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Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич запропонувала замінити святкові шкільні
лінійки першого та останнього дзвоників на інші формати спілкування педагогів із школярами. Відходить у минуле, коли діти у шкільних формах, вишикувавшись на подвір’ї навчального
закладу, кожен із букетом квітів у руках, довго слухали вітальні виступи вчителів, гостей
– представників влади і відділу освіти, батьків, першокласників і майбутніх випускників. Часто такі лінійки займали годину-півтора часу і навіть доходило до того, що дехто з учнів
втрачав свідомість. Нині ж у більшості шкіл, в тому числі і в нашому районі, шкільні лінійки
були вже не такими як у попередні роки.
Я мала можливість побувати на святі Першого дзвоника у Турківській ЗОШ І-ІІІ ст.. №1. Шкільна
лінійка там обмежилася кількахвилинним виступом директора школи Лесі Шпак, коротким благословенням місцевого пароха УГКЦ о. Мар’яна, зустріччю із забавними гостями з мультфільму «Маша і
ведмідь» та двома веселими піснями у виконанні учнів школи. І, звичайно, дзвінким переливом
першого шкільного дзвоника. Шкільний дзвоник – символ навчання будь-якої дитини, не відміняється:
він лунатиме завжди. А ось сценарії затяжних шкільних лінійок планують замінити на проведення
флешмобів, зустрічей, ігор тощо – щоби все відбувалося у невимушеній обстановці і тривало недовго.
Діти радіють такому нововведенню, бо не доведеться паритися на пекучому сонці. Щоправда дехто з
батьків жалкує за колишніми першовересневими шкільними лінійками, а багатьох батьків такий крок
навпаки – влаштовує.
На що негативно реагує багато громадян, так це на батьківські святкові застілля в честь того, що їхня
дитина пішла в перший клас. Тато чи мама, або ж обоє, майже весь день п’ють і гуляють в барі,
ресторані, на природі, а діти, змучені, мусять бути разом із ними і не можуть дочекатися, коли ж
нарешті підуть додому. Такі гучні гостини в честь дня Першого вересня ніяк не підлягають здоровому
глузду. Чи не краще було б купити за ці гроші дитині щось з учнівського приладдя...
Ольга ТАРАСЕНКО.

ØÊ²ËÜÍÈÉ
ÐÅÉÒÈÍÃ ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ
Парафіяни церкви Собору
Пресвятої Богородиці с. Мохнате та церкви Собору Пресвятої
Богородиці с. Матків щиро вітають отця-декана Верхньовисоцького деканату Василя Дригинича з днем народження, яке
він
буде
с в я т к ув ат и
10 вересня.
Дякуємо
Господові та
М а т і н ц і
Божій за такого доброго
та чуйного
священика.
Низький
уклін Вам і
подяка за Вашу нелегку душпастирську працю. Цілуємо Ваші
священичі руки, які звільняють
нас від гріхів, подають нам Євхаристійного Хліба та благословляють нас на краще майбутнє.
Благословенні будьте Небесами,
Всевишній хай опікує Ваш
труд.
Хай зерна ті, що сієте між
нами,
Плодами слави
Божої
зійдуть.
Спасибі Вам за віру і терпіння,
За теплоту сердечну і любов
І за людей глибоке розуміння,
Спасибі за усіх нас знов і знов.
Вітання наше скупане любов’ю,
Яке всі разом стелимо до
ніг.
Дай Боже Вам у силі і здоров’ї
Прожити разом з нами до
100 літ.

Як виглядає в ньому Турківщина
Днями, в мережі Інтернет, на інформаційному освітньому
сайті з’явився рейтинг шкіл області, сформований на основі
результатів незалежного оцінювання учнів в 2018 році. Перше
місце в ньому посідає ліцей Дрогобицького педагогічного університету, вихованці якої показали найкращі результати на
ЗНО. Жителям Турківщини цікаво, а як розмістилися в рейтингу навчальні заклади нашого району.
Отже, найкращий результат: Турківський НВК – 105 місце, 123 Турківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 151 – Явірський НВК. Далі, відповідно, 262 – Верхньояблунський НВК, 298 – Бітлянський НВК, 345 –
Вовченський НВК, 382 – Боберківський НВК, 406 – Верхненський
НВК, 429 – Либохірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 436 – Верхньовисоцький
НВК, 458 – Лімнянський НВК, 480 – Ясеницький НВК, а завершує
рейтингову таблицю Боринський професійний ліцей народних промислів і ремесел – 485 місце.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Дорогу, ніжну, добру, щиру дружину, матусю, бабусю, жительку с.
Вовче, Оксану Дмитрівну Кавчак з ювілеєм – 60-річчям від дня
народження, яке відзначала 4 вересня, - щиро вітають чоловік Роман, дочка Анна, сини Роман і Микола, зять Павло, невістки Ліля та
Ірина, онуки Віталій, Андрій, Єлисавета, Ілля, Маргарита, Роман і
Максим і бажають дорогій ювілярці міцногоміцного здоров’я – з роси і води, невсипущої
життєвої енергії, родинного тепла, світлої радості, гарного настрою, Божої ласки і благословення на многая і благая літ!
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

У цю чудову осінню днину завітало свято до
нашої родини. 7 вересня відзначає свій 60річний ювілей дорога серцю людина – любляча дружина, турботлива матуся, дбайлива донька, найкраща у світі бабуся, племінниця, сваха Ганна Іванівна Сенів.
Бажаємо Тобі, дорогенька, міцного здоров’я,
родинного щастя, удачі, любові від рідних і
близьких. Нехай множаться гаразди у житті, повниться радістю душа, збуваються всі мрії і надії.
Бажаємо Тобі благословення та опіки на цей
рік і на увесь Твій довгий і щасливий вік.
Нехай душа у Тебе ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Тебе завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя, Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа.
Смійся більше і менше сумуй,
Щораз багатій, ще краще газдуй.
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай руки, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живи до ста років на поміч всім людям.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від людей - добра
На многії і щасливії літа!
З повагою - чоловік Василь, син Дмитро і невістка Вікторія, дочка
Мирослава, зять Ярослав, онуки: Яночка, Віталіна, Оля, Ангеліна,
мама Ганна, цьоця Настуня із Австралії із сім’єю, сваха Марія.

«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.
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рік розпочався, нехай він буде
успішний для учнів, вчителів та
незабутнім для батьків. Багато

ник. Батьки та учні, щасливі і
радісні, переступили поріг нової
школи, зайнявши свої місця за
шкільними партами.
Особлива увага присутніх була
звернута на облаштування та
технічне оснащення першого
класу, відповідно до вимог
«Нової української школи». Для
першокласників створені всі
умови для навчання по нових
стандартах та вимогах, і техніч-

людей не вірили в те, що ми цього року добудуємо школу в Лосинці! Другий рік поспіль гідними справами для підростаючого покоління вшановуємо пам`ять наших Героїв на нашій рідній
Турківщині - відкриваємо новозбудовані школи для дітей! З такими темпами та потужною
підтримкою з області, зокрема

не оснащення нічим не
відрізняється від шкільних класів
у великих містах.
У той же день голова облдержадміністрації Олег Синютка та
голова райдержадміністрації
Олександр Лабецький взяли
участь в урочистостях з нагоди
початку нового навчального року
у Турківському НВК.

Олега Михайловича Синютки, є
реальна можливість наступного року здати першу чергу будівництва школи в селі Либохора».
Вітали всіх учасників цієї урочистої події й голова Турківської
районної ради Володимир Лозюк та помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, яка вручила навчальному закладу
цінний подарунок.
Учні, гості та громада села
мали змогу взяти участь у телемості із церемонії відкриття шкіл
на Донеччині, Вінниччині та
інших населених пунктах України. На шкільному майданчику
було змонтовано великий екран
і всі присутні змогли почути виступ Президента України Петра
Порошенка, який привітав дітей,
батьків та вчителів з Днем знань
та святом Першого дзвоника.
Першокласники привітали
батьків, вчителів та гостей віршиками та піснями.
Почесні гості спільно з першокласниками
перерізали
стрічку, після чого священнослужителі, до речі представники всіх
конфесій району, провели церемонію посвячення школи.
Опісля пролунав перший дзво-

