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Колектив працівників Матківського НВК
щиро вітає вчителя початкових класів -
Марію Іванівну Матковську з 60-річчям
від дня народження, яке святкувала 14
жовтня. Бажає шановній іменинниці
міцного здоров’я, життєвих сил і енергії,
поваги від людей, ко-
лег по роботі, достат-
ку, миру, Божого бла-
гословення.

Хай ладиться
скрізь: на роботі, в
родині.

Щоб радісний
настрій у серці не
згас.

Все світле і гарне,
що треба людині,

Нехай неодмінно
приходить до Вас.

Хай щастя приходить і ллється
рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Хай Матінка Божа - Цариця Свята -
Дарує щасливі й многії літа!

Колектив працівників Матківського НВК
щиро вітає з 55-річчям – техпрацівника
школи - Любомиру Ярославівну Марка-

нич - і бажає їій міцного-міцного
здоров’я, родинного теп-

ла, благополуччя, удачі,
миру, добра, Господнь-

ого благословення на
многії літа.
Всю доброту, яка

існує в світі,
Всю радість, що живе

поміж людей,
Найкращі всі, що до впо-

доби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.

Доречною і вкрай потрібною для Турківсь-
кої ДЮСШ «Юність» стала субвенція  в сумі
55 тис. грн., виділена Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, за сприяння депутата Верховної Ради
України Андрія Лопушанського, для прид-
бання спортивного інвентаря. За ці кошти
ми вже закупили два сучасні тенісні столи,
вартістю вісім тисяч гривень кожний,  на 15
тис. грн. – комплект спортивної форми, а на
12 тис. грн. – форму та спортінвентар для
волейболістів,  на 10 тис. грн. – шашки та
годинники для гри.

За такий гарний подарунок ми щиро
вдячні  народному депутату Андрію Лопу-
шанському, його помічникам Ірині Кірі та
Наталії Гошівській, які, власне, турбували-
ся, щоб кошти нам було виділено.

Василь ЦІКО,
 директор ДЮСШ «Юність».
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«МЕРСЕДЕС»
ЗБИВ ПІШОХОДА
У селі Верхнє Висоцьке, внаслідок на-

їзду мікроавтобуса «Мерседес», загинув
пішохід. Про це  повідомили у відділі ко-
мунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода стала-
ся 15 жовтня, близько 20.45.

Як попередньо встановили правоохо-
ронці, водій мікроавтобуса «Мерседес
Спринтер», 59-річний мешканець м.Ста-

рий Самбір скоїв наїзд на пішохода, 41-
річного місцевого жителя. Внаслідок на-
їзду чоловік отримав тілесні ушкодження
та помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне
провадження за ч.2 ст.286 (порушення
правил безпеки дорожнього руху) КК Ук-
раїни. Санкція статті передбачає пока-
рання – позбавлення волі на строк від
трьох до восьми років, з позбавленням
права керувати транспортними засоба-
ми на строк до трьох років, або без тако-
го.

Наш кор.

У складі делегації, сформованої з жи-
телів Старосамбірщини, Сколівщини та
м. Самбір, і турківчани мали добру наго-
ду подорожувати європейськими столи-
цями та історичними містами, а також по-
бувати в стінах Парламентської Асам-
блеї  Ради Європи. В ПАРЄ вони   ознай-
омилися з особливостями роботи цієї
важливої міжнародної інституції, безпо-
середньо поспостерігати за засіданням
Асамблеї із сесійної зали. В рамках круг-
лого столу обговорили з українською де-
легацією ті виклики, які постали перед
нашою державою на міжнародній арені.
Про це розповів телефоном депутат Вер-
ховної Ради України Андрій Лопушансь-
кий, який і зустрічав наших земляків у
Страсбургу.

«Сподіваюся, що вже невдовзі хтось із
цих молодих людей відстоюватиме інте-
реси України  в ПАРЄ. Україна – велика
європейська держава, а тому дуже важ-
ливо, щоб наша молодь переймала й
втілювала в життя  у себе на батьківщині
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прогресивні європейські цінності і стан-
дарти», – наголосив Андрій Ярославович.

