепродаж
14.20 Д/ц «Фестивалi планети»
15.20 Д/ц «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
16.20 Д/ц «Незвичайнi культури»
16.55 Т/с «Гранд готель»
20.00 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
22.05 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»
22.50 Д/ц «Спiльноти тварин»
23.50 Д/ц «Гордiсть свiту»
00.15 Д/ц «Незвiданi шляхи»
01.10 Д/ф «Наївне малярство
Михайла Онацька»
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi «

08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.05 «Життя без обману»
11.30 «Свiтське життя «
13.10 «Концерт О.Пономарьова «Я люблю тебе...»
14.30 «Лiга смiху»
16.35, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30, 05.30 «Розсмiши
комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.15 «Свiтське життя 2018»
00.15, 01.55 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.40 «Чекай мене. Україна»
06.55 «Мультфiльм»
07.30 Х/ф «На золотому ганку
сидiли»
09.00 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
11.00 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi»
13.00 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
14.50 Х/ф «Пiвзахисник»
16.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» матч за 3-тє
мiсце
19.00 «Велика Гра»
20.00, 02.45 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22.20 Х/ф «Iдеальне вбивство»

НЕДIЛЯ, 15
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 16.25, 21.25 Д/ц «Неповторна природа»
07.25, 08.00, 09.00, 21.00,
23.30, 03.00 Новини
07.30, 11.25 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
08.05, 12.40 Енеїда
09.05 Д/ц «Смаки Культур»
09.30, 12.00, 19.50, 23.20,
01.00, 03.25 Погода
09.40 Х/ф «Незаймана королева» 1 с.
12.10 Перший на селi
13.35, 23.55 Д/ц «Китайський
живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.25 Д/ц «Незвичайнi культури»
17.00 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
22.15, 01.35 Букоголiки
22.45 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
00.15 Д/ц «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
01.10 Культурна афiша здорової людини
КАНАЛ 1+1
06.10 ТСН
07.05, 04.15 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.15, 11.20, 12.30 «Свiт
навиворiт - 8»
13.40 Х/ф «Артистка» (12+)
17.30, 21.00 Х/ф «Танець
метелика»
19.30, 05.00 «ТСН-тиждень»
23.00 «Лiга смiху»
00.50 «Аргумент кiно»
01.30 «Свiтське життя»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.25 Х/ф «Вусатий нянь»
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 «Приборкання
норовливого»
14.50 Х/ф «Джентльмени
удачi»
16.40, 20.40 «Велика Гра»
17.30 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018. Церемонiя
закриття»
17.50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Фiнал
21.30 «Подробицi»
22.00 Х/ф «Вiзьми мене
штурмом»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÂÅÒÅÐÀÍÈ ÐÎÇÏÈÑÀËÈ
ÁÎÉÎÂÓ Í²×ÈÞ,
а суперкубок здобули боринчани
У четвер, 28 червня, у День Конституції України, у Турці пройшло справжнє футбольне свято. На міському стадіоні “Карпати” зустрілися багаторічні суперники та водночас хороші
щирі друзі – команди ветеранів старосамбірського “Прикарпаття” та турківських “Карпат”.
Зустріч розпочалась ще з моменту, коли автобус гостей заїхав на стадіон. Дружні обійми,
потиски рук, а далі – гра. Турківчани одразу взялися доводити,
хто в домі господар, постійно
атакували і таки добилися свого: після провалу у захисті суперника, вони вийшли вперед. Пройшло небагато часу, і карпатівці
перевагу подвоїли.
Однак, у другому таймі, старосамбірчани,
набравшись
спортивної злості, зуміли відігратись.
У підсумку, арбітр матчу зафіксував бойову нічию – 2:2.

Не встигли вщухнути емоції від
гри ветеранів, як пристрасті на
футбольному полі завирували
знову: в поєдинку за суперкубок
району зустрілися давні суперники – команди Борині та Верхньої Яблуньки.
Гра була досить напруженою
та багатою на голи. У підсумку,
матч завершився з рахунком 6:1
на користь боринчан.
Церемонію нагородження,
окрім голови федерації футболу
Турківщини Сергія Рика, директора ФСК “Карпати” Олега Мельника та начальника сектору молоді та спорту Турківської РДА

Ефективно при нападі мігрені розчинити в 1л холодної води10-15 крапель
аптечної настоянки валеріани, змочити
в розчині смужку бинта й 2 марлеві серветки, розміром із долоню, помістити їх
на чоло і скроні і зафіксувати пов’язкою
Поступово біль мине.