Очільник області передав у
подарунок Турківському НВК телевізор, а також вручив іменний
годинник керівнику фізвиховання Андрію Розлуцькому.
З привітальним словом до гостей свята звернувся також голова Турківської райдержадміністрації Олександр Лабецький,
який побажав вчителям високої
педагогічної майстерності, прагнення до постійного інтелектуального збагачення, щирої
відданості відповідальній праці
і зазначив: «Поступово, навіть в
умовах війни за свою незалежність, Україна, а також і Турківщина, змінюються і оновлюються. Протягом останніх трьох
років капіталовкладення в район зросли в багато разів, будуються дороги й мости, відкриваються нові школи, ремонтуються школи, народні доми, амбулаторії і ФАПи. Наше завдання у
наступні роки зберегти та примножити темпи розвитку нашого рідного краю».
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

ÄÐÓÃÀ ÍÎÂÎÇÁÓÄÎÂÀÍÀ
ØÊÎËÀ Â²Ä×ÈÍÈËÀ ÑÂÎ¯ ÄÂÅÐ²
3 вересня 2018 року у закладах освіти Турківщини розпочався новий 2018 – 2019 навчальний рік. Цьогоріч поріг школи переступили 5770 учнів. Кількість учнів, порівняно з попереднім
навчальним роком, збільшилась на 186 учнів. Вперше за останні
роки припинився спад.
Особливим цей навчальний
рік став для дітей, педагогів, а
також батьків Лосинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, адже вони розпочали

його у стінах нової сучасної школи.
На урочисте відкриття навчального закладу завітав голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.
До речі, в цей день також проходило урочисте відкриття новозбудованих шкіл в селах Верхня
Рожанка Сколівського району та
Оброшино Пустомитівського
району, однак керівник області
вибрав Турківщину. Разом з Олегом Михайловичем прибули почесні гості - директор департаменту освіти і науки Львівської
ОДА Любомира Мандзій, депутати Львівської обласної ради Михайло Дзюдзь та Михайло

Ільницький, голова Турківської
районної державної адміністрації Олександр Лабецький, голова Турківської районної ради
Володимир Лозюк, помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра,
керівники установ, організацій,
духовенство району, жителі села
Лосинець та довколишніх сіл.
На урочистій церемонії
відкриття нового освітнього закладу голова облдержадміністрації Олег Синютка сказав:
«Сьогодні у Лосинці особливе
свято Першого дзвоника. Діти
повинні здобувати знання в
гідних умовах, і відтепер вони
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мають таку можливість. Переконаний, що ця школа стане гарним освітнім центром. Я дуже
хочу, щоб ви обов’язково пам’ятали, що ми маємо змогу сьо-

годні святкувати, навчатись, працювати, будувати майбутнє, дякуючи тим, хто стоїть на захисті
наших кордонів на Сході України. Ми повинні завдячувати українському воїну, солдату, нашій
армії, яка за тисячу кілометрів
від Львова боронить нашу землю. Армії, яка за декілька років
стала сильною і здатна виконати поставлені перед нею завдання».
Очільник Львівщини висловив
подяку будівельникам, які, до
речі, всі є учасниками російсько-української війни, та нагородив їх іменними годинниками. А
сучасні герої України на пам’ять
про себе залишили не тільки

красиву новозбудовану школу, а
й зуміли на фасаді одного з приміщень школи зробити художнє
панно – картину з зображенням
Степана Бандери та сучасних
захисників України під час оборони Луганського аеропорту.
Також Олег Синютка подарував шкільній громаді сучасний
багатофункціональний телевізор.
Прозвучало багато вітань від
гостей, а голова районної державної адміністрації Олександр
Лабецький вручив директору
новозбудованої школи Корнелії
Яворській символічний ключ від
школи і наголосив: «Навчальний

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського
професійного
ліцею народних промислів
і ремесел щирос ердечно
вітають з ювілейним днем
народження –
60-річчям –
майстра виробничого навчання Василя Івановича Кухара і бажають шановному ювіляру міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного тепла, миру, благополуччя,
Господнього благословення на
многая літ.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і
надія –
Як два крила, що впасти не
дадуть.
І сам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, щасливу,
світлу путь!

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину і матусю, найкращу у світі бабусю Людмилу Михайлівну Бринь, жительку с. Явора, з ювілеєм
щиро вітають
чоловік Степан, дочки Галина та Іванна,
зять Руслан,
онуки Марія і
Настя. Дорогій
їм людині вони
бажають неба
б ез хмар но го ,
настрою гарного, щастя – без ліку і довгого-довгого мирного віку.
Люба матусю, бабусенько
мила,
Спасибі велике, що Ви нас
зростили,
Що Ви нас любите, завжди
помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам
бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб
жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в
нас – найкраща!

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ
ÏÐÎ¯ÇÄÓ ÇÐÎÑÒÅ
Невтішна інформація для
жителів Турківщини. Як повідомили редакцію керівники
ПП «Тур - Авто», у зв’язку з
різким подорожчанням вартості бензину та солярки,
інших паливно-мастильних
матеріалів, запчастин, шин,
акумуляторів, з 10. 09. 2018р.
зросте вартість проїзду на
приміських та міжміських маршрутах загального користування на 10%.
Для прикладу, якщо зараз поїздк а з Турки до Львова обійдеться в 90 грн., то з наступного понеділка пасажиру доведеться заплатити 100 грн.
Наш кор.
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«РУКА ДОПОМОГИ» –
МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОЧАТКУВАТИ
ВЛАСНУ СПРАВУ
Ще в минулому році Міністерство соціальної політики України, за підтримки Світового банку, розпочало пілотний проект «Рука допомоги» з працевлаштування безробітних, отримувачів державної соцдопомоги та внутрішньо переміщених осіб. Головна мета проекту - вивести малозабезпечені сім’ї та переселенців із стану бідності шляхом допомоги у працевлаштуванні або у започаткуванні власної справи, щоб працездатні довготривалі безробітні повертались на ринок праці і починали заробляти, а не чекали грошей від держави, створювали
невеликі підприємства в Україні, не батракували в Польщі чи Чехії. Але , на жаль, люди з недовірою відносяться до проекту, або ж не хочуть брати на себе відповідальність з його реалізації. Для багатьох краще зареєструватися в центрі зайнятості та безпроблемно отримувати, як дехто каже, дармові гроші. Так нас навчила держава, жити за споживацьким принципом.
Хоча маємо розуміти , що завжди так не буде. Для прикладу, в Польщі 80% виплат служби
зайнятості йде на програми, приблизно такі, як «Рука допомоги», а в нас 90% – на виплати. Як
результат, за рік на Турківщині лише одна особа скористалася проектом, а в Львівській області – 380. Зрозуміло, що це надто мало, хоча допомогу, як малозабезпечені, в нашому районі
отримує 1800 осіб.
Щоб, по можливості, переформатувати споживацтво в підприємництво, нещодавно в Турківській
районній філії центру зайнятості
було зорганізовано «круглий стіл»
за участю заступника голови райдержадміністрації Юрія Лила, директора Львівського обласного
центру зайнятості Василя Барилюка, директора департаменту соціального захисту ЛОДА Наталії Кузик, підприємців району, осіб з малозабезпечених сімей, учасників
АТО, безробітних. Вступним словом
відкрила захід, представивши презентацію, директор Турківської
районної філії ЦЗ Мирослава Павлик, а потім відбувся цікавий обмін
думками, де присутні почули багато корисних порад щодо участі в
пілотному проекті. Так, нещодавно
до проекту було внесено зміни, які дозволяють підприємцям брати участь в його реалізації.
Згідно виписаних норм, зацікавлена особа може отримати безповоротний безвідсотковий кредит
на придбання обладнання для підприємства в сумі близько 70 тисяч гривень, а якщо візьме на роботу
двох осіб з легальним оформленням не менше, як на два роки, то повертати кошти взагалі не потрібно.
Вони будуть зараховані підприємцю як сплата єдиного соціального внеску. Центр зайнятості при цьому візьме на себе супровід таких осіб, допоможе скласти бізнес-план. Тут необхідно лишень побороти
недовіру та повірити у власні сили.
На переконання директора Львівського центру зайнятості Василя Барилюка, в скорому часі в Україні відбудеться перебудова системи соціального захисту з метою заохотити працездатних отримувачів державної допомоги до активного пошуку роботи, як це відбулося у 80-х роках минулого століття
в Франції, Великобританії, скандинавських країнах. Там, якщо сам безробітний не виявляє зацікавленості в пошуку роботи, виплату допомоги йому припиняють. Власне це стало серйозним поштовхом
для створення в країнах Східної та Центральної Європи великої кількості малих приватних підприємств.
В Україні цей процес також неминучий, особливо в сільському господарстві. Не далекий той час, коли
надзвичайно актуальним стане запит на екологічно чисті продукти харчування, які коштуватимуть , зрозуміло, не стільки, як переважна більшість сьогоднішніх хімізовано – модифікованих. А тому уже сьогодні
варто думати про перспективу, хоча першопрохідцям завжди нелегко, але зазвичай вони завжди у виграші, тим більше - держава подала руку допомоги, хоча на разі не таку й міцну, як хотілося б.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÎËÈÒÂÀ ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂ²,
×ÅÑÍ² ÂÈÁÎÐÈ
Хоча офіційно виборча кампанія в Україні ще не розпочалася,
насправді ж політичні партії, а відтак і ми, всі громадяни України, хто за власною волею, а досить часто – мимоволі, включилися в цей непростий, іноді підступний, марафон. Маючи
гіркий досвід майже 30-річної історії, розуміємо, що самі вибори та інформаційно-агітаційний період є досить складними.
Недаремно ж в народі кажуть: «Не важливо, як проголосують,
важливо – як порахують».
Зважаючи на всі загрози, які, можливо, чекають нас після виборів, вірні УГКЦ уже зараз моляться за те, щоб вибори були справедливими та чесними. Так щонеділі, після літургії, всі, хто є в храмі,
разом зі священиком, промовляють «Отче наш» та «Богородице
Діво» у вірі й надії, що до влади прийдуть люди чесні й справедливі,
одержимі українською ідеєю, а ми заживемо мирно і багато на
рідній і Богом даній землі. Хочеться вірити, що цей добрий почин
УГКЦ підтримають й інші релігійні конфесії.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗМІНИ У ВИКОНКОМІ
МІСЬКРАДИ
52-а сесія 7 скликання Турківської міської ради внесла зміни
до рішення Турківської міської ради від 12.11. 2015 року «Про
утворення виконавчого комітету». А саме виключила зі складу виконавчого комітету Турківської міської ради Володимира Хомина, у зв’язку з пропуском більшої половини засідань
виконавчого комітету без поважних причин.
Склад виконкому Турківської міськради поповнили Ганна Семків
та Іванна Голубовська.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Нашій дорогій, любимій донечці, внучці, племінниці, жительці
м. Турка – Яні Михайлівні Пуравець – 9 вересня виповнюється 10
років.
Радіє серце дуже від емоцій,
Від щирих, справжніх
почуттів,
У донечки нашої ювілей,
Багато так сказати хочу
слів.
Рідна моя донечко,
кровиночко мила,
Я щаслива була, як тебе
родила.
А тепер ще щасливіша, бо
ти моя доня,
Віддаю я своє серце у твої
долоні.
З днем народження вітаєм,
Доню милу обіймаєм,
В цей святковий долі час
Ти з’явилася у нас.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться
І у серці буде щастя.
З любов’ю мама Оксана, тато Михайло, бабуся Іванна, дідусь
Сергій, вуйко Ігор.

