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У вівторок, 7 серпня, у Музеї визвольної боротьби, проектом “День народження Героя Небесної Сотні” вшанували пам’ять Романа Точина, Романа Сеника та Богдана Сольчаника – майданівців, які загинули у боротьбі за Україну.
Фотографії Героїв, патріотичні пісні, сльози на очах у присутніх – вечір пам’яті об’єднав рідних загиблих майданівців, їхніх друзів, учнів шкіл, у яких навчались Герої, а також небайдужих львів’ян.
«Протягом років нас нищили
зсередини: виховували зневіру, руйнували нашу ідентичність та викорінювали мову. Але найкращі сини
України своєю кров’ю розпочали
боротьбу. Вони підняли усю країну,
і ми мусимо ними пишатись та повсякчас пам’ятати про них та їхній
подвиг. Кожен з нас мусить бути
сильним і довести усім ворогам, що
ми єдині та нездоланні», – наголосила керівник апарату Львівської
ОДА Маріанна Вільшинська.
Коли мова зайшла про Романа
Сеника, жителя м. Турка, уродженця Яворівщини, слово взяла його
сестра.
«Коли брат поїхав на Майдан, він
почав жити ним. Він був гордий тим,
що йому довірили прапор на Майдані. Він мені постійно говорив – я
знаю, що нас мало і тут небезпечно, але я мушу тут бути за тебе за твоїх дітей і за майбутнє усіх
українців. Він не зміг пасивно спостерігати, коли бачив, що його допомога там потрібна», – згадала про
свого брата Романа Сеника Леся Лисак.
Нагадаємо, що Роман Сеник, який жив і працював в Турці, одним з перших від нашого району поїхав
на Майдан, був там, де найважче. 20 січня 2014 року Романа було поранено біля стадіону «Динамо»
на Грушевського, де він стояв з прапором. У нашого прапороносця влучила куля снайпера, простреливши легеню та завдавши важкого поранення в плече. До останнього всі надіялися, що життя Роману
Сенику вдасться врятувати, але медики були безсилі, врятувати життя Роману тоді, на жаль, не
вдалося.
Про Романа Сеника ніколи не забувають турківчани. Його ім’я свято бережуть у своїх серцях всі, хто
його знав, з ким він працював, приятелював.
Роман Сеник – Герой України – удостоєний ордена «Золота Зірка» (посмертно) – за громадянську
мужність, патріотизм, самовіддане служіння українському народу, проявлені під час Революції Гідності.
Під час заходу звучали патріотичні пісні у виконанні народного колективу «Перекотиполе», Лілії
Вікарук, дівочого вокального ансамблю «Ромашка» тощо.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

Шановні працівники
ветеринарної медицини!
Щиро вітаємо Вас із професійним святом!
Найкращі зичення – ветеранам галузі, які створювали, вдосконалювали її матеріальнотехнічну, виробничу
базу.
Ваша щоденна
праця є суспільно
необхідною. На
Вас лежить відповідальність за збереження епізоотичного благополуччя, забезпечення якості безпеки
продуктів, а, отже, й здоров’я людей, які їх
споживають.
Тож з нагоди свята прийміть побажання
щастя та міцного здоров’я, радості й благополуччя, нових професійних досягнень. Бажаємо Вам, Вашим рідним і близьким прихильності долі, миру і процвітання. Нехай
Ваші зусилля винагороджуються повагою та
вдячністю людей.
Профспілковий комітет працівників
ветеринарної служби району.

ЗБІР ПРОДУКТІВ
СОЛДАТАМ В ЗОНУ
БОЙОВИХ ДІЙ ТРИВАЄ
Війна продовжується, а ми починаємо про неї
забувати. Маємо цього місяця прекрасне свято – День Незалежності України. Тому, у рамках його відзначення, потрібно зробити цю милосердну справу – допомогти нашим захисникам, нашим землякам, які, знаходячись на лінії
зіткнення, на передовій, дивлячись ворогу в очі,
оберігають наш спокій і нашу незалежність.
Тож збір продуктів нашим солдатам триває. Про
це наголошує керівник благодійного фонду «Милосердя» Мирослава Калинич. Пакунки із продуктами (крупи, олія, чай, кава, печиво, макарони та ін.),
засобами гігієни, іншими речами слід приносити у
волонтерський центр, що знаходиться в культурномистецькому центрі «Україна» (кінотеатр), до Марії
Матківської. Зібрані продукти будуть відправлені
відважним захисникам на Схід України – в Донецьку
область.
Зробімо подарунок нашим оборонцям до Дня Незалежності. Вони будуть безмежно раді, що про
них не забувають. І нехай невеликий внесок на допомогу Героям буде частинкою великого добра, яке
стане запорукою щасливого майбутнього нашої
країни.
Ольга ТАРАСЕНКО.

У цю чудову літню днину завітало свято до нашої родини. 8 серпня
відзначила свій ювілей дорога серцю
людина – любляча дружина, турботлива матуся, дбайлива донька – Леся
Петрівна Москаль.
Дорогенька наша ювілярко, нехай
Господь благословить здоров’ям, радістю, добром, щоб кожен день, який Він
посилає, був ласкою зігрітий і теплом.
Многая і благая літ!
Нехай волошками цвітуть літа
прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки
радість–
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Хай Богородиця від зла оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
З повагою – чоловік прот. о. Іван, дочка Інна, мама Ольга і вся
велика родина.

12-13 серпня відзначають ювілейні дати – 70 та 65 років – жителі с. Присліп – Лука
Олексійович та Ганна
Степанівна Кудричі.
Дорогих, люблячих і
шанованих людей
щиро вітають діти син Микола, невістка
Марія, син Ігор, невістка Наталя, дочка
Оксана, зять Микола,
син Олексій, невістка
Марія, дочка Марія,
зять Василь, 14
онуків, брат Іван з
сім’єю, сестри з сім’ями, свати, племінники та вся родина і бажають дорогим ювілярам
міцного здоров’я, світлої радості в житті, любові, родинного тепла,
рясних Божих благословінь.
Хай щедрим, довгим і щасливим життя подальше буде,
Ми любимо Вас дуже! Для нас Ви - найдорожчі люди.
Ми вдячні Вам за все, що Ви для нас зробили:
За доброту і ласку, за те, чого Ви нас навчили.
За всі поради, за підтримку і за допомогу.
За все – що маємо – ми вдячні Вам і Богу!
Хай Матір Божа Вас завжди рятує,
І хай Вам многая і благая літа Господь дарує!

«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.

2 стор.
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Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий
антикорупційний суд».
Зміни, що вносяться до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України
«Про Вищий антикорупційний
суд», дозволяють забезпечити
ефективне започаткування роботи та подальше функціонування Вищого антикорупційного
суду, в тому числі його апеляційної палати, що стане суттєвим
кроком у питанні протидії корупції в Україні.
Законом вирішуються деякі
питання організації діяльності
Вищого антикорупційного суду та
гарантій діяльності його суддів,
зокрема передбачено деталізацію діяльності палат вищих спеціалізованих судів та закріплення певної інституційної, організаційної, кадрової та фінансової
автономії апеляційної палати
вищого спеціалізованого суду.
Водночас законом передбачено, що апеляційний розгляд
справ щодо топ-корупціонерів
буде здійснюватися виключно
апеляційною палатою Вищого
антикорупційного суду.
Як прокоментував Президент

Петро Порошенко: «З прийняттям цього Закону повністю
відкритий шлях для створення та
функціонування Вищого антикорупційного суду, тож я звертаюся до Вищої кваліфікаційної
комісії суддів із проханням якнайшвидше провести конкурс, а
до Міністерства закордонних

справ – у максимально короткі
строки звернутися з проханням
до наших міжнародних партнерів щодо делегування представників до Громадської ради

міжнародних експертів. Я також
звертаюся до всіх достойних
правників – беріть участь у конкурсі. Від вашої принципової позиції залежатиме швидкість і
ефективність боротьби з корупцією в Україні».
Світлана БАГАН.

Боринське споживче товариство продає кафе «Високий замок» у с. Верхнє. Дешево.
Тел.: 0680569245; 3-42-75.

Колектив Явірського НВК зі словами глибокої вдячності вітає із
золотим ювілеєм досвідченого педагога, прекрасну душею людину,
щиру, добру і чуйну колегу, вчителя географії – Ліліану Орестівну Шийку
– і бажає їй міцного-міцного здоров’я, світлої радості
в житті, родинного тепла, поваги від людей, любові
від дітей, Божої ласки на життєвій стежині.
Здоров’я міцного на довгі роки
Бажаємо Вам ми усі залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку,
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові серце хвилює.
Назавжди відійдуть печалі й тривоги,
А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу.

Коханого чоловіка, дорогого і люблячого, чуйного і турботливого
батька, найкращого у світі дідуся – Ярослава Васильовича Ірода,
жителя с. Нижнє Висоцьке, щиросердечно вітають із 60-річним
ювілеєм, який святкує 12 серпня – вся велика родина: дружина –
Галина; сини – Михайло, Василь, Микола; дочки – Ірина, Іванна,
Галина; невістка – Наталія; зяті – Віталій, Роман, Михайло, онуки –
Миколка, Роман, Максим, Андрійко, Іванко, онучка Веронічка; сестри – Оксана і Галина, швагри – Василь і Михайло, тесть Микола і
теща Марія, свати із с.Бітля – Іван і Марія, сваха із м.Львів – Любов,
свати із с. Штуковець – Василь і Галина, сваха
зі Старого Самбора – Іванна і бажають шановному імениннику міцного здоров’я, світлої радості в житті, мирного неба над головою, життєвої енергії і сил, родинного благополуччя, 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 хай зігріє,
Щоб довгим і легким був Твій життєвий путь!