Зазначимо, що це вже не перша цікава

й пізнавальна  поїздка, зорганізована
депутатом країнами Європи.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

²ÂÀÍ ÑÀÂÊÀ
ÑÊËÀÂ ÏÐÈÑßÃÓ

ÄÅÏÓÒÀÒÀ
Горді за  свого випускника педагоги

Лімнянського НВК та Хащівської ЗОШ І-ІІ
ст. Власне , в цих закладах освіти навчав-
ся у свій час депутат Верховної Ради Ук-
раїни Іван Савка, який днями склав де-
путатську присягу в стінах парламенту
України. Директор Лімнянського НВК
Ярослав Тирик уже запросив народного
обранця на святкування 200-ліття шко-
ли, яке відбудеться 10 листопада.

Наш кор.

ÏÎØÊÎÄÆÅÍÎ
ÒÐÓÁÎÏÐÎÂ²Ä

14 жовтня, о 22:25 год., неподалік с.
Нижній Турів, на 287 км ділянки 43 траси
1 нафтопродуктопроводу “Прикарпат За-
хідтранс”, на магістральній трубі, виявле-
но пошкодження трубопроводу, у вигляді
отвору,  діаметром 10х10 мм. На час ог-
ляду труби, витоку нафтопродуктів у на-
вколишнє середовище не виявлено. Про
це сповіщає Департамент з питань цив-
ільного захисту ЛОДА.

Пошкодження ліквідувала ремонтна
бригада “Прикарпат Західтранс”.

 Труба знаходиться у землі на глибині
1 м 20 см. Роботу нафтопроводу не пору-
шено. Обставини події з’ясовуються.

Наш кор.

Церковний комітет, хор та громада с.
Ропавське вітають з днем народження
настоятеля храму Св. Мучеників Макка-
веїв о. Романа Роля – і бажають йому
м іцн о г о - м іц но г о
здоров’я, успіхів на
ниві служіння Госпо-
ду і людям, родинно-
го тепла, Господньої
ласки і благословен-
ня.

Здоров’я міцного
і щастя без краю -

Усього найкра-
щого щиро ба-
жаєм.

Щоб серце Ваше
зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро.
Хай радість приносить Вам кожна

година,
Від бід вберігає молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежи-

на
На многії  щасливі і мирні літа.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒ²ÒÜ
«ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÓ»

на 2019 рік
Передплатна ціна (разом із

платою за прийом передплати):
- 1 місяць – 17,10 грн;
- 3 місяці – 49,30 грн;
- 6 місяців – 93,35 грн;
-12 місяців - 182,90 грн.
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Дорогого, люблячого, турбо-
тливого, найкращого у світі си-
ночка, жителя с. Красне – Олега
Вікторовича Чичерського – із
20-річчям від дня народження,
щиро вітають тато Віктор, мама
Руслана.

Вітаємо з днем народження!
Д в а

десятки
років ти
ж и в е ш
на біло-
му світі.

Ти ба-
г а т о
знаєш та
в м і є ш ,
д о р о г а
вибрана, але йти по ній деколи
дуже складно!

Бажаємо Тобі сили та напо-
легливості в досягненні постав-
лених цілей! Нехай Господь дає
Тобі мудрість для осягнення
істин, які принесуть в життя доб-
ро та радість, подарують багато
друзів і теплі відносини з близь-
кими людьми! Нехай Твої душа і
тіло удосконалюються, набува-
ють стійкості, стрункість і
твердість! Нехай всі барви землі
живуть у серці, створивши пре-
красну веселку!

Любові Тобі і розуміння, здо-
ров’я і щастя, удачі і терпіння.

Переповнені емоціями, щас-
ливі, зворушливі, схвильовані і
розчулені, з почуттям неймовір-
ної вдячності за чудово прове-
дений час серед своїх колег –
красивих, молодих, повних сил і
енергії, молодих душею ентузі-
астів, що вміють  іти в ногу з ча-
сом, ставати порадником і дру-
гом, котрому довіряють, з ким
хочуть поділитися, люблять і по-
важають.  Враження настільки
сильні, настільки щастя пере-
повнювало душі, що не давало
заснути й, за словами багатьох,
тої радості, того задоволення,
того щастя, що взяли з собою,
вистачить на цілий рік. Можна
зрозуміти й тих, хто вперше був у
такому красивому залі…

Свято цьогоріч було особли-
вим.