ПОДАРУНОК ДЛЯ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ БУКОВИНКИ
З трепетним хвилюванням пройшли урочисті першовересневі лінійки у навчальних закладах Турківщини. На більшість
із них завітали гості- представники місцевої і районної влади,
народні обранці, працівники районного відділу освіти, духовенство. Приємним і несподіваним став цьогорічний День знань і
для учнів Буковинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Адже
на шкільне свято до них з приємною місією прибув депутат
Львівської обласної ради, директор ДП «Боринське лісове господарство» Михайло Ільницький. Михайло Михайлович прийшов не з порожніми руками. Він тепло привітав з початком
нового навчального року учнів та педагогів Буковинської школи і подарував наймолодшим, першокласникам, дуже потрібну
на сьогоднішній день для їх навчання річ – комп’ютер. Діти
були надзвичайно втішені такою увагою до них.
Дирекція школи, педагогічний та учнівський колективи Буковинської ЗОШ І-ІІ ст., батьківський комітет щиро вдячні
меценату за такий прекрасний подарунок і бажають йому
міцного здоров’я, родинного тепла, успіхів у роботі, Божої опіки, ласки і благословення.

Â²Í ÄÓÆÅ ËÞÁÈÒÜ ÃÎÑÏÎÄÀ, À ÁÎÃ – ÉÎÃÎ
У справді мальовничому бойківському селі Либохора тче килим долі своєї вчитель української мови і літератури, завуч місцевої середньої школи – творчий і креативний педагог,
абзольвент української філології 1982 року Франкового університету у Львові Михайло Лихва.
Забігаючи наперед, хочеться сказати про надзвичайно дружню, працьовиту та щиропобожну,
класичну сім’ю із семи «Я»: Михайло, Павліна, Ігор, Оксана,
Світлана, Іванко й Микола – справжній вузол української родини, на яких тримається наша Батьківщина.
Четвертий десяток літ накручується на життєво-виробничому
«спідометрі» непосидючого Михайла Михайловича. Завжди в полоні свіжих ідей, нових планів і перспектив – Михайло Лихва є
прикладом для своїх колег як молодших, так і старших у навчально-виховному процесі.
Дивуєшся справжньому витвору техніки й господарності – двокілометровому водогону, прокопаному паном Михайлом із сусідньої високої гори. Не білоручкою, а завзятим господарем славиться Михайло. Корова, свині, качки, гуси, кури… Справжній поліфонічний хор птиці й худоби кожного ранку розриває густі карпатські тумани. А подвір’я наповнюється щемним і стійким молочним запахом.
Непідробною гордістю для вчителя Михайла Лихви є його сини
та невістка, теж за фахом педагоги. Справжньою надійною сімейною шиєю виступає медпрацівник, дружина – пані Павліна. Усе
кипить у її руках. Ніжний жіночий погляд, щирі м’які очі, приємна
усмішка – ось непідробна візитка характеру Павліни Лихви. А все
біля неї звивається-крутиться малесенька помічниця – онучка
Світланка. Провідавши родину свого університетського випускника, в моєму серці плекається вдячна
надія, що із такими міцними сімейними сотами завжди буде процвітати наша незалежна Україна.
Зиновій БИЧКО,
член НСЖУ, м. Львів
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ÐÎÇÐÀÕÎÂÓÂÀÒÈ ÍÀ
ÑÀÌÈÕ ÑÅÁÅ
Міська господарка потребує не тільки постійного догляду,
злагодженого планування, вмілих і робочих рук, а й фінансів.
Десятки тисяч гривень забирає виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання, здавалось би, найпростіших робіт в місті, а коли мова йде про втілення якоїсь серйозної справи, то й поготів. А далі потрібно ще й заплатити виконавцям за зроблені роботи, які по нинішньому курсу долара
становлять досить кругленьку суму, адже будматеріали подорожчали в рази. Тож більшість завдань, які доводиться виконувати міській владі, в основному опираються на підтримку самих жителів міста. Люди озвучують ідею або ж свою проблему, збирають на її втілення чи подолання власні кошти, а
міська рада старається їм у цьому максимально допомогти,
закуповуючи необхідні матеріали. І таким чином було зроблено в місті чимало справ.
У сьогоднішній нашій розмові з міським головою Геннадієм
Когутом ми торкнемося тих питань міської господарки, які
вирішує влада міста зараз. Тож найперше розмова зайшла про
найболючіше для нас – дороги. У нас вони погані, особливо подалі від центра міста, хоча і в інших містах області зі станом
доріг також не солодко.
– Нині нас особливо тривожать дороги на тих вулицях, які
цього літа, після затяжних і сильних дощів, були вщент розмиті,
стали зовсім не придатними для
пересування по них, де утворилися глибокої вибоїни, – каже
міський голова. – Такі проблеми є і на вул. Потік, і на
Бойківській, і на вул. Стельмаха
та деяких інших. Хочу поставити
зараз в приклад жителів вулиці
Потік: за проблемні місця на
своїй вулиці вони вирішили взятися
самі,
попросивши
співфінансування у міської ради.
Тож через систему державних
закупівель Прозоро ми придбали для подальшого виконання
робіт на цій вулиці 80 м труби
відповідного діаметру, цемент,
пісок, арматуру. До речі, не вірилося, що люди на такому крутому схилі, можна сказати у скелі,
зроблять траншею, але вони це
зробили. На одній ділянці дороги, протяжністю 65 метрів, де
стікала вода і змивала грунт,
камінь, уже все забетоновано,
зроблено водовідвід. Тож роботи тут практично завершено. За
тим же самим принципом почали ремонтувати дорогу по вул.
І. Богуна. Міська рада закупила
труби, жителі вулиці зібрали
кошти, зараз там силами
міської ради прочистили дощову каналізацію, розпочали роботи зі встановлення труб, щоб
можна було зробити відведення води. Щоправда, там більш
проблемне місце, бо протяжність дороги набагато
більша. Але розуміємо, що жителі готові робити дорогу на своїй
вулиці, а кошти, які будуть
потрібні для завершення робіт
на ній , ми закладемо у бюджеті на наступний рік.
Щодо ремонту дороги по вул.
Міцкевича (від залізничного вокзалу до автовокзалу), то тут усе
не так швидко, як нам хотілося.
Ми планували цю дорогу зробити в рамках проекту «ПольщаБілорусь-Україна». Але, як я уже
неодноразово озвучував, в нас
підло вкрали мільйон євро, за
який можна було б вирішити проблему з дорогами, і скерували ці
кошти Польщі. Тому цю ділянку
дороги мусимо робити самі.
Проект по вул.. Міцкевича складається із двох частин. Перша –
це ремонт відрізку дороги від
залізничного вокзалу –до моста, що біля заправки фірми
«Агро ЛТД» і друга частина – від
віадуку, що неподалік магазину