ÂØÀÍÓÞÒÜ ÆÅÐÒÂ
ÏÐÈÌÓÑÎÂÎÃÎ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÍß

ЗВЕЛИ
МЕМОРІАЛ
ВОЇНАМ
УГА
На Турківщині, у с Хащів,
звели меморіал воїнам УГА.
Відбулося це в рамках підготовки до відзначення сторіччя ЗУНРу на Львівщині.
У межах програми споруджують та відновлюють пам’ятники
на місці поховань воїнів УГА,
Січових Стрільців та інших борців
за незалежність України. На території області уже розпочали
підготовчі роботи на п’ятнадцятьох меморіалах, зокрема у
Красному, Нагуєвичах, Ходорові,
Жовкві, Пустомитах тощо.
«Зараз триває робота над спорудженням та відновленням пам’ятників, де були поховані воїни. Перед цим ми провели великі дослідження та обстеження цих місць. Частину пам’ятних
знаків ми реставруємо, а частина буде новими. Серед них не
лише могили, а й місця, де відбувалися бої», - розповідає т.в.о
директора департаменту архітектури та містобудування
Львівської ОДА Оксана Ткачук.
На вісьмох об’єктах уже встановили фундаменти, зокрема на
Турківщині, Самбірщині, Городоччині тощо.
Наш кор.
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У суботу в с. Нижній Турів ( ст. Соколики) відбудуться заходи зі вшанування пам’яті жертв примусового переселення
бойків із Західної Турківщини, яке відбулося в 1946-1952 роках
минулого тисячоліття.
Зранку у місцевому храмі св. Димитрія Солунського буде богослужіння. О 14-ій годині заплановано урочисте відкриття заходів, після
чого пройде районний огляд патріотичної пісні, за участі колективів
художньої самодіяльності району.
Наш кор.

ЗУСТРІЧ З
ПРЕДСТАВНИКАМИ ОБСЄ
Нещодавно міський голова Геннадій Когут провів зустріч з представниками Організації з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ), а саме: з Іваном Дудаком – міжнародним спостерігачем та
Артуром Плесаком – асистентом, які займаються моніторингом.
Присутні, разом з головою міста, обговорили поточну ситуацію, що
склалася на даний час в нашому районному центрі, та деякі інші
соціальні та безпекові питання.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Á²ËÜØÅ Ì²ËÜÉÎÍÀ ÌÅØÊÀÍÖ²Â ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ
ÂÆÅ ÎÁÐÀËÈ Ñ²ÌÅÉÍÎÃÎ Ë²ÊÀÐß,
а Турківщина – в числі останніх
На Львівщині більше 1 млн. мешканців вже обрали сімейного
лікаря. Загалом, це 39 відсотків від усієї кількості населення
області. За оперативними даними центральних районних і
міських лікарень, наприклад, у Яворівському районі – 49696 осіб
підписали декларації з сімейним лікарем, Старосамбірському
районі – 35193, Дрогобицькому – 29569, Миколаївському – 28865,
Пустомитівському – 40702.
А якщо взяти питому вагу підписаних декларацій від чисельності
зареєстрованого населення, то у Турківському районі вона становить 7,6%. Нуль процентів має тільки м. Стрий. Наші недалекі сусіди
– Старосамбірський район – 45,4%, а Самбірський район – 22,6%.
Наш кор.

АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ
ЗАЛИШЕНО БЕЗ ЗМІН
18 липня цього року колегія суддів судової палати у цивільних
справах Апеляційного суду Львівської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львів цивільну справу за апеляційною
скаргою Турківської комунальної центральної районної лікарні на
рішення Турківського районного суду Львівської області, у складі
судді Федитника І.Д., від 28 лютого 2018 року, у справі за позовом
Нагайка Івана Юрійовича та Турківської комунальної центральної
районної лікарні про скасування накладеного дисциплінарного стягнення та поновлення на роботі і стягнення середньої заробітної
плати за час вимушеного прогулу, постановила апеляційну скаргу
Турківської комунальної центральної районної лікарні залишити без
задовільнення. Рішення Турківського районного суду Львівської області від 28 лютого 2018 року залишити без змін. Це рішення стосується того, що Івана Юрійовича Нагайка поновили на роботі.
Наш кор.

ÇÐÎÁÈËÈ Â ÑÅË² ÇÓÏÈÍÊÈ
Протяжністю майже 5 км тягнеться с. Верхня Яблунька. І
часто людям, що чекають на маршрутку, доводилося стояти під відкритим небом, не було де заховатись від спекотного сонця, поривчастого вітру чи проливного дощу. Цього року
місцева влада вирішила це болюче питання, і для зручності
верхньояблунчан, на початку літа спорудила в селі 5 критих
зупинок.
нок, виконували інші роботи. На
– Зробили і поставили ми їх
кожну зупинку було витрачено по
власними силами, за кошти
9 тис. 982 гривні. Тепер, основсільської ради, – розповідає
не, щоб ніхто їх не нищив, не
Верхньояблунський сільський
смітив всередині, шанував зробголова Андрій Федорчак. – Салене, бо це – наша спільна
мотужки, з допомогою небайдувласність.
жих людей, заливали бетонну
Ольга ТАРАСЕНКО.
основу під спорудження зупи-
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«Ã²ÐÑÜÊÀ ÄÈÂÎ-ÊÂ²ÒÊÀ Â Â²ÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ!
ÕÀÉ ÁÓÄÅ ÙÀÑËÈÂÎÞ ÄÎËß ÒÂÎß!»
Писала напередодні у вірші-посвяті місту Турка до дня його народження наша місцева поетеса, палкий
патріот рідного бойківського краю Оксана Павлик. І минулих вихідних це свято настало – 587 років з дня
першої письмової згадки про Турку. Заглянувши в минуле, дізнаємося, що у 1730 році Турка стає містом,
а у 1772-му Турківщина, у складі Галичини, входить до Австро-Угорської імперії. У 1904 р. австрійці збудували залізницю, яка з’єднала Турку зі Львовом і Закарпаттям. Після розпаду Австро-Угорщини територія земель Турківського району входила до складу Польщі. З приходом радянської влади, район поділили на
Боринський і Турківський, а в 1962-му Турківський і Старосамбірський райони об’єднали – з центром у м.
Старий Самбір. У 1965 р. знову утворили Турківський район. Дійсно, що за цей час безліч подій відбулося,
багато чого змінилося, багато чого утворилося, але місто наше ставало кращим, Турка –перлина
Карпат – розцвітає, постійно розвивається. У ній живуть і працюють мудрі, талановиті, трудолюбиві
і освічені люди. І це ще раз підтвердило цьогорічне святкування Дня міста.
…З нагоди урочистого відкриття свята, у неділю по
обіді, на майдані Шевченка, зібралася численна публіка.. Ведуча Надія Донець запросила на сцену гостей –
Турківського міського голову Геннадія Когута, народно-

го депутата України Андрія Лопушанського, заступника
голови Турківської РДА Юрія Лила, голову Світового Конгресу Бойків Петра Косачевича, начальника Турківського районного сектору ГУ ДСНСУ у Львівській області
Світлану Мірошкіну і наших духовних наставників – о. Тараса Більо, настоятеля храму Св. апостолів Петра і Павла УГКЦ м. Турка; о. Миколу Різака, настоятеля храму
Різдва Христового УАПЦ м. Турка; о. Михаїла Благуна, настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП
м. Турка, а також о. –декана Андрія Клуба, настоятеля
місцевого храму с. Розлуч. На сцені, поруч із запрошеними, красувалася хоругва, спеціально виготовлена до
дня святкування м. Турка. Після урочистого виконання
Гімну України, присутні із вдячністю та у глибокій скорботі схилили голови перед світлою пам’яттю відважних
Героїв України, адже завдяки їм, ми маємо сьогодні
можливість святкувати День народження рідного міста.
Ведуча попросили духовенство поблагословити святкове дійство, місто Турку, його жителів і всіх присутніх на
святі. З вітальним словом виступив о.-декан Тарас Більо,
а право благословення він передав найстаршому на святі
священику Миколі Різаку. Після цього виступив зі сцени
кожен із запрошених гостей і побажав нашому місту,
його жителям процвітання і мирного неба, добра і любові. Щоб свято
пройшло цікаво, весело, залишило у
серці
кожного
тільки приємні спогади і незабутні хвилини відпочинку.
Затим перед присутніми виступив
молодий, талановитий юнак Віталій
Севера. Він розповів історію нашого краю, розказав
про джерела походження назви нашого міста, представив увазі слухачів
цікаву легенду. Вітали гостей і наймолодші учасники –
юні вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості. І
також в їхньому віршованому сценарії простежувалася
історія Турки:
Місто росло, набиралося краси,
Його від лиха берегли Карпати,
Хоч працею важкою бойки жили
Та вміли і любити, і співати, – звучали слова із уст
хлопчиків і дівчаток, яких підготувала до виступу керівник
гуртка Марія Яворська, за що керівник удостоїлася від
міського голови Геннадія Когута грамоти, а юні артисти –
солодощів.
– Віримо, що ще вчора, у суботу, коли на Турківщині
проходили Дні сталої енергії, всі ви зарядилися позитивною енергетикою і сьогодні ми офіційно дозволяємо
вам всю свою енергію вихлюпувати, ділитися нею одне з
одним, просто радіти і святкувати День народження