 Четвер. До кожного ветерана
завітали школярі, а молодші – зі
своїми наставниками – такі рідні
і такі дорогі… Вітання. Квіти.
Подаруночки. Сльози щастя….
Щасливий четвер! Нас пам’ята-
ють.

П’ятниця перевершила усі
наші сподівання. Заздалегідь
розіслані запрошення на свято.
Особливо каліграфічний почерк
на білому конверті (без квітів) –
манив заглянути всередину:
пишні квіти – і задушевні купле-
ти, а настрій святковий уже від
четверга.

Чудова осінньо-літня погода,
навколишня природа, тепло із
неба злилося з теплом людсь-
ких  сердець. Його відчували
запрошені, лише переступивши
поріг школи.  Зустрічали госпо-
дарі свята – випускники (11 клас)
зі своїм мудрим,   добрим та
ініціативним наставником - Оль-
гою Галишин, і педагоги, котрі,
вітаючи, гостинно запрошували
в учительську.

Прекрасно  естетично офор-
млена кімната. Привітні усміш-
ки колег,   потиски рук, теплі об-
ійми, щирі поцілунки, задушевні
слова, зокрема  і від своїх ко-
лишніх учнів –  нині досвідчених,
мудрих, висококваліфікованих
педагогів.

Гостинно відчиняються двері,

СВЯТО ШКІЛЬНОЇ РОДИНИ

і наступними нас вітають госпо-
дарі свята, котрі в той день зам-
іняли всіх – дирекцію і педагогів.
Тепло, щиросердечно і емоцій-
но поздоровляли всіх, зокрема

гостей… Все йшло по висхідній.
Тепер запросили в гостинний
святковий актовий зал, де все
викликало захоплення: і най-
менші діти-горобчики, що, сидя-
чи на лавочці під стінкою  в білих
сорочечках з чорними кокарда-
ми, в актовій залі, щебетали
привітні слова, і навіть сама сце-
на, оформлена продумано, кра-
сиво і змістовно, вітала нас ве-
личально.

Метафорично, по-сучасному,
організатори відпочинку запро-
сили в «бар-кафе», щоб пригос-
тити  «блюдами» з їхнього
«бару». Кожен номер був оригі-
нальний, своєрідний, коротень-
кий, веселий, дотепний, не на-
докучливий –  більшість у формі
ігор, зі знанням ( чи незнанням)
англійської. Новаторськими, і

такими, що заслуговують на ува-
гу, були спільні номери учнів  і
вчителів, директорів школи –
вчительського колективу і  учні-
вського самоврядування. Це
робить атмосферу теплою і не-
вимушеною,  стирає грані між уч-
нями і вчителями, веде до
більшого взаєморозуміння. Но-
мери продумані до найменших
деталей, з толерантністю, щоб
не поставити когось із настав-

ників у незручне становище.
Художня частина пройшла на

одному диханні – легко, весело,
забавно, змістовно, піднесено.

Надзвичайно тепло, душевно
дарували букетики троянд
(п’ять) – однаковісінькі, різноко-
льорові, мініатюрні, зручні і кра-
сиві – кожному ветерану-пенсі-
онеру. Найбільшою приємною
несподіванкою був не менш
щедрий дарунок –  запрошення
на спілкування за чашкою кави
до одного з найкращих у місті
барів.  Пригощали воістину з ук-
раїнською гостинністю.

Наскільки щедра цього року
осінь на тепло, не меншим  було
тепло сердець, тепло душ як гос-
подарів свята, так  дирекції, так і
всіх членів колективу, незалеж-
но від віку.

 Вже в минулому перша неділя жовтня –День учителя. На
шпальтах газет –   прочитані статті, вітання...

Та ніким не прочитані сторінки життя, що залишилися в
серцях і душах запрошених на свято пенсіонерів, ветеранів-
педагогів, що відбулося в Турківському НВК.

 Легко, впевнено, невимушено,
з гумором, коригував це свято
директор школи, запрошуючи до
слова бажаючих. Виступи були
щирі, відверті  як з боку  дирекції,
вчителів, так і з боку пенсіонерів.
Не обминув увагою й тих, у кого
був день народження вдома, і
дав можливість усім хором при-
вітати іменинницю. Не забув
привітати й тих, хто вперше став
на вчительську стезю.

Словом, свято вдалося. День
учителя був чудовим.