У четвер, 12 липня, в с. Шандровець буде проходити фестиваль гостинності рідного села «ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО З ВІРОЮ
В СЕРЦІ».
Програма урочистих заходів розпочнеться зі служби Божої в храмі
св.Архистратига Михаїла о 10.00 год. О 12.00 год. – урочисте відкриття
свята; о 13.00 год. – святковий концерт на футбольному майданчику біля школи. Для жителів села та гостей свята виступатимуть творчі
колективи: 1. Наша односельчанка, поетеса-піснярка, виконавиця
власних пісень Ганна Маціканич, та режисери і ведучі всеукраїнських фестивалів – Ірина Потерейко та Ігор Натолочний (м.Тернопіль).
2.Гурт «Два куми» – (Микола Курус та Віктор Щомак). 3.Художня
самодіяльність Народного дому с.Вовче. 4.Художня самодіяльність
Народного дому с.Боберка. 5.Поетеса-односельчанка Оксана Малець. 6.Художня самодіяльність Народного дому с.Верхня Яблунька. 7.Художня самодіяльність Народного дому с.Шандровець.
Розважальна програма: батути, риболовля, гірки-лабіринт, солодка вата, попкорн - ПП Рурич Петро.
Конкурси: “Краща господиня села”, “Кращий кулінар села”, “Найпривабливіше подвір’я села” та багато різного та цікавого. О 15.0018.00 год. в Народному домі буде проводитись виставка старовинних речей та виробів гурткової роботи Народного дому. О 16.00 год.
в приміщенні сільської бібліотеки буде проходити виставка. Запалення шандрівської собідки. Спонсори свята – депутат Львівської
облради Михайло Ільницький, депутат Турківської районої ради Тарас Малець, підприємці села, а також жителі села.
Організатори запрошують всіх бажаючих гарно провести час у святковий для села Шандровець день.
Жива музика, дискотека, гурт «Самбірчани», танці під відкритим
небом.
Початок – о 10:00 год.
Вхід – вільний.
Працевлаштування за кордоном для чоловіків, жінок та сімейних пар: Чехія, Польща, Німеччина, Угорщина. Пропонуємо великий вибір вакансій. Допоможемо з виготовленням документів.
За детальною інформацією: +380673918329, +380673107823,
+380685964924 (Олег).

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Василя Поточного, провів ще й
наш земляк, житель м.Київ Микола Зубрицький. Саме з його
ініціативи, тепер щороку відбуваються зустрічі найсильніших футбольних команд нашого району.
Кращі гравці отримують відзнаки, команди – футбольні м’ячі,
необхідний інвентар, футбольну
форму. І цього разу з рук Миколи
Івановича команди отримали
футбольні м’ячі, пам’ятні медалі
та грамоти, аксесуари для футбольної аптечки, кращі гравці –
індивідуальні нагороди, а команда Борині за перемогу – красень - кубок.
А в неділю, першого липня, на
футбольних полях району пройшли матчі четвертого туру чемпіонату Турківщини з футболу. У
групі “А” вони завершились так:
Либохора - В.Висоцьке – 4:2,
Бітля - В.Яблунька – 1:4, Боберка - В.Турів – 9:2.
Матчі групи “Б” завершилися
з такими результатами: Явора Турка – 1:0, Присліп - Вовче – 5:2,
Ластівка - Шум’яч – 3:0 (команда з Шум’яча не з’явилась на
виїзний поєдинок в Ластівку).
Наступний тур чемпіонату Турківщини з футболу пройде у неділю, 8 липня. В його рамках
В.Яблунька прийматиме Бориню, Боберка – Либохору, В.Турів
– Бітлю, Вовче – Турку, Явора –
Ластівку, Шум’яч – Присліп.
Початок усіх поєдинків – о
15.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
13.07.2018р. з10.00 в приміщенні терапевтичного відділу
Турківської КЦРЛ буде вести консультативний прийом головний
кардіохірург України

6 ëèïíÿ 2018 ðîêó
Продається магазин у с.Шандровець, вул. Верхній кінець, 67а,
загальною площею 47,2 м 2, який належить Боринському споживчому товариству. Стартова ціна продажу – 29440 гривень, без ПДВ.
Крок аукціону – 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 883 грн.
Аукціон відбудеться 30.07.2018р., об 11.00 год., за адресою: м.
Турка, площа Ринок, 24.
Реєстрація учасників аукціону припиняється за три дні до проведення аукціону. Заявки для участі в аукціоні приймаються до 25. 07.
2018р.
Телефони для довідок: (050) 088-1187, (068) 0569245.