рідного міста, – підбадьорювала присутніх ще одна ведуча свята Аліна Богдан. – Уже відбувся велопробіг до
витоку Дністра (учасники – на фото), сьогодні, о 10-ій
годині ранку, на стадіоні «Карпати» стартував
кубок міста з вуличного футболу, а зараз
у парку, біля ратуші, проходить свято для
наймолодших турківчан – «Дитячі усмішки», де аніматори зі Львова проводять з
дітьми цікаві ігри, розваги, і ніхто з діточок не залишається без подарунка. Там
же працює кольоровий аквагрим, де
вашій дітворі можна розважатися та
відпочивати.
Затим свято перейшло до офіційної
частини і ведуча запросила до слова помічника народного депутата України Андрія Лопушанського Ірину Кіру, яка привітала із Днем міста усіх жителів та гостей Турки. і побажала, щоб цей день для
всіх став радісним, незвичайним, щоб усі
дуже гарно і змістовно провели свій
вільний час. А для того, щоб День міста
став пам’ятним, п. Ірина оголосила про
ряд сюрпризів від благодійного фонду
імені Андрія Лопушанського. Зокрема народний депутат України Андрій Лопушанський, від
однойменного фонду, нагородив загальною путівкою у спа-центр м. Хирів усіх учасників міського конкурсу малюнків. Такою ж груповою поїздкою у спа-центр
м. Хирів нагороджені футбольна команда-переможець
спортивного турніру та всі учасники велопробігу до витоку Дністра. Крім цього, були нагороджені подарунковим
сертифікатом на одноденне перебування в санаторії
«Женева» переможці конкурсу дитячого малюнка Софія Сливар, Марія Ілинич, Маркіян Рогач (на фото).
Грамоти за високий професіоналізм і самовіддану
працю та за вагомий особистий внесок , спрямований
на збереження культурно-мистецьких традицій Бойківського краю, був удостоєний від благодійного фонду
Андрія Лопушанського Петро Косачевич; грамоти за
високий професіоналізм, бездоганну сумлінну працю
та вагомий особистий внесок в розвиток районного
підрозділу пожежно-рятувальної служби – підполковник служби цивільного захисту Світлана Мірошкіна;
грамоти за зрілу громадянську позицію і самовіддану
працю та вагомий особистий внесок у розвиток культури – ведуча свята Надія Донець; грамоти за активну
життєву позицію, громадську та благодійну діяльність
– приватний підприємець
Роман Биїк; грамоти за
активну життєву позицію
та путівки на відпочинок в
санаторій «Женева» –
директор БДЮТу Софія Багай; грамоти за високий
професіоналізм, сумлінну
працю та вагомий особистий внесок у розвиток
рідного краю – директор
Нижньояблунського НВК
Олександра Стояк; грамоти за високий професіоналізм, сумлінну працю та
вагомий особистий внесок у
розвиток культури району –
в.о. завідувача відділу культури Лілія Яворська; грамоти за високий професіоналізм, сумлінну працю та вагомий особистий внесок у
виховання молодого покоління – вчитель Турківського
НВК Світлана Войтович; грамоти за високий професіоналізм, сумлінну працю та вагомий особистий внесок у
виховання молодого покоління – директор Турківської
ЦБС Ганна Семків.
Організувати свято та провести його без меценатів було
би просто неможливо, наголосив Геннадій Когут. Тому
заслужену подяку від міського голови – за активну допомогу в організації та проведенні свята – було вручено
народному депутату України Андрію Лопушанському. Також міський голова запросив ще раз на сцену Світлану
Мірошкіну – керівника пожежно-рятувального підрозділу (на фото), для вручення їй нагороди за самовіддану
працю, що сприяє підвищенню авторитету нашої пожежно-рятувальної частини та міста Турка як в області, так і в
Україні, а також заслуженого працівника культури Петра

3 стор.
Косачевича – для вручення грамоти за безмежну любов
до бойківського краю та за вагомий внесок у збереження і популяризацію бойківських традицій. Подяки від голови міста удостоївся Роман Биїк – приватний підприємець, місцевий меценат, – за приклад того, як небайдужа людина може змінювати світ навколо себе, за плідну
працю на благо рідного міста.
Тепла сонячна погода сприяла активному відпочинку
присутніх. Можна було подивитися і придбати вироби,
які привезли майстри лозоплетіння, вишивки, різьби.
Тут же, на майдані, проходили майстер-класи, Біля входу в культурно-мистецький центр «Україна» місцева поетеса Ольга Павлик розповсюджувала власні збірочки
віршів на патріотичну тематику. На стадіоні, по завершенні футбольного турніру, участь в якому брали 6 команд, а першість взяли члени місцевого клубу «Карпати» (на фото), відбувалося нагородження усіх учасників і
переможців грамотами та цінними подарунками. Зі сцени дарували свої виступи турківчанам Марія Павлик з
Турки і Марія Павлик з Гусного, Іван Шушка, Ліліана Михайлишин, Софія Васьків, Марина Когут.
А ще на святі сталася приємна несподіванка, на яку й
сам міський голова не сподівався. На День міста приїхали гості зі Львова – друзі Геннадія Йосиповича, волонтери, з якими він підтримує тісні стосунки, разом зі своїм
координатором,
громадським активістом Марією Козак та
співорганізаторами
–
Надією Тітаренко та Мик о л о ю
Стріжаком, і
привезли в
по д ар ун о к
власну концертну програму. Просто
так, як роблять це волонтери
–
щиро від душі,
без будь-яких
матеріальних
зобов’язань,
тому що в нас
є свято, щоб подарувати частинку свого серця людям бойківської землі. Цілий музичний блок вітань привезли гості
зі Львова , а це виступи народних та заслужених артистів, учасників музичних фестивалів. Серед них ансамбль сучасного танцю Dance School Pelican, хореографічний колектив Cenat, відома в Україні та її межами со-

лістка Злата Тітаренко, народний артист України Євген
Федорченко, заслужений артист України Станіслав Буденкевич, імідж-театр «Пані Кураж» з його неперевершеним ведучим Миколою Мазепою. Це справді було дужедуже весело, цікаво і професійно. Присутні одержали від
виступу львівських митців надзвичайно багато позитивних вражень. А ще чимало охочих мали можливість сфотографуватися з учасниками ГО «Товариство пошуку
жертв війни «Пам’ять».
Не могли дочекатися турківчани та гості міста ще одного подарунка, який обіцяли їм організатори свята –
виступу гурту LeonVoci, у складі якого співає наш земляк,
житель Турки Назар Тацишин. І майже під завісу святкування учасники гурту, у складі якого, крім Назара, виступають Ігор Радванський, Роман Чава та Андрій Стецький, подарували присутнім свою прекрасну, неординарну, майстерно виконану програму. Кожна пісня у їх виконанні заслуговувала бурхливих оплесків, переповнювала серця присутніх емоціями і радістю за те, що в нашому
місті народжуються і живуть такі таланти від Бога як Назар Тацишин. Опісля молодь витанцьовувала під запальний виступ молодого, але вже доволі відомого київського етно-рок-гурту THE DOOX, що створює сучасну музику з
елементами традиційної пісні та етно-року.
Допізна відпочивали і насолоджувались турківчани
піснями, танцями, гуморесками, віршами самодіяльних
і професійних аматорів сцени. Навіть гроза, яка під вечір
блукала окраїнами міста, обійшла його, щоб не зіпсувати людям торжество і радість свята. Гарний настрій був у
всіх – і в молоді, і в старшого віку людей, і в малечі, а
бурхливі оплески в честь дня народження м. Турка не
вщухали до ночі.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Áåçâ³äñîòêîâà ô³íàíñîâà äîïîìîãà –
ñòèìóë äëÿ çàïî÷àòêóâàííÿ á³çíåñó òà
ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü
З ініціативи Міністерства соціальної політики України та за сприяння Світового банку, на Львівщині
реалізовується пілотний проект «Рука допомоги», мета якого – вивести членів малозабезпечених родин і вимушено переміщених осіб зі стану бідності шляхом працевлаштування, залучення до тимчасової
зайнятості, або надання фінансової допомоги для започаткування власної справи.
«Фактично експеримент дає шанс пасивним
отримувачам державної
допомоги позбутися залежності від соціальних
виплат і заробляти на життя самотужки. Варіантів
для цього є достатньо, –
розповів
директор
Львівського ОЦЗ Василь
Барилюк. – Можна просто
знайти, за допомогою
служби зайнятості, прийнятну роботу як на постійній, так і тимчасовій основі та
як найманий працівник – отримувати гідну зарплату. А
ті, хто виношує ідею про самостійне господарювання,
мають змогу реалізувати підприємницькі наміри. Фахівці
центру зайнятості допоможуть їм скласти бізнес-план,
скерують на відповідні курси з основ ведення бізнесу,
забезпечать необхідний консультаційний супровід. І найголовніше: учасники проекту можуть скористатися стартовим капіталом – безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою для придбання техніки чи матеріалів,
необхідних для започаткування власної справи, що надається терміном на три роки і складає 40 прожиткових
мінімумів, тобто 70480 грн.».
Він додав, що кошти у формі оплати рахунків за закупівлю потрібного обладнання виплачуються після того,
як учасник експерименту успішно захистить перед членами комісії, що функціонує при облдержадміністрації,
свій бізнес-план. При цьому поверненню підлягає не
весь кредит, а тільки різниця між отриманою допомогою та сумою сплачених упродовж трьох років податків.
А якщо початкуючий підприємець забезпечить роботою
двох малозабезпечених осіб, вимушених переселенців
або учасників АТО, тоді кошти взагалі не доведеться