Тож хай Господь Бог береже
Вас усіх, додає сил, здоров’я, на-
снаги, енергії, творчих ідей, но-
вих задумів, здійснення планів,
мрій і бажань. Щасливої, плідної
співпраці Вам зі своїми вихован-
цями і по-християнськи : «Мно-
гая і благая літ!»

  Від імені вдячних пенсіо-
нерів –    Катерина КОГУТ.

P.S. Духом освітянської ре-
форми віє з листівки-запро-
шення, де учні надзвичайно
делікатно і коректно дають на-
станови чудовому вчителю : «З
настроєм гарним заходити в
клас – щоб радісно, легко, нат-
хненно й красиво скарби світу
знань відкривати для нас – чу-
довому вчителю зичимо щиро!»

До вітального слова було зап-
рошено заступника голови Турк-
івської РДА Юрія Лила. Він ко-
ротко зупинився на цих історич-
них датах, на тому, що саме до
свята Покрови з Константинопо-
ля до нас прийшла приємна
звістка про  те, що українській
церкві буде надано томос, зак-
ликав присутніх вшанувати всі
покоління воїнів, які впродовж
століть боролися за неза-
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ÇÀÕÎÄÀÕ
Минулої п’ятниці в актовому залі Турківської дитячої му-

зичної школи зібралися   представники влади, громадськість
міста,  воїни-афганці, учасники бойових дій на Сході України.
Об’єднали  учасників урочистого заходу   події, які свого часу
змінили хід історії нашої країни –  День українського козацтва,
День створення УПА,  День захисника України та одне з найве-
личніших  свят для всіх християн  –  Покрова Пресвятої Бого-
родиці.  Тих, хто поклав своє життя  на  вівтар України в  ім’я
прийдешніх і вільних поколінь – Героїв відомих і Героїв безімен-
них,  вшанували  хвилиною мовчання.

лежність України, та відстоюють
її зараз.

– Зичу вам усім здоров’я і надії
на краще майбутнє, знати, що
кожен із нас перебуває під свя-
тим Омофором Богородиці –
нашої Заступниці, – наголосив
Юрій Дмитрович.

Виступила перед присутніми й
помічник народного депутата
Верховної Ради України Андрія
Лопушанського  Ірина Кіра. Вона

детально зупинилася
на   історії створення
УПА та її героїчній бо-
ротьбі, а також при-
вітала  учасників  уро-
чистого дійства з Днем
захисника України.

Після виступів гос-
тей  ведучі Анна Фе-
ренц і Надія Донець
запросили усіх поди-
витися святкову кон-
цертну програму.
Відкрив її дитячий хор
музичної школи  під
диригуванням  Уляни
Боберської.  Соліст
Михайло Федорко
заспівав  пісню про
козацьку долю,  гіта-
рист Микола Боберсь-
кий виконав твори
«Рости, черемшино»
та «Прощався
стрілець із своєю ріднею». Кері-
вник духовного колективу «Сур-
мачі» Михайло Костевич підготу-
вав цікавий сольний номер,  та-
кож під бурхливі оплески гля-
дачів виступили зразковий дитя-
чий фольклорний колектив
«Юні бойківчани» (керівник Лю-

бов Гошовська) та солістка Іван-
на Ільків.

 У суботу делегація  учасників
АТО з нашого району  брала
участь у Марші захисників Украї-
ни у Львові, а в неділю  – пред-
ставники Турківщини  (на фото)
пройшли в Марші націоналістів

Сердечно і з великою любов’ю
вітаємо з 16-річчям, яке відзна-
чала  17 жовтня,  нашу дорогень-
ку онучку, жительку с. Хащів - Ма-
рію Миколаївну Мицяк.

Бажаємо Тобі, рідненька,
міцного-міцного здо-

ров’я, щастя, ра-
дості, людської

шани і поваги,
вірних і не-
з р а д л и в и х
д р у з і в ,

з д і й с н е н н я
мрій і бажань,

щасливого довго-
ліття, благополуччя у житті, Гос-
подньої опіки і благословення.
Многая і благая Тобі літ!

Живи з любов’ю до людей,
І ця любов Тобі воздасться
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
З любов’ю – дідо і баба.

на честь Української повстансь-
кої армії  в столиці нашої держа-
ви - Києві.