ЯК ЗАРОБИТИ 1000 $ НА МІСЯЦЬ, РОЗПОВІСТЬ
АГЕНЦІЯ ПРАЦІ ‘’CAPITAL’’ У М.САМБІР
– Доброго дня. Поділіться, будь ласка, досвідом, як саме ви
допомагаєте отримати таку високооплачувану роботу.
- Доброго дня. Мене звати Ірина, я є директором агенції ‘’Capital’’
у м.Самбір. Досвід успішного працевлаштування сотень людей дозволяє нам говорити про себе як про досвідчену та чесну компанію.
З нами працюють сотні роботодавців по цілій Європі. Ми співпрацюємо з 450 агенціями по всій Україні. Ми успішно задовольняємо
запит як клієнта, так і роботодавця щодо розміру заробітної плати
та умов праці. Більше як 300 вакансій оновлюються щоденно.
Маючи біометричний паспорт, ви зможете поїхати на високооплачувану роботу вже зараз на 3 місяці, а відкривши візу, зможете
працювати за кордоном 6 місяців.
Наші спеціалісти допоможуть Вам:
*вибрати вакансію, згідно ваших навиків, умінь, побажань;
*оформити усі необхідні документи;
*організувати виїзд за кордон;
*забезпечити супровід до місця праці;
*отримати комфортні умови проживання.
Також надаємо широкий спектр послуг у сфері оформлення документів, працевлаштування, скасування депортацій та ін…
– Чи маєте ви ліцензію на працевлаштування?
– Так! Міністерством праці та соціальної політики нам надано
ліцензію АЕ№637197 18.06.2015 р
– Що потрібно,щоб отримати роботу через вашу агенцію?
– Для того, щоб отримати роботу через нашу агенцію Capital, потрібно звернутись до нас за адресою: м.Самбір, пл. Ринок, 14 а,
або зв’язатись з нами по тел : 0971156341

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

РУДЕНКО
Костянтин Володимирович.
Адміністрація ТКЦРЛ.
РОБОТА В ЧЕХІЇ
Пакет документів – 250$. Оплата частинами (100$ відразу,
150$ знімають з зарплати). Збір
яблук, груш, слив.
Виїзд з 20 серпня.
Робота на 3 місяці. В районі
Градця-Кралового. Офіційне
працевлаштування: по чеській
робочій візі.
Вимоги до кандидатів:
- чоловіки, жінки, сімейні пари
віком до 60 років.;
- досвід необов’язково;
- відповідальність, працелюбність, готовність фізично
працювати;
- знання мови не вимагається.
Пропонуємо:
-заробітня плата від 110 крон/год;
- робочий день 10 годин (з
07.00 год. до 17.00 год., обід з
11.00 год. до 11.30 год.);
- житло безкоштовно. Проживання в гуртожитку по 4-6 осіб в
кімнаті. Постільна білизна видається.
- гарячі обіди лише за 30 крон.
Організовуємо доїзд до місця
роботи. Виїзд груповий зі Львова. Вартість доїзду – 800-900
грн. автобусом; 50$ – бусом.
Страхівка – 200 грн.
За деталями звертайтесь за
телефонами: +380 (67) 153 80
08, +380 (63) 430 87 00.

Дирекція та профспілковий комітет Карпатського НВК ім. М. Іваничка висловлюють щире співчуття вчителям школи – Василю Івановичу Фечко та Орисі Степанівні Фечко – з приводу передчасної
смерті батька та чоловіка – Івана Ільковича Фечка.
Підприємці ГО «Бізнес-ліга» висловлюють щире співчуття Миколі
та Світлані Яворським з приводу тяжкої втрати – смерті матері та
свекрухи.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ глибоко сумують з приводу передчасної смерті лікаря-стоматолога лікарської амбулаторії с. Бітля Івана Ільковича Фечка і висловлюють щире
співчуття родині покійного.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК сумує з приводу
смерті колишнього вчителя Зої Костянтинівни Височанської і висловлює щире співчуття рідним покійної.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття вчителю Галині Миколаївні Шепіді з приводу тяжкої втрати
передчасної смерті брата – Василя.
Колектив лікарської амбулаторії с. Верхнє Висоцьке висловлює
щире співчуття медсестрі Надії Миколаївні Надич з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті брата – Василя Миколайовича Шепіди.
Педагогічний колектив та працівники Красненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлюють щире співчуття вчителю географії Мирославі Миколаївні
Борканин та майстру по ремонту та обслуговуванню Йосипу Йосиповичу Борканину з приводу тяжкої втрати – смерті брата та швагра –
Василя.
Колектив лікарської амбулаторії с. Бітля глибоко сумує з приводу
смерті лікаря-стоматолога Івана Ільковича Фечка і висловлює співчуття рідним покійного.
Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчуття
вчителю зарубіжної літератури Лідії Йосипівні Комарницькій з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи.
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