повертати, бо сума сплачених податків буде більшою,
аніж розмір отриманого мікрокредиту.
«Проект «Рука допомоги» – це новітній механізм боротьби з бідністю, дієвий інструмент повернення до трудової діяльності пасивних отримувачів державної соціальної допомоги та метод переходу їх до числа сумлінних платників податків», – зазначив В. Барилюк.
Важливо, що дія пілотної програми поширюється також на суб’єктів господарської діяльності. Тобто підприємства будь-якого масштабу, що зголосяться взяти участь
у проекті «Рука допомоги», можуть представити на розгляд комісії свій бізнес-план, успішно його захистити та
отримати від держави безвідсотковий мікрокредит для
закупівлі додаткового обладнання та створення нових
робочих місць. Обов’язкова умова – працевлаштування
на термін два роки, за скеруванням центру зайнятості,
як мінімум двох осіб з числа бійців антитерористичної
операції, внутрішніх мігрантів чи малозабезпечених осіб.
Аналогічно сума сплачених суб’єктом господарювання
за три роки обов’язкових податків та зборів зараховується до погашення кредиту.
Упродовж січня-липня поточного року 966 жителів
Львівщини стали учасниками проекту «Рука допомоги»,
із них 399 працевлаштовано, 38 осіб взяли участь у громадських роботах, 92 особи з числа малозабезпечених
чи вимушено переміщених осіб отримали позитивне
рішення про надання безвідсоткової фінансової допомоги для відкриття власної справи, а 13 суб’єктів господарської діяльності скористаються державним мікрокредитом для розширення бізнесу в тому числі
ФОП Павлик Мар’ян Ярославович, житель с. Завадівка
Турківського району.
Мирослава ПАВЛИК,
директор Турківської районної філії Львівського
ОЦЗ.

ÑÊ²ËÜÊÈ ÌÎÆÍÀ ÏÈÒÈ:
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Педагогічний колектив Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст.
щиросердечно вітає із ювілейними днями народження, які відзначали 8 серпня, вчителів початкових класів
– шановних Марію Іванівну Комарницьку і Світлану Іванівну Нанівську – і бажає дорогим ювілярам довгих і щасливих років життя у доброму здоров’ї, радості, мирі, Божій
опіці і благословенню.
Всю доброту, яка існує в
світі,
Всю радість, що живе поміж
людей,
Найкращі всі, що до вподоби
квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч
буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

Працівники Нижньовисоцької сільської ради щиросердечно вітають із прекрасним ювілеєм сільського голову Ярослава Васильовича Ірода.
Прекрасна, виважена і толерантна людина – це далеко не всі якості,
що характеризують Вас, Ярославе
Васильовичу. Ваша компетентність, комунікабельність,
дружелюбність постійно сприяли створенню атмосфери
взаєморозуміння, вчасного вирішення нагальних питань.
Щиро бажаємо Вам і надалі бути
щасливим і здоровим. Будьте завжди молодим, сповненим енергії, сили
і завзяття, сонячних днів Вам, чудесного настрою, довгих років життя.
Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа
Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує.

оприлюднено дані новітнього дослідження
Вчені з Кембріджського університету опублікували в науково-медичному журналі «Ланцет» дані свого
дослідження про вплив алкоголю на тривалість людського життя. Вони визначили «алкогольний ліміт»,
перевищення якого загрожує скороченням прожитих на світі років.
Команда дослідників проаналізувала стан здоров’я і рівень споживання алкоголю у понад 600 тисяч чоловік із
19 держав. Згідно з їх розрахунками, гранично допустима кількість алкоголю в тиждень становить 14 «дрінків» на
тиждень для жінок і для чоловіків. 14 «дрінків»
– це 14 стопок горілки по 25 мл; 6 горняток
пива по 560 мл; 6 келихів вина по 175 мл.
У той же час дослідження показало, що тривалість життя починає зменшуватися, якщо
людина регулярно вживає не 14, як було зазначено вище, а тільки 5 «дрінків» у тиждень. І
чим вище кількість випитого понад цього порогу, тим більше той термін, на який коротшає
життя. Так у тих, хто регулярно п’є 15 «дрінків»
у тиждень, життя скорочується на 1-2 роки, у
тих, хто випиває 18 – вже на 5 років.
Вченими було зроблено застереження. За їх
словами, не можна вживати алкоголь щодня,
між епізодами вживань повинні проходити 1-2
дні. Крім того, вони категорично не рекомендують випивати всю дозу алкоголю одразу, це слід
робити невеликими порціями (наприклад, протягом вечора).
Коментуючи дані британських дослідників,
нейробіолог Рауль Гайнетдинов зазначив, що
дослідження демонстрували здатність алкоголю в малих дозах стимулювати передачу імпульсів між нервовими клітинами головного мозку, таким чином підвищуючи когнітивні здібності. Але такий ефект давало тільки вживання суворо легких доз – будь-яке перевищення
відразу ж припиняло позитивний вплив спиртного.

НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВЩИНИ ПРОДОВЖУЄ ЗМЕНШУВАТИСЬ
Населення Львівщини з початку року зменшилось на 4811 осіб і на 1 червня 2018р. його кількість становила 2524,8 тис. осіб. Упродовж січня-травня 2018 року в області народилось 9376 немовлят, що на 7,7%
менше, порівняно з січнем-травнем 2017 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському, рівень
смертності – у Перемишлянському районі.
Кількість населення району на 1 червня 2018р. становила 49494 особи. Упродовж січня-травня 2018р. населення зменшилось на 110 осіб за рахунок природного (72 особи) та міграційного скорочення (38 осіб). У січнітравні 2018р. народилась 245 дітей (на 7 дітей більше порівняно з січнем-травнем 2017р.), померло 317 осіб (на
14 осіб більше).
Головне управління статистики у Львівській області

11 серпня свій золотий ювілей святкуватиме вчитель
світової літератури Кривківської ЗОШ І-ІІ ст. Оксана Миколаївна Ільницька.
Колеги по роботі щиро вітають її
і зичать міцного здоров’я, життєвої енергії, благополуччя,
мирного неба, поваги від людей, любові від рідних, Божої
ласки 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.

Дорогу, чуйну і щиру, люблячу хресну маму – Галину
Іванівну Комарницьку (Іваник), жительку с. Ісаї, з ювілейним днем народження, яке відзначатиме 13 серпня, щиро вітає похресник Михайло і бажає їй міцного здоров’я, здійснення мрій і бажань,
добра, радості, гарного настрою,
Божої ласки на довгі і мирні роки
життя.
Я вітаю Вас, люба хресна,
Хай щасливим буде кожен
день.
І ця дата – молода й чудесна –
Принесе Вам нових знамень.
І нехай світла милість Божа
Заступає від горя і бід.
Ангельська вірна сторожа
Береже Вас на многая-многая літ!
До привітань приєднуються куми Світлана і Михайло.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Патріарх ФІЛАРЕТ:

«Í³ÿêîãî íàñèëüñòâà ï³ñëÿ Òîìîñó
íå áóäå, à ìàéíî íàëåæàòèìå
ãðîìàäàì, ÿê ³ òåïåð»
У міру наближення рішення Вселенського Патріарха надати
Українській Церкві Томос про автокефалію, особливо після
того, як під час святкування 1030-ліття Хрещення Київської
Руси-України від Патріарха Варфоломія та його представників
прозвучати чіткі заяви, що процес розпочато, і його кінцева
мета є автокефалія Церкви в Україні, – хвиля брехливих публікацій, перекручених новин, однотипних коментарів в дусі кремлівської пропаганди затопила простори мережі.
Однією з найбільш улюблених тем, на якій спекулюють
російські та прокремлівські політики, їхні журналісти, а також представники Московського патріархату, – питання церковного майна та його доля після надання Томосу про автокефалію. «Почнеться громадянська війна! Розкольники захоплюватимуть Лавру, ми станемо на її захист, проллється
кров!» – такі заяви тиражуються сотнями.
Тож щоби прояснити на ці питання погляд Київського патріархату, і особисто Предстоятеля, Святійшого Патріарха
Філарета, ми звернулися до нього з проханням про коментарі.