підприємця С. Сіданича, до перехрестя, де знаходиться перукарня. Загальна вартість проекту 6 млн. гривень, відповідно по
частинах – 3,5 млн. грн.. і 2,5 млн.
грн. У нас на даний час на ремонт частини першого відрізка
дороги, за рішенням сесії міської
ради, виділено 1 млн. 600 тис.
грн. Проблемним є тільки те, що

все це має робитися знову ж
таки через систему держзакупівель Прозоро. Через Прозоро
міська рада оголосила конкурс,
найняла
для
допомоги
львівську юридичну фірму «Світ
права», щоб уникнути якихось
недоречностей і проблем, словом, щоб усе було згідно закону.
Юридична фірма оформила документи, провела тендер, в якому взяли участь дві фірми. Нам
рекомендували визначити переможця. Але наш тендерний комітет вирішив зайвий раз перевірити всі документи і виявив, що
все було зроблено львівськими
юристами з дуже грубими помилками. Тобто, якщо б ми прийняли до уваги те, що нам підготувала дана юридична кампанія,
Турківська міська рада уже б
мала кримінальне провадження і то дуже серйозне. Тож, ми
не визнали переможця. І це, в
свою чергу, затягнуло процес з
ремонтом дороги. Міська рада
оголосила другий тендер, який
також не відбувся. У понеділок
ми оголосили третій тендер і
тільки після того, як нічого не
вийде, зможемо укладати прямий договір з будь-якою будівельною фірмою І на ці гроші, які
маємо, а це 1 млн. 600 грн., ук-

ласти бруківкою частину дороги
від залізничного вокзалу до автобусного. За нашими пронозами, ці роботи можуть розпочатися не раніше як у жовтні.
– Що буде з реконструкцією
міської каналізації?
– У зв’язку з тим, що кримінальна справа відкрита по факту зловживань при реалізації
проекту будівельною фірмою «Ві
Ай Пі» та департаментом розвитку та експлуатації житловокомунального господарства
Львівської ОДА, вилучено частину документів, що унеможливлює
зробити перерахунок проектнокошторисної документації, щоби
оголосити новий тендер.
– А з освітленням, здається, справи уже набагато
кращі?
– Так, невеличкими, як мовиться, відпайками, по окремих
вулицях, ми налагоджуємо вуличне освітлення. І також багато робимо за рахунок співфінансування мешканців міста. Але й
з освітленням у нас також виникла проблема. У центрі міста –
старе, зношене роками електрообладнання, тут потрібно по-

міняти кабель. Ми уже розпочали ці роботи, але знову ж таки
виникають певні проблеми, пов’язані з системою Прозоро.
Фірма, яка виграла тендер, ще
недопоставила нам кабелю на
суму 70 тис. грн. На наші телефонні дзвінки, електронні запити деякий час фірма не відповідала. Згодом вияснилося, що
там змінилося керівництво, яке
зараз не впевнене, що за попередньою ціною може забезпечити нас кабелем. Тоді виникне
проблема проведення повторного тендеру на закупівлю кабелю, а це знову забере деякий
час.
Потрібно починати вирішувати питання з освітленням вул..
Зелена та інших, де це буде необхідно.
– Цього літа знову на ремонт зачиняли свої двері дитячі садочки.
– Міська рада просить вибачення у батьків за ці незручності,
але в кожному із дитячих садків
потрібно було вирішити ту чи іншу
проблему. Було проведено ремонт дошкільного навчального
закладу №1 м. Турка. Ми попереджали, що будемо робити цей
ремонт. Справа в тому, що стіни
і коридори в садочку були оббиті
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пластиковою вагонкою, а це небезпечно для життя і здоров’я
дітей. Силами працівників дошкільного закладу було демонтовано цю вагонку, і разом з працівниками міської ради зроблено нову електричну проводку на
сходових клітках та на першому
поверсі. Під вагонкою було багато майже наполовину сплавлених, покручених дротів, що
могло призвести до короткого
замикання в електропроводці.
Згідно проекту також відремонтували коридори, сходові клітки,
входи, а ремонт першого поверху зробили власними силами. 20
серпня садочок уже почав функціонувати. Хоча тут доведеться
ще раз прокоштитися, адже в
цій дитячій установі ще потрібно
буде замінити систему опалення.
Виникла у нас проблема й у
садочку №2 (вул. Горішня). Там
протікав дах. Уже частково замінено шифер на бляху. Тут є ще
одна проблема: дах неправильної конструкції, а тому його необхідно поміняти повністю. А
для того, аби це зробити, треба
скласти новий кошторис і передбачити кошти в бюджеті на наступний рік. У дитячому дошкільному закладі №3 (вул. Травнева) перемурували піч, ще потрібно відремонтувати стелю.
Туди пішло найменше капіталовкладень, але є тут проблема – в
садочку немає внутрішнього туалету. Це також будемо вирішувати.
– Геннадію Йосиповичу, як
далі буде з обрізанням дерев
на міському цвинтарі?
– Ті кошти, які були виділені
на обрізання дерев сесією
міської ради, а це 70 тис. гривень, використано. Через Прозоро визначено виконавця робіт.
Тож представники фірми приїхали до нас, було визначено 20
найбільш небезпечних дерев. Ці
дерева уже зрізані. Ще одне дерево зрізано за кошти римо-католицької церкви. Інші церковні
громади, на жаль, не відгукнулися, хоч ми й зверталися до них з
проханням проплатити зрізання хоча б одного дерева. На наступний рік залишилось, здається, стільки ж само дерев, тож
знову будемо їх зрізати. Проблему становить те, що на цвинтарі
багато пам’ятників, і зрізати дерево потрібно вкрай обережно.
Технікою туди заїхати не можна,
аби забрати гілля і стовбури. Доводиться розрізати і виносити
буквально по кусочках. Це, звичайно, створює незручності, але
цю роботу потрібно зробити.
Надіюся, що наступного року питання із зрізанням дерев на
цвинтарі вирішимо остаточно.
Невдовзі буде перегляд бюджету Турківської міської ради за
9 місяців. Можливо, ще щось і
вдасться зробити для міста. А
при підготовці до формування
нового бюджету на 2019-й рік,
плануватимемо так, аби частина коштів пішла на ремонт дороги по вул. Міцкевича і максимально можлива кількість грошей – на співфінансування тих
міні-проектів, тих міні-програм,
які виходитимуть з ініціативи самих жителів міста, тобто там, де
не потрібно документації. Також
прийматимемо участь у мікропроектах обласноі ради, але в основному розраховуватимемо на
власні сили. І так спільними зусиллями будемо робити наше
місто кращим.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Добру, ніжну, милу, ласкаву,
щиру, чуйну, вродливу внучку, донечку, сестричку, жительку с.
Красне Соломію Ярославівну
Зубкович з 20-річчям сердечно
вітають бабуся, мама, тато, сестри і вся
родина і
бажають
дорогій юві л я р ц і
міцного
зд оро в’я,
незрадливого кохання, щасливої долі,
здійснення
усіх мрій і бажань, вірних друзів
у житті, Господньої ласки і опіки
на життєвій стежині.
Мов хризантеми, зорі золоті
Зберем Тобі на щастя й
світлу долю.
Щоб мала стільки радості
в житті,
Як струн вітрів у рідній пісні
поля.
Бажаєм долі щедрої, тепла.
Кохання, добрих вірних
друзів.
Щоб врода не зів’яла, а
цвіла,
Немов калина у широкім
лузі.