Донбасу. Вони критикують тільки
Україну, а Росію як агресора
вони не зачіпають, і навіть не
визнають, що вона – агресор. І
терористів на Донбасі за гоніння вони не критикують – бо ті їм
сприяють, а всі інші конфесії та
Церкви – утискають.
Що стосується храмів, іншого
церковного майна. Тут теж відбувається маніпуляція фактами,
поширюється неправда, коли
прихильники МП кажуть, що
нібито «Київський патріархат захоплює храми Московського
Патріархату». Це неможливо в
принципі!
Чому неможливо? Тому, що

- Ваша Святосте! Противники Томосу про автокефалію
лякають «громадянською
війною», яка нібито станеться після його проголошення.
Мовляв, «неканонічні» будуть
«захоплювати храми», а «канонічні» будуть за них боротися. Цей аргумент використовується не лише в
світських засобах масової
інформації, але і у зустрічах з
дипломатами, у контактах
представників МП із іншими
Помісними Церквами.
Чи є щось правдиве у таких
заявах? Що буде з храмами і
монастирями після Томосу?
- Заяви про «захоплення
храмів», про можливість «громадянської війни» через автокефалію – приклад кремлівської дезінформації, брехні, яка є
частиною гібридної війни проти
України.
Хіба ми забули листи Московського патріарха Кирила до
Помісних Церков у серпні 2014
р., де він заявляв, що події на
Сході України – це «війна уніатів
та схизматиків проти канонічного православ’я»? Тобто у той час,
коли вже відкрито російські
війська вдерлися на українську
територію – патріарх переконував глав інших Церков, що на
Донбасі – не російська агресія,
а що греко-католики і прихильники Київського патріархату воюють з прихильниками Московського патріархату, що це
«релігійна війна». А хіба це правда? – Ні, це неправда, бо ніякої
релігійної війни на Донбасі
немає, і громадянської війни
немає, і міжнаціональної війни
немає – а є російська агресія,
окупація, і весь світ, окрім Росії
як агресора та кількох її союзників, визнає це.
Так само Московський патріархат всюди заявляє про «гоніння» на нього в Україні. Це – теж
брехня. Я служив Церкві у час,
коли справді були гоніння, добре пам’ятаю, як при Хрущові закривалися храми, монастирі,
який тиск був на Церкву. Нічого
подібного в Україні немає – навпаки, зараз всі Церкви і
релігійні організації мають таку
свободу для своєї діяльності,
якої вони не мали за всі минулі
століття.
Чому ж представники МП говорять про «гоніння»? Тому що,
по-перше, вони звикли, особливо за часів президентства В.

немає «храмів Київського патріархату» чи «храмів Московського патріархату». За українськими законами, всі храми і майно
належать громадам – чи на правах власності, чи на правах користування, чи на правах оренди. Громадам – тобто парафіям,
монастирям, духовним навчальним закладам. Не Церкві як
такій, а конкретним громадам,
конкретним спільнотам віруючих. А ось вже ці громади, ці
спільноти, добровільно входять
до структури того чи іншого патріархату, через підпорядкування
певному релігійному центру.
У Законі про свободу совісті
записано, в статті 8, що кожна
громада може вільно обирати
центр свого підпорядкування і
змінювати його. Чому так записано? Тому що це – частина загального міжнародно встановленого права на свободу совісті,
релігії та віросповідання. В чому
полягає це право? В тому, що
кожна людина має свободу мати
віру чи переконання, сповідувати їх особисто і колективно, приватно і публічно, а також змінювати. Тобто є три аспекти цього
права, і право змінювати свої
погляди – це теж частина права
на свободу релігії!
Якщо людина раніше вважала, що Київський Патріархат
«неправильний», а Московський
– «правильний», а потім зрозуміла, що це не так, і вирішила
належати до Київського патріархату – має вона на це право, чи

Янкуковича, що держава їм у
всьому сприяє, має до них особливе ставлення. А тепер, коли це
припинилося, і ставлення вже
рівне, як визначено законами,
– їм здається, що це «гоніння».
По-друге, заявляти про «гоніння» їх спонукає Москва, якій
вигідно подавати ці заяви як
привід до втручання в українські
справи. Росія завжди так діяла
– для того щоб просувати свої
інтереси, вона прикривала власну агресію «захистом». Послухайте їх – вони ж заявляють, що
завжди лише «оборонялися» і
ні на кого не нападали. Але як
же тоді сталося, що з маленького Московського князівства,
меншого, ніж нинішня область,
ця держава виросла до розмірів
аж 1/6 частини суші? Обороняючись?
І Україну Москва завойовувала під приводом «захисту». У 17
столітті вона «захищала православних», сто років тому більшовики окупували Україну, «захищаючи трудящих». У 2014 році
Росія розпочала війну проти України, щоб «захищати» російськомовних і Московський патріархат. Тож для виправдання агресії
їй і потрібні заяви про «гоніння».
А МП в Україні їм надає такий
привід.
Зверніть увагу, що говорячи
всюди про «гоніння» в Україні,
Московський патріархат ніколи
нічого не сказав про справжні
гоніння, які є в окупованому Криму, які є на окупованих частинах

ні? Має! А якщо це не одна людина, а десять, сто, п’ятсот?
Якщо це вся релігійна громада
місцева, парафія, або більша її
частина – мають вони право вирішити вийти зі складу МП і приєднатися до Київського патріархату? Мають! Бо це гарантує їм
закон і права людини.
А як же тоді бути з майном?
Адже, як сказано раніше, майно належить громаді – не Церкві
в цілому, не релігійному центру,
а громаді. За законом, громада
розпоряджається своїм майном. І якщо громада вирішила
вийти з одного патріархату і увійти до іншого – то майно вона
зберігає за собою. Бо це її майно, а не патріархату!
Наша позиція така: якщо
більше, як дві третини громади
вирішили на загальних своїх зборах, що треба перейти з одного
патріархату до іншого – то майно громада зберігає за собою, а
меншість має право збудувати
собі інший храм, чи обладнати
приміщення. Якщо вирішила
проста більшість, не дві третини, тоді потрібно проводити почергове богослужіння, щоб мали
право користуватися храмом
обидві частини колишньої однієї
громади – і більшість, і меншість.
Ми вважаємо, що це справедливо. А в Московському патріархаті вважають, що незалежно від
того, яке є рішення громади,
якщо є хоча б 10 чоловік, які хочуть лишитися в МП – то храм
має належати їм, оцим десяти,
а всі решта, часто кілька сотень
– нехай ідуть собі геть. І на цій
основі провокують конфлікт,
привозять «тітушок» так званих,
привозять своїх прихильників з
інших місць, які не належать до
громади, підкупають суддів, кричать про «захоплення» – все
роблять для того, щоби не допустити перехід своїх громад у Київський патріархат. Але такі дії МП
– це не захист свободи совісті та
прав людини, а захист «кріпосного права», де МП – як барін, а
віруючі – як кріпаки.
Все це я розповідаю для того,
щоб показати, який погляд є у
нашої Церкви зараз і як ми бачимо ситуацію після Томосу.
Бо якщо зараз переходять до
нас десятки парафій, то після
Томосу переходити будуть тисячі.
Чому так? Бо зараз для тих, хто
в МП, наша Церква – «не визнана, неканонічна». А після Томосу вона вже стане і визнаною, і
для них «канонічною». Тому
якщо зараз вони бояться переходити, щоби не стати «неканонічними», то після Томосу вони
перестануть боятися.
Ніякого насильства після Томосу не буде, а майно належатиме громадам, як і тепер. Перед святкуванням наш Синод на
засіданні прийняв Послання, в
якому сказано: «Ми категорично відкидаємо усі звинувачення
супротивників у тому, що Томос
про автокефалію спричинить
протистояння, чи навіть кровопролиття. Навпаки – тільки через утвердження єдиної Помісної Православної Церкви в
Україні можливо і подолати церковне розділення, і досягнути
суспільного миру». Також там
сказано: «Звершити це можливо лише шляхом Богом заповіданих любові та миру, без насильства».
І це не просто наші слова – це
наше переконання. Тому що
наша мета – не храми, не майно, а єдність віруючих.
Майно можна забрати силою
– але це є шлях до розбрату, до
посилення ворожнечі. А коли
віруючі добровільно усвідом-
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лять, що краще належати до Української Церкви, а не до Московської, служити благу свого
народу, а не бути використаними як інструмент Кремля для
агресії проти Української держави – от тоді вони об’єднаються і
це об’єднання справді буде
міцним.
От для Московського патріархату важливе майно, бо вони думають, що коли контролюватимуть храми, то впливатимуть і на
віруючих. А наш погляд протилежний – ми хочемо єдності віруючих, а коли буде така єдність,
добровільна, усвідомлена – тоді
і майнові всі питання вирішаться самі собою, мирно і без
конфліктів.
- Зрозуміло. А що ж тоді
можна сказати про Лаври?
Адже це – особливо болюче
питання, і боротьбою за Лаври – Києво-Печерську і Почаївську – представники і прихильники МП, як і сама Росія,
лякають і суспільство, і
Помісні Церкви. Мовляв,
«буде кровопролиття».
- Чому лякають? Тому що знають, який вплив мають ці святині
на віруючий народ. І усвідомлюючи, що після Томосу багато парафій, цілі єпархії відійдуть від
МП, вони сподіваються, що через контроль над Лаврами вони
рано чи пізно повернуть собі
вплив на Церкву в Україні.
Бо подивіться на дії нинішнього керівництва МП в Україні –
воно діє і робить все так, як діє
людина, яка терпить тимчасові
труднощі, але переконана, що
це – ненадовго, що скоро все
зміниться так, як вона цього
чекає. Чого чекають керівники
МП? Вони чекають, що ситуація
зміниться на таку, яка була для
них при владі Януковича. Тобто
вони переконані, що проросійські сили знову опиняться
при владі в Україні, що вони їм
будуть благоволити, виконувати
всі їхні прохання, а всі інші конфесії, особливо Київський патріархат, – будуть ніби «другого сорту».
Я точно знаю, як вони переконують одне одного – наводять
приклад «Помаранчевої революції». Мовляв, тоді Ющенко теж
переміг, а потім Янукович прийшов до влади, і не лише до влади, а переміг на виборах і став
Президентом. І тепер вони чекають того ж – що на виборах
переможуть ті сили, які підтримує Кремль, і які самі підтримують Москву. І не просто чекають
– але самі їх підтримують усіма
силами.
Якби керівники МП зрозуміли,
що Україна ніколи не повернеться до тих відносин з Росією, які
були до 2014 р., – тоді б вони думали про діалог. Про діалог з
нашою Церквою, про діалог з
суспільством. А всі бачать, що
ніякого діалогу ні з нами, ні з суспільством це керівництво МП в
Україні вести не хоче. Бо чекають перемоги «своїх», тих, хто їм
організовує і фінансує «хресні
ходи», трансляції, платить за
суди, платить журналістам за
поширення брехні, тощо.
У цьому відмінність їхньої позиції від позиції покійного митрополита Володимира (Сабодана). Бо він сюди був призначений у 1992 р. як ставленик Москви, і спочатку діяв так само, як і
нинішні керівники діють. Але з
часом, як українець, він зрозумів, що Україна справді стала
незалежною державою, що
вона відокремилася від Росії. А
тому став дбати про діалог, про
зменшення ворожнечі. І всі ба(Закінчення на 6 стор.)
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чили, як після 2007 року змінилася його позиція – розпочалися контакти між нашими Церквами, зменшилося протистояння. Якби він не захворів і не помер – можливо зараз ми би говорили про зовсім іншу ситуацію
в Україні. Але сталося те, що сталося, і до влади в МП прийшло
керівництво, яке вірить в
«русскій мір», і для яких Україна
– це лише частина «Святой
Русі», а українці – «частина російського народу».
Вони вже за ці місяці переконалися, що Вселенський Патріарх рішуче налаштований, особливо після заяв, які були на святі
Хрещення Київської Руси, що
кінцева мета для Вселенського
Патріарха – проголошення автокефалії Церкви в Україні. Але
вони сподіваються на дві речі:
якщо можливо – затягнути справу з Томосом до виборів в Україні, маючи надію, що на виборах переможуть сили, явно і таємно пов’язані з Москвою, і ці
сили перешкодять наданню Томосу.
А якщо не затягнуть надання
Томосу, і це станеться цього
року, то зберегти за собою якомога більше майна, щоби після
очікуваної ними перемоги – закріпитися і повести наступ проти
Української Церкви.
Ось тому ці сили – і церковні, і
світські – кричать про «кровопролиття», про «захоплення» –
щоб затягнути час і вплинути на
рішучість тих, від кого залежить
Томос.

А ми віримо, що Україна є і
буде. А раз Україна є і буде, то
час працює на нас. Ми 25 років
боролися за визнання, за Томос
– і ось час прийшов. І тепер
навіть вороги ідеї автокефалії
визнають, що Томос – неминучий. А коли ми розпочинали цей
шлях – то мало хто поділяв наші
переконання.
Те саме можу сказати про Лаври. Вони будуть українськими, а
не осередками «русского міра».
Коли – не знаю, Бог знає. Можливо через кілька місяців після
Томосу, а можливо через кілька
років. Для нас це не має принципового значення – бо ми віримо, що справа Української Церкви є правдивою, а раз на нашому боці правда, то Бог нам допоможе здійснити її. Здійснити
мирно і добровільно, без всякого насилля.
Ніхто не піде «захоплювати
Лавру», як лякають в МП! Більше
того – ми за ці понад чотири роки
не раз самі заявляли, що заклики «йти на Лавру» – це провокація, яка грає на користь Кремля. І коли люди з Майдану в лютому 2014 р. через обурення
проти підтримки, яку Лавра надавала так званим «тітушкам» і
Януковичу, пішли до Лаври, то
саме наші єпископи і священики, з Київського патріархату,
умовили людей не входити на територію Лаври. Чому в МП зараз
про це не згадують? Бо їм це не
вигідно, це руйнує той образ кровожерний, який вони створюють
для Київського патріархату в
світі, перед Помісними Церквами. Але це є правда: ми на ділі
показали, що самі проти на-

сильства у питанні Лаври, і тих,
хто хоче чинити насильство нібито на користь Української Церкви, – ми викриваємо і засуджуємо.
На завершення хочу навести
приклад, який доводить, як діє
Бог в історії. Згадайте, яка міцна
була Комуністична партія в Радянському Союзі, яку мала владу, які спецслужби, як впливала
на народ. І як за три дні в серпні
1991 р. вся ця могутня сила розпалася. Коли Єльцин, а потім
Кравчук, видали укази про заборону КПРС, то ніхто не вийшов її
захищати. Комуністи розбіглися,
будівлі опечатали. І все відбулося цілком мирно. І хоча потім
Компартія в Україні відродилася, і мала силу, але з плином
часу її втратила, і врешті-решт її
заборонили – через злочинну
ідеологію більшовизму, від якого постраждали мільйони українців та інших народів. Отак
зникла Компартія – як свого часу
зникла російська монархія, яка
століттями залізною рукою пригноблювала численні народи.
Отак і влада Московського
патріархату зникне після Томосу – без насильства, без примусу. Найбільш віддані прихильники МП залишаться, як залишилися після 1991 р. і дотепер є
комуністи. Але впливати на суспільство вони вже не будуть.
Лише потрібно робити свою
справу, мирно утверджувати Українську Церкву зараз – а Бог
допоможе, і все спокійно відбудеться в угодний Йому час.
- Дякуємо, Ваша Святосте,
за розмову.
Прес-центр Київської Патріархії

Äîñòóïí³ ë³êè:
відтепер у програмі
59 безоплатних препаратів
Новий перелік, затверджений наказом МОЗ України № 1446 від 03.08.2018 року, містить
на 22 препарати більше, ніж у минулому реєстрі.
3 серпня 2018 року Міністерство охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів урядової
програми “Доступні ліки”, які пацієнти з серцевосудинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та
бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою.
До оновленого реєстру ліків увійшов 261 препарат. 59 із цих препаратів пацієнти зможуть отримувати повністю безоплатно. Нагадаємо, раніше у
програмі було 239 препаратів загалом і 47 – безоплатних.
Прогнозована кількість упаковок безоплатних для пацієнтів ліків також зросте: якщо у минулому півріччі пацієнти могли отримати близько 10 мільйонів упаковок, то впродовж наступних 6
місяців їх кількість становитиме понад 14 мільйонів. “Програма “Доступні ліки” є успішною програмою відшкодування. Мільйони українців щомісяця отримують ліки безоплатно чи із суттєвими
знижками. Програма продовжує динамічно розвиватися: лікарських засобів стає більше, ціни на
них стають менші. І це все відбувається добровільно, адже виробники, за власною ініціативою,
зменшують ціни на ліки, щоб потрапити до програми та переліку безоплатних препаратів”, - зазначив заступник міністра Роман Ілик.
До списку безоплатних препаратів входять не лише препарати українських виробників, а й
відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів,
що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну
майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція). У середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%.
Підготував Микола ЯЦКУЛЯК.

8 серпня відсвяткувала свій день народження Мирослава Лозанчин із с.Матків. Дорогу, шановну іменинницю з нагоди дня народження від щирого серця вітають колектив ВПЗ
с. Матків та Іванна Юліянівна, а також нанашка
Євгенія і бажають їй міцного-міцного здоров’я –
на довгі роки життя, поваги від людей, родинного
благополуччя, достатку, любові, мирного неба над
головою, Божої ласки і благословення.
Хай щастя сонцем усміхається
І життя сповнює теплом,
Усе омріяне збувається
Й дорога стелиться добром!