Колектив КЗЛОР ЛОЦ ЕМД та
МК підстанції Турка щиросердечно вітає з ювілеєм 60-річчям – Олександра Віталійовича Ільєва і
бажає шановному ювіляру
міцного здоров’я, гарного настрою, радості у
житті, родинного благополуччя, миру, достатку,
Божого благословення на многії
і благії літа!
Нехай Вам у світі щасливо
живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться.
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в
житті повелося,
Хай збудеться все, що іще
не збулося.
Господь хай дарує надію й
тепло –
На многії літа, на щастя й
добро!

6 вересня відсвяткувала свій
ювілей добра, ніжна, привітна,
прекрасна душею людина, вчитель початкових
класів Людмила Володимирівна
В и с о чанська.
Педаг огічний колектив
Верхньовисоцького НВК бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я, безмежного щастя, сімейного благополуччя, плідної праці
на педагогічній ниві, Божої ласки на многії-многії літа!
Ви вибрали шлях нелегкий
у житті –
Стежину свою відшукали
до школи.
Живіть у достатку, здоров’ї, красі
І горя не знайте ніколи!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ВИТОКИ ШКІЛЬНИЦТВА
ТУРКІВЩИНИ
Цього року шість шкіл Турківщини відзначатимуть своє 200-ліття

та сільського господарства.
Однак на перешкоді реалізації планів австрійського керівництва стали об’єктивні причини: відсутність кадрів вчителів,
шкільних приміщень, підручників, а найбільше – небажання самого населення до освіти.
Причиною останнього було те,
що поміщики пояснювали хлопові, що освіта принесе лише
шкоду, оскільки діти підуть по
світу, зледащіють, залишать допомогу батькам, особливо у ста-

Марія –Тереза, яка особливо
проявляла опіку щодо українців,
дала розпорядження приймати
щорічно двох учнів русинів до
закладу при церкві св. Варвари
у Відні (Барбареум) для підготовки служителів вищого духовного сану.
Австрійський уряд також
зрівняв у правах греко-католицьку та римо-католицьку церкви. Українським священикам
навіть було встановлено урядову плату. В таких умовах грекокатолицька церква почала і собі
активну роботу з прискорення
організації шкільництва в Галичині. Посприяв цьому в значній
мірі і шкільний закон від 11 серпня 1805 року від назвою «Пол-

рості. Місцеві чиновники з
доміній, що складалися в основному з поляків, вперто поширювали чутки, що всіх письменних
хлопців візьмуть на службу до
війська на 25 років, де вони або
загинуть на війнах, або повернуться каліками. Така пропаганда спрацьовувала і мала наслідки. Тому питання заснування шкіл затримувалося. Позитивним, однак, було те, що в
1783 році у Львові було закладено зразкову нормальну школу з шести класів, яка згодом
буде реорганізована в Старопігійський вчительський інститут.
У цей час також були організовані чотири головні (окружні)
школи - в Ярославі, Перемишлі,
Красному і Станіславові. Ще
важливішою подією було те, що
декретом Йосифа ІІ від 30 червня 1783 року у Львові було засновано духовну семінарію, навчання в якій з 1786 року почало вестися рідною для українців
мовою. В 1784 році було відкрито Львівський університет з латинською мовою навчання, а при
ньому, у 1787 році, – відділ (факультет) для українців, так званий «студіум рутеніум», заслуги
якого полягають в тому, що вже
до 1809 року підготував 470! високо кваліфікованих священиків,
які внесли, згодом, великий
вклад у національне пробудження Галичини. Що ж до наших
ближчих теренів, то в 1892 році
були відкриті головні (окружні)
школи в Лаврові, при монастирі
св. Онуфрія, та Дрогобичі, а також гімназія в Самборі. Головна школа в Лаврові наступні десятиріччя стала головним
освітнім центром для бойків та
лемків – простого народу.

ітична шкільна устава», в якому,
поряд з багатьма іншими питаннями, було узаконено право
церквам організовувати народні
школи на місцях. Це було правильне рішення австрійської
влади, адже священики були
найближче до народу і їхні поради та настанови сприймалися найбільше. За духовенством
також було закріплено спеціальний нагляд за школою. Держава за собою залишила лише
загальний нагляд. Передача українських шкіл під контроль греко-католицької церкви стала
великою перемогою Львівської
митрополії і особисто тодішнього її митрополита М.Левицького.
А початок справжньої боротьби за українську школу та національне відродження українців
поклали молоді представники
української інтелігенції – випускники греко-католицької семінарії, богословського факультету Львівського університету та
університету у Відні. Ця боротьба почалася з Перемишля, який
став на початку ХІХ століття головним центром наукового і просвітницького руху в Галичині.
У 1813 році львівський канонік М.Левицький став Перемишським
єпископом,
а
шкільним наглядачем – І. Могильницький, колишній студент
Віденського університету. Озброєний міцними знаннями як
словіст, він досконало вивчив українську народну мову і рішуче
взявся за практичну діяльність
в розбудові українського
шкільництва в Галичині. За час
своєї діяльності на цьому посту
він домігся відкриття більше 400
українських народних шкіл. Працював він і в інших напрямках,

У далекому 1818 році були закладені так звані «тривіальні
(початкові) школи» в селах Хащів, Вовче, Нижня та Верхня
Яблунка, Бітля та Либохора. До цього (1817 рік) була започаткована державна (народна) школа в с. Лімна.
З цієї нагоди минулого четверга голова Турківської РДА Олександр Лабецький провів зустріч
з директорами шкіл, які відзначатимуть свій 200-літній ювілей.
Було наголошено, що це важлива історична подія, яку слід
відзначити за участі широкої громадськості, де вказати пройдений історичний шлях, роль і
місце школи у формуванні національної свідомості українців,
підбити підсумки здобутків та
визначити подальші перспективи. Визначено, що свята пройдуть в кожній з шкіл орієнтовно
в кінці жовтня чи на початку листопада цього року.
З висоти сьогоднішнього дня
важко переоцінити цю історичну подію, адже декілька століть
до цього в наших краях, в освітньому плані, існувала майже
цілковита темрява. Лише в окремих селах були «парафіяльні
школи» (дяківки), які працювали без будь-яких навчальних
планів і програм, підручників, а
успіх залежав від рівня освіченості дяка (священики переважно навчання дітей доручали дякам). В умовах польської
окупації, тодішня польська адміністрація не була зацікавлена в освіченості простого народу, особливо серед українців.
Все почало докорінно змінюватися після першого поділу
Польщі, коли в 1772 році наші
землі увійшли до складу АвстроУгорщини, якою в цей час правив Франц-Йосип ІІ.
Всередині 70-х років ХVІІІ століття австрійський уряд почав
реформи в освіті. Для Галичини
це мало особливе значення, оскільки вона почала різко
відрізнятися від західних
провінцій імперії, де майже не
було дітей шкільного віку, які б
не навчалися. Для організації
шкільництва було запрошено
талановитого організатора цієї
справи – Івана Гната Сільбігера
з Пруссії, яка показувала приклад налагодження шкільництва.
Згідно плану Сільбігера, Марія-Тереза (дружина цісаря), 4
грудня 1774 року видала патент
про запровадження трьох типів
народних шкіл: тривіальних,
нормальних та головних. На
державному рівні, у Відні, в 1774
році, було створено Двірську освітню комісію для організації
шкільництва, а в 1776 році у
Львові (з цією ж метою) була
створена Краєва Шкільна Комісія. Деякий час розробляли різні
нормативні документи, складали акти, давали письмові вказівки та рекомендації. До практичного ж виконання реформи
приступили після 1781 року,
коли було видано відповідне
розпорядження самого імператора Йосифа ІІ. Австрійський
монарх особливу увагу звернув
на заснування таких шкіл, завданням яких бачив поширення
між широкими масами в основному знань корисних для розвитку промисловості, ремісництва