ДО УВАГИ
СТРАХУВАЛЬНИКІВ
Старосамбірське відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Львівській області доводить до відома страхувальників та застрахованих осіб, що з
01 жовтня 2018 року набуває чинності Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду від 19.07.2018р. № 12, який визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання:
1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності застрахованим особам, а саме:
- допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за
хворою дитиною);
- допомога по вагітності та пологах;
- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та
осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
2) виплат потерпілим на виробництві, а саме:
- допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві, або професійного захворювання;
- виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
- відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних із цим
ритуальних послуг.
Виплати призначаються відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018р. №11.
У разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов’язаного
з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування, на підставі поданих документів, приймає рішення
про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
Підставою для проведення фінансування страхувальника є належним
чином оформлена заява-розрахунок затвердженої форми, яку необхідно
подати не пізніше ніж за 5 робочих днів з дати прийняття комісією (уповноваженим) рішення про призначення допомоги.
Заява-розрахунок складається у двох примірниках, один з яких зберігається у страхувальника, другий - у відділенні. Подається страхувальником до відділення за своїм місцезнаходженням чи місцем проживання у
паперовому вигляді особисто, або надсилається в електронному вигляді
із застосуванням електронного цифрового підпису. Відповідальність за
достовірність даних заяви-розрахунку несе страхувальник.
Після надходження заяви-розрахунку відділення здійснює її перевірку,
та в разі відсутності зауважень, протягом десяти робочих днів проводить
фінансування страхувальника. У випадку виявлення помилок, заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями
щодо їх усунення протягом десяти робочих днів після надходження заявирозрахунку до відділення.
Після отримання коштів страхувальник повинен здійснити виплату матеріального забезпечення застрахованим особам у встановлені терміни
та протягом місяця з дня проведення виплат надіслати до відділення
повідомлення встановленої форми про проведення виплат. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, листом з повідомленням, або надано безпосередньо до відділення.
Якщо протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування страхувальник не проінформує відділення про виплати застрахованим особам,
то спеціалісти відділення проводять перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.
Якщо сума отриманих від Фонду коштів перевищує фактичні витрати на
проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок
відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.
При виявленні страхувальником помилок під час нарахування виплат
за минулі періоди (за межами поточного бюджетного року), надлишково
нараховані та виплачені кошти повертаються страхувальником до
відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення коштів.
Шановні страхувальники, правильно нараховуйте суми матеріального
забезпечення застрахованим особам та своєчасно подавайте заповнену
належним чином заяву-розрахунок до відділення.
За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами:
(238)21 -4-91 - м. Старий Самбір;
(269)3-21-42 - м. Турка.
Ольга ЦЕПЕНДА,
начальник Старосамбірського відділення управління ВДФССУ у
Львівській області.
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ПОНЕДIЛОК, 13
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
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, 23.35,
01.10, 02.50, 04.00, 05.25
Погода
09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Телепродаж
10.50 Д/ц «Неповторна природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.30 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
15.30 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Д/ц «Плiч-о-плiч»
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Посттравматичний
синдром
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с
«Найекстремальнiший»
23.40, 02.55 Свiт навколо
23.45, 04.05 #МузLove з Любою
Морозовою
01.15 Свiтло
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 «Чотири весiлля»
10.55 «Одруження наослiп»
12.50, 14.10 «Мiняю жiнку»
15.15 «Сiмейнi мелодрами»
16.15 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 01.45 Х/ф «Шерлок - 2:
Собаки Баскервiля»
00.15 Т/с «Життя i доля»
ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.10, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00, 12.25 Х/ф «А зорi тут
тихi...»
14.15 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
16.10 «Чекай на мене. Україна»
18.00, 19.00, 05.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.35 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi 2»
23.35 Д/п «Острiв Фiделя»
00.45 Х/ф «Пiк-Пiк»

ВIВТОРОК, 14
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
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, 10.50, 14.20, 15.10,
23.35, 01.10, 02.50, 04.00, 05.25
Погода
09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.30 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською

13.55 Складна розмова
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с
«Найекстремальнiший»
23.40, 02.55 Свiт навколо
23.45, 04.05 #KiноWALL з
Сергiєм Тримбачем
01.15 Свiтло
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 «Чотири весiлля»
10.55 «Одруження наослiп»
12.45, 14.05 «Мiняю жiнку»
15.25 «Сiмейнi мелодрами»
16.20 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 01.40 Х/ф «Шерлок - 2:
Рейхенбахський водоспад»
00.15 Т/с «Життя i доля»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.40 «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, 12.25 Т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф «Бебi-бум»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 05.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi 2»
00.30 Х/ф «З речами на вилiт!»

СЕРЕДА, 15
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
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, 10.50, 14.20, 15.10,
23.35, 01.10, 02.50, 04.00,
05.25 Погода
09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна природа»
12.00 Д/ц «Смаки Культур»
12.30 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Нашi грошi
15.45 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети» a
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Складна розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с
«Найекстремальнiший»
23.40, 02.55 Свiт навколо
23.45, 04.05 #БiблiоFUN з
Ростиславом Семкiвим
01.15 Розсекречена iсторiя
02.10 Вiйна i мир
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 «Чотири весiлля»
11.00 «Одруження наослiп»
12.30, 13.55 «Мiняю жiнку»
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15.20 «Сiмейнi мелодрами»
16.20 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.20, 04.10 Х/ф «Шерлок - 3:
Порожнiй катафалк»
00.15 Х/ф «марта, Марсi Мей,
Марлен»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 22.40 «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 «Гречанка»
12.45 Х/ф «Дочки-матерi»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 05.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi 2»
00.25 Х/ф «Якби я тебе кохав...»

ЧЕТВЕР, 16
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
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, 10.50, 14.20, 15.10,
23.35, 01.10, 02.50, 04.00, 05.25
Погода
09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна природа»
12.00 Енеїда
12.30 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 До справи
15.45 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с « Таємницi людського
мозку»
23.40, 02.55 Свiт навколо
23.45, 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, 19.30, 05.35
ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55 «Одруження наослiп»
12.15, 13.45 «Мiняю жiнку»
15.15 «Сiмейнi мелодрами»
16.15 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу. Вiд
любовi до iмпiчменту»
22.20, 04.00 Х/ф «Шерлок - 3:
Ознаки третього»
00.15 Х/ф «Хронiка»
ІНТЕР
06.00, 05.15 «Мультфiльм»
06.10, 22.40 «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, 12.25 Т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф «Ви менi писали»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20 «Подробицi»
20.30 Т/с «Схiднi солодощi 2»

П’ЯТНИЦЯ, 17

UА:ПЕРШИЙ
06.00 Д/ц «Спiльноти тварин»
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, 10.50, 14.20, 15.10,
04.00, 05.25 Погода
09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 Д/ц «Неповторна природа»
12.00 Енеїда
12.30, 16.20 Д/ц «Смачнi
iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупцiя в
деталях
15.20 Д/ц «Смаки Культур»
16.50, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголiки
19.25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20.10 Д/с «Жива природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.40 Концертна програма
гурту Антитiла «Сонце»
23.25 Фiльм-концерт «Рекiти»
23.45, 04.05 Як дивитися кiно
01.10 Д/ц «Плiч-о-плiч»
01.35 Роздягалка

23.20, 02.00 Свiт навколо
23.50 Д/ц «Незвiданi шляхи»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00 «Одруження наослiп»
12.15, 13.45 «Мiняю жiнку»
15.10 «Сiмейнi мелодрами»
16.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15, 23.05 «Лiга смiху»
01.15 «Скрябiн. Концерт
пам’ятi»

НЕДIЛЯ, 19

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.10, 23.15 «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 «Гречанка»
12.50 Х/ф «Таємниця «Чорних
дроздiв»
14.50, 15.45, 16.45, 01.05
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.35 «Подробицi»
20.30 «Концерт Олега Винника
«Моя душа...»

СУБОТА, 18
UА:ПЕРШИЙ
06.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.30, 01.10, 03.00 Новини
09.30, 17.35, 03.20 Погода
09.40 М/с «Гон»
10.05 Д/с «Пригоди Остiна
Стiвенса»
12.00 Х/ф «Клара i Франциск»
13.45, 00.45 Д/ц «Гордiсть
свiту»
14.10 Телепродаж
14.30 Д/ц «Фестивалi планети»
15.25 Д/ц «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
16.20, 01.30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
17.45 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
21.25 Д/ц «Неповторна природа»
22.25 Д/ц «Спiльноти тварин»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.40 «Грошi «
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.05 «Життя без обману «
11.25, 23.15 «Свiтське життя.
Дайджест 2018»
12.20 Х/ф «Катерина»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал
«
18.30, 04.50 «Розсмiши
комiка»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.20 «Лiга смiху»
05.35 Мультфiльм
ІНТЕР
06.10 «Мультфiльм»
06.35 «Чекай на мене. Україна»
08.10 Д/п «Два Миронова»
09.00 Х/ф «Троє в човнi, якщо
не рахувати собаки»
11.30 Х/ф «Три плюс два»
13.15 Х/ф «Повторне весiлля»
15.10 «Концерт Олега Винника
«Моя душа...»
17.50, 20.30 Т/с «Маестро» 16+
20.00, 03.05, 05.30
«Подробицi»
22.40 Д/п «Вiктор Цой. Група
кровi»
23.40 Т/с «Я - охоронець» 16+
03.35 Д/п «Костянтин Меладзе.
Не тривож менi душу...»