зокрема видав 5 шкільних
підручників, серед яких - «Буквар» українською мовою. За
його ініціативою в Перемишлі
було засновано дяко-вчительський інститут, який працював на
кошти церков і жертводавців.
Для вирішення проблеми з
підручниками було засновано
просвітнє товариство під назвою
«Товариство галицьких грекокатолицьких священиків для поширення письма та просвіти серед вірних на основі християнської релігії». Автором статуту товариства був І. Могильницький.
У 1816 році М.Левицький
здійснює канонічну візитацію
деканатів Самбірської округи,
куди входив і Турчанський повіт.
У ході візитації М.Левицький переконався, що громади дадуть
пожертви на заснування шкіл
лише за умови, що діти будуть
вчитися українською мовою. 17
червня 1816 року офіційно з цим
проханням він звернувся в губернське управління у Львові,
але через те, що в ньому засідали в основному поляки, то
відповідь була негативною. Було
дано дозвіл українською мовою вчити
лише релігію. На цю
образливу для українців відповідь
М.Левицький поскаржився у Відень,
на що придворна
канцелярія зажадала пояснень від Галицької
губернії.
Дійшло до того, що
для вирішення справи мови навчання в
Галичині уряд наказав
скликати
шкільну комісію за
участю архієпископів
та головних інспекторів народних шкіл
обох обрядів. Після
тривалих і гарячих
дискусій, декількох перерв між
засіданнями комісії, остаточно
справу було налагоджено 22
травня 1818 року, коли на основі
цісарської спеціальної постанови, комісія видала рескрипт, в
якому було написано:
1. Наука релігії в усіх народних
школах Галичини повинна викладатися по-українськи, грекокатолицькими священиками.
2. У школах, де вчаться діти
виключно греко-католицького
обряду, мовою навчання є українська, але належить вчити читати та писати по-польськи.
3. Якщо у школі вчаться діти
обох обрядів, то всі предмети,
крім релігії, викладати попольськи, але слід подбати, щоб
греко-католики вчилися читати
та писати по-українськи.
4. У громадах зі змішаним населенням, українську школу
дозволено утримувати виключно з власних коштів.
5. Нагляд над польською школою здійснює римо-католицька
консисторія, над українською –
греко-католицька, над змішаною – того обряду, до якого належить більшість дітей;
6. У місцях, де населення
лише греко-католицьке, громада має право утримувати школу
з шкільного фонду.
Ця постанова залишалася
дійсною до 1848 року і була
більше складена з користю для
поляків, ніж для українців. Повної рівності між українцями і
поляками домогтися не вдалося.
Ще в ході роботи комісії, як
пробу, було закладено 5 шкіл в
Самбірській окрузі – селах Бабино Самбірського повіту,
Стрільбичі Старосамбірського
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повіту, Пруси і Дорожів Дрогобицього повіту та в Лімні Турчанського повіту. Всі ці села належали до Імператорського Двору,
тобто належали цісареві. Зроблено було це з метою придобритися до імператора і зробити
це, як подарунок. У той самий
рік римо-католики заклали й
свої школи в Старому Самборі,
Хирові, Рудках та Турці. Як бачимо, в основному в містах та
містечках.
Проба була вдалою і вже наступного 1818 року відкрили
школи в Хащові, Вовчому, Нижній
та Верхній Яблуньці, Либохорі,
Бітлі і ще в 14-ти селах Дрогобицького, Старосамбірського і
Мокрянського деканатів. Найбільше шкіл було відкрито в тодішньому Дрогобицькому повіті
(16 шкіл). Другим був Турчанський повіт (7 шкіл). У наступні
роки і десятиліття закладення
народних шкіл дещо уповільнилося. Так, з 1819 по 1866 рік, на
згаданих теренах, було закладено лише 37 шкіл і, на жаль, ні
однієї в Турчанському повіті. Головною причиною була бідність
населення, адже значну частину коштів на утримання шкіл повинна була давати громада, а в
людей не завжди була можливіть купити дітям й взуття та
одяг. Незважаючи на значні зусилля священиків, батьки з неохотою відгукувалися на їх заклики. Навіть поширеним був такий
вислів: «Де там хлопським дітям
до науки, коли вони півроку пасуть худобу, а другу половину –
сидять на печі!». До того ж поляки, які, незважаючи на втрату
своєї державності, домінували в
усіх державних установах, створювали перешкоди руху українців до вищих шкіл. Тобто,
перспективи для українців, були
мізерні.
Але навіть в цих складних умовах багато українців закінчивши
початкові школи, йшли в світ,
здобували вищі науки і ставали
згодом поводирями свого народу в боротьбі за кращу долю.
Звичайно, найяскравішим прикладом тут є Іван Франко, який
вийшов з простої селянської родини, а став світовою величиною. Можна навести багато інших
прикладів. Наша Турківщина
дала нам Захара Павлюха та
Миколу Боберського – випускників Хащівської школи. Захар
Павлюх, після закінчення Краківського та Віденського університетів, став правником і закінчив
свою кар’єру у чині генерала. Так
Турківщина дала одного з перших генералів з числа українців
Галичини, який в роки ЗУНР з
Відня переїхав до Станіславова
і працював у військовому секретаріаті ЗУНР. Микола Боберський, після закінчення духовної
семінарії в Перемишлі, працював священиком і відзначився
активною громадською роботою
на Дрогобиччині та Самбірщині.
А головне – народив і виховав
сина Івана Боберського, організатора товариств «Січ» і
«Сокіл», члена військового штабу Української Галицької Армії в
роки ЗУНР, батька української
фізичної культури. Його іменем
названий Львівський університет фізичної культури та одна з
вулиць у Львові. Завдяки українській школі, в умовах чужоземного поневолення, була
сформована українська інтелігенція, яка в ХХ столітті стала
рушійною силою в боротьбі за
становлення незалежної української держави. Приємно, що в
тій когорті є і вихідці з Турківщини.
Ярослав ТИРИК.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
06.09.2018 р.
(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)
2018951641/4150
(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)

ПОВІДОМЛЕ ННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля
ГОЛОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ,
ЄДРПОУ 04371259,
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
82094, Львівська обл., Старосамбірський
район, село Головецько
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1 .
Планована діяльність, її характеристика.
Проведення руслорегулюючих та берегоукріплюючих робіт на річці Мшанка для захисту від підтоплення території та об’єктів у селі
Бабино Старосамбірського району Львівської
області» (капітальний ремонт). Дані роботи
передбачають проведення робіт по захисту
від шкідливої дії р. Мшанка (бокової ерозії)
ділянки лівого берега, а саме:
- Виконання культуротехнічних робіт у руслі
ріки та на правобережній надзаплавній терасі
-Регулювання русла ріки на довжині 90,0 м
(поширення в сторону правого берега до 6,0
м);
-Берегоукріплення лівого берега ряжевою
підпірною стіною на довжині 48,0 м.
Технічна альтернативи. Відсутні.
3. М ісце провадження планованої
діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Ділянка у північно-західній окраїні с.Бабино
Головецької сільської сільської ради Старосамбірського району Львівської області.
Територіальні альтернативи. Не розглядається, оскільки будівництво берегоукріплювальних споруд в іншому місці не виконуватиме захисних функцій для даних територій
та об’єктів.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічним наслідком планової
діяльності є збереження тваринного та рослинного світу і поліпшення умов проживання
населення. Реалізація проекту дозволить захистити від руйнування автодорогу, яка веде
до сіл Мшанець, Грозьове, Плоске та прикордонної заставиі і буде здійснення економії
коштів на відшкодування збитків, завданих
від шкідливої дії повеней та паводків р. Мшанка.
5. Загальні технічні характеристики, у
тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Регулювання русла р. Мшанка буде проведено на довжині 90 м (поширення в сторону
правого берега до 6 м). Берегоукріплення лівого берега ряжевою підпірною стінкою на довжині 48м. Висота ряжевої підпірної стінки 1,7
м.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності передбачають дотримання Водного кодексу України під час проведення робіт
на землях водного фонду. Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні,
містобудівні й територіальні обмеження згідно
чинних нормативних документів.
Технічних альтернатив планованої діяльності немає.
Територіальних альтернатив планованої
діяльності немає.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає: - польове обстеження; - інженерно-топографічні вишукування; - виготовлення проектної документації; -

розроблення оцінки впливу на навколишнє
середовище; - доставка на об’єкт необхідних
механізмів, будівництво необхідних тимчасових будівель і споруд складського та допоміжного призначення.. До заходів захисту території при виконанні робіт належить: - дотримання технологій передбачених проектом;
- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього
середовища.
Щодо технічних альтернатив. Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо
інших технічних альтернатив відсутні через
відсутність технічних альтернатив.
Щодо територіальних альтернатив
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
Тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього згоряння екскаватора та бульдозера – в період
проведення робіт із розчистки русла ріки максимальні концентрації забруднюючих речовин
не будуть перевищувати нормативні показники; - при будівництві відбуватиметься тимчасове забруднення річкових вод ріки, при
експлуатації – поліпшення якості поверхневих вод; - після закінчення робіт весь вийнятий грунт буде розрівнюватись бульдозером
полосою до вздовж річки; втрати водних біоресурсів за рахунок втрати кормової бази при
роботі екс каватора будуть компенс овані,
згідно чинного законодавства. Для технічної
альтернативи 1: основним негативним впливом на довкілля буде тимчасове забруднення річкових вод під час роботи екскаватора.
Щодо територіальних альтернатив: не розглядається.
Щодо технічних альтернатив: не розглядається.
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
Планована діяльність належить до другої
категорії видів планованої діяльності згідно
пункту 10 частини 3 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 інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть
включені з достатньою деталізацією наступні
показники: клімат і мікроклімат, повітряне,
водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, а також соціальне і техногенне
середовище.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована с уб’єктом гос подарювання
діяльність може мати значний вплив на дов-
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кілля 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 громадс ького 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 вебсайті 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 зауваженні 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. Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Департаментом державної архітектурно-будівельної
інспекції у Львівській області.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінк и впливу на довкілля, необхідно
надсилати до Департаменту екології та
природних ресурсів Львівськ ої ОДА,
79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, e - mail:
envir@ loda.gov.ua , тел. (032) 238-73-83,
Сорока Назар Любомирович
*
Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