UА:ПЕРШИЙ
06.00 Хто в домi хазяїн?
06.30, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.30, 01.10, 03.00 Новини
09.30, 12.00, 03.20 Погода
09.40 Х/ф «Клара i Франциск»
11.30 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
12.10 Перший на селi
12.40 Енеїда
13.35, 00.45 Д/ц «Китайський
живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.20 Концертна програма
гурту Антитiла «Сонце»
17.00, 01.30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
17.45 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста
свiту»
21.25 Д/ц «Неповторна природа»
22.25 Д/ц «Спiльноти тварин»
23.20, 02.00 Свiт навколо
23.50 Д/ц «Зустрiч Лувру та
Забороненого мiста»
КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
06.55 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.55, 11.00, 11.55, 13.00 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
13.35 Х/ф «Втеча з Шоушенка»
16.30 Х/ф «Вихiд: Боги та царi»
19.30, 05.00 «Тсн-тиждень»
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.55 Х/ф «Володар морiв: на
краю свiту»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.25 Х/ф «Iноземка»
08.00, 03.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Ас iз асiв»
14.10, 20.30 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
20.00 «Подробицi»
23.10 Х/ф «Полетта» 16+
01.05, 02.00 «Речдок»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÒÀÐÒÓÂÀËÎ ÄÐÓÃÅ ÊÎËÎ
Минулої неділі на футбольні поля Турківщини знову повернувся великий футбол: розпочалося друге коло чемпіонату
району.
У групі “А” Бориня вдома переграла Верхнє Висоцьке – 5:3,
Либохора на виїзді здолала
Бітлю – 3:1, а команда з Верхнього Турова не з’явилася на гру
до Верхньої Яблуньки. За це їй
зараховано технічну поразку –
0:3, а також знято одне очно у
турнірній таблиці.
У групі “Б” ластівчани розійш-

лися миром з явірськими футболістами – 2:2, Присліп вдома
розгромив сусідів із Шум’яча –
5:0, а матч Турка – Вовче, у зв’язку зі святкуванням Дня міста, за
згодою обох команд, перенесено на 28 серпня.
Наступний тур чемпіонату Турківщини з футболу пройде у неділю, 12 серпня. На зелених га-

зонах стадіонів пройдуть матчі
В.Турів – Бориня, В.Висоцьке –
Бітля, Либохора – В.Яблунька,
Вовче – Присліп, Турка – Явора
та Шум’яч – Ластівка (поєдинок
пройде на стадіоні с.Ластівка,
оскільки у першому колі команда з Шум’яча не виїхала на гру у
Ластівку).
Початок усіх поєдинків – о
15.00 год.
А у вівторок, 7 серпня, у м.Старий Самбір відбулася товариська гра-відповідь між ветеранами місцевого “Прикарпаття” та
турківських “Карпат”. У першій
грі, яка пройшла наприкінці червня у Турці, командам вдалося
розписати бойову нічию – 2:2, а
от цього разу футбольна фортуна була прихильнішою до старосамбірських сивочолих спортсменів. Вони обіграли турківчан
з рахунком 3:2.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ПРИКОРДОННЯ!
Пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень
здійснюється за перепустками.
Для здійснення аматорського або спортивного рибальства,
колективного або індивідуального випасання худоби в місцях,
визначених і обладнаних відповідно до законодавства за лінію
прикордонних інженерних споруджень, пропускаються громадяни України за пред’явленням перепустки і документа, що
посвідчує особу.
При здійсненні господарської
діяльності, туристичних подорожей пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень
здійснюється за пред’явленням
перепустки та документів, що
підтверджують
право
на
здійснення такої діяльності, а
також:
для громадян України - документа, що посвідчує особу;
для іноземців та осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу та документа, що
підтверджує законність їх перебування на території України.
Пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень

осіб, які не досягли 16 років,
здійснюється у виняткових випадках за перепусткою і свідоцтвом про народження або паспортним документом цієї особи
в супроводі одного із батьків (опікуна, піклувальника) або уповноваженої особи.
Забороняється пропуск за
лінію прикордонних інженерних
споруджень осіб:
- поза встановленими місцями пропуску, за винятком випадків, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;
- за відсутності документів на
право пропуску;

Продається цегляний житловий будинок за адресою: Львівська
обл., Самбірський р-н., с. Воютичі, вул. Шевченка, 59, загальною
площею 171,6 м. кв. Відстань до м. Самбір – 9 км.
Площа земельної ділянки – 0,16 га. Будинок електрофікований
та газифікований, опалення – індивідуальне. Біля хати – сад, город,
криниця, стайня, стодола.
Наявні всі необхідні документи на житло.
Ціна – 27 тис. у. о. Можливий торг.
Довідки за тел.: 0984571767. Марія.
Загублений студентський квиток, виданий Львівським поліграфічним коледжем у 2016р. на ім’я Ірини Миколаївни Романчак, вважати недійсним.
Продається приватизований
дерев’яний будинок в м. Турка
(в районі поліклініки), з господарськими спорудами. Є присадибна ділянка із садом.
Ціна – договірна. Тел.:
0967437794.
На роботу в кафе-бар «Колиба» с. Мохнате потрібен кухар.
Графік роботи – потижневий,
або за домовленістю. Тел.:
0973833123.

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки). З/ плата – 5400 грн.
Телефони: 067-541-62-58,
095-230-41-81, 067-541-62-24.
Продається житловий будинок в м. Турка, біля Турківської
ЗОШ №1 (вул. В.Стуса). Біля будинку – 15 арів земельної ділянки. Ціна – договірна. Телефони:
0507502555; 0954911400.

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

Тираж 2498 Індекс 68486
т.в.о. редактора Ольга ТАРАСЕНКО

- за відсутності відомостей
щодо особи в списку, що подаються до органу охорони державного кордону, або необхідних даних у перепустці;
- за відсутності письмового
розпорядження органу охорони
державного кордону щодо пропуску особи за особистим зверненням;
- які не досягли 16 років, крім
вище зазначених виняткових
випадків
- у разі якщо за інформацією
правоохоронних органів особа
перебуває в розшуку за вчинення кримінального правопорушення;
- під час проходження туристичними маршрутами без відповідного провідника та поза встановленими і погодженими органом охорони державного кордону маршрутами;
- у темну пору доби.
Прес-служба Мостиського
прикордонного загону.

Ластівківська сільська рада
повідомляє про виділення земельної ділянки комунальної
власності під будівництво індивідуального житлового будинку,
господарських будівель і споруд,
площею 0,25 га, в с. Ластівка, вул.
Гірка Ластівківської сільської
ради громадянці Марії Миколаївні Демків.

Продається автомобіль ГАЗ66. Тел.: 0501724290.

Продається 2-кімнатна приватизована квартира в м. Турка, по вул. Міцкевича.
Ціна – договірна.
Довідки за тел.: 0666313400
Державному підприємству
«Боринське ЛГ» потрібні на роботу лісозаготівельні бригади.
Оплата – договірна.
Адміністрація.
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ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÂ²ÐÊÈ
Турківське відділення Самбірської ОДПІ нагадує, про функціонування модернізованого електронного сервісу «Електронний кабінет» (пп.14.1.562п.14.1 ст.14, ст.42 Податкового кодексу України), вхід до якого здійснюється через офіційний вебпортал ДФС.
Не витрачаючи робочий час на відвідування органів ДФС, за допомогою «Електронного кабінету» платники податків мають можливість:
- перегляду в режимі реального часу інформації про платника
податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком платників податків та адміністрування податків, зборів, митних платежів, здійсненням податкового контролю, у т.ч. дані оперативного обліку податків та зборів (у
т.ч. дані інтегрованих карток платників податків), дані СЕА ПДВ,
СЕАРП, а також одержання такої інформації у вигляді документа,
який формується автоматизовано, шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладанням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу;
- проведення звірки розрахунків платників податків з державним
та місцевими бюджетами, а також одержання документа, що
підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано,
шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладанням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу.
Порядок функціонування «Електронного кабінету» визначається
Мінфіном України.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

Нерви заспокояться, оздоровляться печінка і жовчний
міхур, зникнуть симптоми гастриту й атонії кишечника, якщо залити склянкою окропу 1ч.л. сухої
подрібненої трави материнки,
настояти 2 години, процідити і
пити по 1/4 склянки настою тричі
на день. Курс лікування, залежно від тяжкості захворювання, від 10 днів до 1 місяця.

У ресторан «Вікторія» потрібні
на роботу офіціанти та кухар.
Довідки за тел.: 3-12-42;
0506687201. Таня.
В «Агромаркет» потрібен продавець.
Довідки за тел.: 3-25-63;
0665739810. Марія.
Заробітна плата – 6-7 тис. грн.

ТзОВ «Новодім» м. Турка вул.
Травнева, 8 (вугільний склад)
реалізує населенню ємності
(бочки) пластмасові різних
об’ємів, пісок штукатурний, цемент, 25 кг – 63 грн., 50 кг – 123
грн. Тел.: 0667889365.

Продаю автомобіль ВАЗ 2103, кузов після капітального ремонту.
Ціна договірна.
Телефон: 0667889365 - Володимир.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Турківська райспоживспілка висловлює щире співчуття директору комбінату громадського харчування Вірі Степанівні Юсипович з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сестри – Люби.
Колектив Верхньовисоцького НВК висловлює щире співчуття вчителю Любі Луківні Мандзяк з приводу великого горя – смерті матері
– Анастасії Микитівни.
Колектив Турківського відділення Самбірської ДПІ глибоко сумує
з приводу смерті працівника ДПІ Миколи Петровича Яворського і
висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Будинку дитячої та юнацької творчості висловлює щире
співчуття керівнику гуртка Марії Михайлівні Яворській з приводу передчасної смерті чоловіка.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття викладачу української мови та літератури Марії Володимирівні Павлик з приводу передчасної смерті
сестри – Галини.
Сусіди висловлюють щире співчуття Марії Михайлівні Лопушевській
з приводу передчасної смерті брата Миколи Михайловича Гавдана.
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