8-го вересня святкуватиме своє 30річчя Роман Васильович Негір – житель
м. Турка. Доброго сина, люблячого чоловіка, турботливого батька від усього серця щиро вітають батьки Василь та Надія,
дружина Андріана,
донечка Діана, батьки дружини Василь та
Галина. Вітають ювіляра також брат Микола, братова Андріяна, племінники Іванко та Злата, брат
Віталій. До привітань
приєднуються дідусі
Іван та Степан, бабусі
Марія та Євдокія, бабуся дружини Юлія,
цьоці, стрики, вуйки і вся велика і дружна
родина та бажають ювіляру міцного здоров’я, світлої радості в житті, родинного
благополуччя, добра, Господнього благословення на многії і благії літа.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Твій вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Дорогу братову, цьоцю, жительку с. Комарники Надію Романівну Федечко з
ювілейним днем народження, яке святкуватиме 7 вересня, щиро вітає родина і
бажає їй міцного здоров’я, достатку,
Божої ласки на многії і
благії літа.
Сьогодні
рівно
шістдесят у Вашому житті минає,
А скільки їх ще на
шляху, про це ніхто
не знає,
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити,
Щоб у мирному небі Вам сонце
всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися.
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються, як липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!

Ó ÒÓÐÖ² ÂÑÒÀÍÎÂËÞÞÒÜ
ÄÎÐÎÆÍ² ÄÇÅÐÊÀËÀ
На закритих міських перехрестях
почали встановлювати дорожні, так
звані антивандальні, дзеркала. Ці дзеркала мають опуклу форму і призначені для розширення оглядовості водіям на небезпечних перехрестях та
при виїзді з другорядної дороги – на
головну.
Уже встановлено три такі дзеркала,
ще одне, при отриманні відповідного дозволу, мають встановити. Реалізація цього проекту відбувається за рахунок коштів
громадського бюджету. Міська рада просить громадян дбайливо відноситися до
дзеркал, не нищити їх.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ЗАПЛАНОВАНО
СТВОРИТИ ПАРК
Нещодавно чергова сесія Турківської міської ради надала дозвіл на розроблення містобудівної документації
на земельну ділянку комунальної власності під міський парк по вул. Січових
Стрільців (на ставках). Орієнтовна
площа парку – 4,4307 га. Фінансування робіт та розроблення містобудівної документації – за рахунок коштів
міської ради.
Тут же буде споруджено й майданчик
для дітей. Сесія також дала дозвіл на
розробку проектно-кошторисної документації під будівництво дитячого майданчика.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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Ò å ë å ï ð
ПОНЕДIЛОК, 10
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
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, 11.50, 23.30, 01.00, 04.00
Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.10, 04.30 Фольк-music
16.15 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00, 23.40 Своя земля
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30 Плiч-о-плiч
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Левиний рик»
22.40 Д/с «1000 днiв для планети»
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження наослiп»
13.00 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.25 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30 «#ШОУЮРИ»
22.35, 00.50 «Танцi з зiрками»
ІНТЕР
03.00 «Богинi ефiра»
04.05, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
04.20 «Школа доктора Комаровського. Невiдкладна допомога»
04.45, 04.50 «Top Shop»
05.15, 05.20, 20.00 «Подробицi»
05.55 «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»
10.15 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
12.25 Х/ф «Формула кохання»
14.15 Х/ф «Джентльмени удачi»
16.10 «Жди меня. Україна»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»

ВIВТОРОК, 11
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
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, 11.50, 15.10, 16.25, 23.30,
01.00, 04.00 Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16.40 Д/с «Щоденники комах»
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»

18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30 Нашi грошi
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Левиний рик»
22.35 Д/с «1000 днiв для планети»
23.40 Перша шпальта
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження наослiп»
13.00 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.25 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30 «Модель XL - 2»
23.40, 00.50 Х/ф «Горизонти
кохання»
ІНТЕР
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»
10.10, 12.25 Т/с «Схiднi солодощi
2»
12.30 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.45 Х/ф «Велика маленька Я»

СЕРЕДА, 12
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
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, 11.50, 15.10, 16.25, 23.30,
01.00, 04.00 Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо» 12+
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
14.30 52 вiкенди
15.20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16.40 Д/с «Щоденники комах»
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 Плiч-о-плiч
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30, 23.40, 02.30 Складна
розмова
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Левиний рик»
22.40 Д/с «1000 днiв для планети»
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.45, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.45, 12.20 «Одруження наослiп»
12.45 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.25 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30 «Король десертiв»
23.40, 00.50 Х/ф «Мiй найкращий

î ã ð à ì à

ворог»
ІНТЕР
05.55 «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»
10.10, 12.25 Т/с «Схiднi солодощi
2»
12.30 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.45 Х/ф «Монстр»

ЧЕТВЕР, 13
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
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, 11.50, 15.10, 16.25, 01.00,
04.00 Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16.40 Д/с «Щоденники комах»
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Сильна доля
22.45 Д/с «1000 днiв для планети»
23.40 Нашi грошi
КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30, 00.50, 05.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.05, 12.20 «Одруження наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20, 04.45 «Секретнi матерiали»
20.20 «Чистоnews 2018»
20.30 Т/с «Школа. Недитячi iгри»
21.30 «Грошi 2018»
23.00 Х/ф «Сотка»
00.55 «Модель xl -2»
ІНТЕР
05.55, 05.25 «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, 09.15 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 12.25 Т/с «Схiднi солодощi
2»
12.30 Х/ф «Iдеальне вбивство»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 04.15 «Подробицi»
20.40 Т/с «Той, хто не спить»
00.50 Х/ф «Смерть негiдника»

П’ЯТНИЦЯ, 14
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
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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, 11.50, 15.10, 16.25, 01.00,
04.00 Погода
09.35 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
14.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
15.20 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
16.40 Д/с «Щоденники комах»
16.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту
18.00, 00.10 Iнформацiйна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
20.30 Перша шпальта
21.25, 03.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Перехрестя Балу»
22.50 Д/с «1000 днiв для планети»
23.40 Схеми. Корупцiя в деталях

06.40 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.30 «Їмо за 100»
11.15, 23.15 «Свiтське життя
2018»
12.15 Х/ф «Все одно ти будеш мiй»
16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
00.20, 04.25 «Лiга смiху»

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Одруження наослiп»
13.05 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15, 22.20, 00.25 «Лiга смiху»

НЕДIЛЯ, 16

ІНТЕР
05.55 «Мультфiльм»
06.15, 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»
10.10, 12.25 Т/с «Схiднi солодощi
2»
13.00 Х/ф «Iнспектор карного
розшуку»
14.50, 15.45, 16.45, 01.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Мiсто з ранку до
опiвночi»

СУБОТА, 15
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.35 М/с «Гон»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини
09.30, 13.50, 15.40, 19.20, 01.30,
03.20 Погода
10.05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф «Книга буття. Створення свiту»
14.00 Телепродаж
14.15 Казка «Ганс, Рекле та чорт»
15.50 Д/ц «Фестивалi планети»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.25 Д/ц «Неповторна природа»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
21.25 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
22.10 Концертна програма Євгена
Хмари «Знамення»
23.45 Д/ц «Дива Китаю»
00.15 Д/ц «Незвiданi шляхи»
02.10 Д/ц «Смаки Культур»
02.35 Д/ц «Смачнi iсторiї»
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН

ІНТЕР
05.35 Д/п «Тетяна Доронiна. Не
люблю кiно»
06.40 «Мультфiльм»
07.10 «Жди меня. Україна»
08.40 Х/ф «Капiж»
10.20 Х/ф «Ще раз про кохання»
12.20 Х/ф «Валентин i Валентина»
14.15 Х/ф «Три тополi на Плющисi»
15.50 Т/с «Таїсiя»
20.00, 02.05 «Подробицi»
20.30 «Круче всех. Новий сезон»
22.30 Х/ф «Двоє пiд дощем»
00.20 Х/ф «Готель романтичних
побачень»

UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10,
03.00 Новини
09.30, 12.40, 15.35, 19.20, 22.00,
01.30, 03.20 Погода
09.35 Х/ф «Книга буття. Створення свiту»
11.20 Казка «Король Дроздобород»
12.45 Своя земля
13.00 #ВУКРАЇНI
13.30 Перший на селi
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.50 Д/ц «Фестивалi планети»
16.20 Т/с «Галерея Вельвет»
19.25, 21.25 Д/ц «Неповторна
природа»
19.55 Д/с «Дивовижнi мiста свiту»
22.10 Вечiрнє шоу з Юрiєм
Марченком
22.50 Д/ц «Незвичайнi культури»
23.50 Д/ц «Китайський живопис»
00.15 Д/с «Дешевий вiдпочинок»
КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 04.10 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.10, 11.20 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
12.55 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
14.00 Х/ф «Я, робот»
16.25 Х/ф «У тилу ворога»
18.30 «#ШОУЮРИ»
19.30, 05.00 «Тсн-тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.40 «Лiга смiху»
ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Великий бокс. Сауль
Альварес Геннадiй Головкiн»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i Решка. Перезавантаження. 3 сезон»
12.10 Х/ф «Людина-оркестр»
14.00 Х/ф «Скупий»
16.20 «Мiсце зустрiчi»
18.00 «Круче всех. Новий сезон»
20.30 Т/с «Нехай говорять»
00.15 «Речдок»
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ЧЕМПІОНАТ РАЙОНУ:
ВИЗНАЧИЛИСЬ
ЧВЕРТЬФІНАЛІСТИ
Минулої неділі, поєдинками 12-го туру, завершився груповий етап чемпіонату Турківщини з футболу.
У групі “А” Бориня зіграла
внічию з В.Яблунькою – 0:0,
Бітля вдома отримала технічну
перемогу над командою з В.Турова, яка не прибула на виїзний
матч, а В.Висоцьке поступило-

ся в домашньому поєдинку Либохорі – 2:4.
У групі “Б” Турка вдома обіграла Ластівку – 6:0, а Присліп –
Явору – 8:2.
Таким чином, за підсумками

7 âåðåñíÿ 2018 ðîêó

групового етапу, до фінальної
частини із групи “А” пройшли команди з Либохори, В.Яблуньки,
Борині та В.Висоцького, які зайняли, відповідно, 1-4 місця у
турнірній таблиці. У групі “Б” четвірку кращих очолили футболісти
з Явори, за ними – Присліп, Вовче та Турка.
Згідно жеребкування, що
пройшло у середу, 5 вересня,
у адмінбудинку турківського
міського стадіону “Карпати”,
у суботу, 8 вересня, у першому чвертьфінальному поєдинку, що розпочнеться о
13.00 год. зіграють команди з
Прислопа та Борині, за ними –
о 15.00 год. на поле вийдуть
В.Яблунька та Вовче. У неділю, 9 вересня, за путівку до
півфіналу в боротьбу о 13.00
год. вступлять Явора та
В.Висоцьке, за ними – о 15.00
год. – Турка та Либохора.
Усі матчі пройдуть на турківському міському стадіоні
“Карпати”.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

ÁÎÃÄÀÍ ÌÎÑÊÀËÜ ³ ÎËÅÍÀ Á²ËÅÍÜÊÀ
представлятимуть Львівщину у фіналі Всеукраїнської
спартакіади держслужбовців в Ужгороді
У неділю, 2 вересня, у Львові завершилися змагання фінальної частини обласної Спартакіади Львівщини серед команд державних службовців. На урочистому відкритті змагань команди
вітали члени організаційного комітету – начальник управління фізичної культури та спорту
ЛОДА – Роман Хім’як, голови профспілкових комітетів – Мирон Іванків та Світлана Каменцева, голова ЛОО ФСТ «Спартак» - Віктор Первачук.
Держслужбовці змагались у п’яти видах
спорту: волейбол, футзал, настільний теніс,
шахи і шашки.
У шашках чемпіон минулорічної Всеукраїнської спартакіади серед чоловіків – Богдан
Москаль та срібна призерка серед жінок –
Олена Біленька (ГУ ДФС України у Львівській
обл.) не залишили шансів на успіх своїм опонентам і впевнено здобули перемогу над усіма суперниками.
У загальнокомандному комплексному заліку заслужену перемогу святкувала команда ГУ ДФС України у Львівській обл. на друге
місце п’єдесталу пошани піднялася команда Турківського р-ну і замкнула трійку лідерів
команда Самбірського р-ну.
За підсумками змагань всі переможці та
призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами.
З переможців ХІІ Спартакіади Львівщини
серед команд державних службовців буде
сформовано збірну команду області, яка 2428.09.2018 р. у м. Ужгород, візьме участь у
ХХ Всеукраїнській спартакіаді серед збірних
команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Вітаю всіх призерів та учасників змагань із здобуттям добрих спортивних досягнень, бажаю фізичного і духовного здоров’я, бадьорості, оптимізму, добробуту, злагоди та миру, і надалі не збавляти оберти,
на власному прикладі доводити, що заняття спортом забезпечує велику життєдайну силу, міцне здоров’я та довголіття.
Ігор ВЛАСЕНКО,
головний суддя Спартакіади, заступник голови ЛОО ФСТ «Спартак».
Здаються в оренду магазини:
с. Явора – вул. Центральна, 244 – А; с. Ільник – вул.. Центральна, 257 – А. Телефон: 0501724290.
Продається будинок в с. Вишня Городоцького району (неподалік
технікуму в Рудках). Є газ, вода, присадибна ділянка. Ціна – 27000
доларів. Можливий торг. Тел.: 0501819405, 0501819404,
0984629260.
Продається незавершений будинок (дерев’яний, обкладений
білою цеглою) по вул. Зарічна в м. Турка. Є присадибна ділянка 6
арів, сад.
Тел.: 0956029195, 0663447535.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
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Тираж 2498 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

Терміново продається приватизований дерев’яний будинок в с. Ільник, площею 100м кв.
Є вода, газ, приватизована земельна ділянка, сад. Поруч –
річка, ліс, недалеко – автобусна
зупинка. Пряме сполучення зі
Львовом.
Телефони для довідок:
0963631580; 0953808752.

Турківський професійний ліцей продовжує набір учнів до
25.09.2018 року за такими професіями:
НА БАЗІ 9 КЛАСІВ:
- Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. –
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Водій автотранспортних засобів (категорія “C”).
- Слюсар з ремонту автомобілів.
- Машиніст крана автомобільного. Водій автотранспортних засобів
(категорія “C”).
- Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Штукатур.
НА БАЗІ 11 КЛАСІВ:
– Слюсар з ремонту автомобілів. Машиніст крана автомобільного. Водій автотранспортних засобів (категорія “C”).
– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “C”).
– Слюсар з ремонту автомобілів.Тракторист. Водій автотранспортних засобів (категорія “C”).
Також проводить набір на курси перепідготовки за такими професіями
– Перукар.
– Тракторист.
– Електрогазозварник.
Адреса: м.Турка, вул. Молодіжна, 39. Телефони: (03269) 3-2154, 3-17-16, 3-17-15.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Колектив Явірського НВК глибоко сумує з приводу смерті колишнього вчителя фізики та математики Юлії Михайлівни Яворської і
висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.
Священик церкви Введення в Храм Пресвятої Богородиці с. Верхнє,
протоієрей о. Іван Москаль з сім’єю висловлює щире співчуття старості церкви Миколі Михайловичу Антоніву з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті батька.
Колектив Турківського РЕМу висловлює щире співчуття майстру
Лімнянської експлуатаційної дільниці Миколі Федоровичу Сиглянику
з приводу тяжкої втрати – смерті матері – Анастасії Асафатівни.
Відділ культури, районний Народний дім, працівники народних
домів району висловлюють щире співчуття директору Народного дому
с. Верхнє Миколі Михайловичу Антоніву з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.
Дирекція та профспілкова організація Верхненського НВК сумують з приводу смерті колишньої техпрацівниці Любові Іванівни Бабич і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійної.
Колектив, депутатський корпус та виконавчий комітет Верхненської сільської ради висловлюють щире співчуття директору Народного дому Миколі Михайловичу Антоніву з приводу тяжкої втрати –
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