На Покрову, біля фігури Божої
Матері, в м. Турка, за участі духо-
венства, відбувся подячний мо-
лебень.

ОЛЬГА ТАРАСЕНКО.
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ПРОДОВЖУЮТЬ
ХВОРІТИ НА КІР

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала Україну ліде-
ром із захворюваності на кір у Європі. Перше місце у цьому
плані займає Львівщина, тут за 9 місяців поточного року на
кір захворіли 6078 людей. Другим у цьому списку  стоїть  За-
карпаття, третя позиція – за Івано-Франківщиною.

Кір – небезпечне і заразне вірусне захворювання, яке передаєть-
ся повітряно-крапельним шляхом,  і від якого ліків не існує. Інкуба-
ційний період триває 21 день.  Діти і дорослі, які не отримали проф-
ілактичне щеплення, знаходяться в зоні ризику. Захистити від хво-
роби, або пом’якшити її перебіг,  може тільки вакцинація.

– На кір продовжують хворіти як діти, так і дорослі,   й  в нашому
районі, – каже   помічник лікаря-епідеміолога  Турківського район-
ного лабораторного відділення  Ганна Хащівська. – До речі, дорослі
дуже важко переносять захворювання.  З початку року, станом на
16 жовтня, на Турківщині на кір захворіло 193 особи, з них – 33
дорослі ( старші 17 років). Нещодавно зафіксовано  спалах кору  у
Завадівському НВК. Аби хвороба не розповсюдилася, на деякий
час тут оголошено карантин і припинено навчання. Хочу наголоси-
ти, що вакцина від кору є у всіх лікарських амбулаторіях та  у
Турківській поліклініці. Вакцина – безкоштовна.

Медики нагадують батькам: якщо вашій дитині скоро виповнить-
ся рік або 6 років, їй необхідно робити щеплення відповідно до
календаря. Якщо дитина пропустила першу чи другу дози вакцини
КПК за графіком, або ж батьки не пам’ятають, коли і які щеплення
робили дитині, звернутися до медичного закладу, щоб якнайшвид-
ше отримати безкоштовне щеплення.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Дорогого, милого, люблячого, прекрасного, чуйного, турботливо-
го сина, чоловіка, татуся, брата, власника магазину «Автозапчасти-
ни», жителя м. Турка - Михайла Климовича Павлика - з 34-річчям
від дня народження, який святкуватиме 25 жовтня, щиро вітають
мама Марія, дружина Оленка, донечка Софійка, синочок Ярослав,
сестри Світлана, Ірина, брат дружини Володимир з сім’єю, племін-
ниця Каріна, тесть Василь.  Імениннику вони
бажають міцного здоров’я, любові від рідних,
поваги від дітей, миру, добра, радості, сімей-
ного благополуччя, Господньої ласки і всьо-
го найкращого.

Вітаєм з роками, що завітали
Согодні у Твоє життя.
Їх  сьогодні 34 ми нарахували,
А зичим дожити у щасті до ста!
Творити  й висот нових досягати.
Міцніє хай сила, квітує краса.
Щоб всього найкращого в світі зазнати –
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

Дорогого, люблячого сина і брата, коханого чоловіка, чуйного і
турботливого татуся - Михайла Романовича Пуравця з м. Турка - із
35-річчям від дня народження від щирого серця вітають мама
Надія, тато Роман, брат Богдан із  сім’єю,  дружина Оксана, донечка
Януся і бажають  дорогому імениннику міцного здоров’я, життєвих
сил і енергії, достатку та Божого благосло-
вення на довгі та щасливі роки життя.

Попереду ще буде хай радості багато,
В домівці Твоїй в серці дзвенітиме ще

свято.
Буде міцним здоров’я та гаманець пух-

кий,
Хай голос Твій лунає веселий та

дзвінкий.
А нині ми бажаєм всіх милостей від

Бога,
Добро хай топче стежку щоденно до

порога.
Хай Мати Божа завжди від бід оберігає,
Своїм благословенням щоденно огортає.

ÇÓÕÂÀËÅ
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У неділю, 14 жовтня, близько 21.00 год.,  тривожне повідомлення

надійшло в Турківське відділення поліції. До правоохоронців звер-
нувся житель с. Радич, в будинок якого увірвалися невідомі особи й,
побивши господаря, викрали  кошти та дорогоцінності. Зразу ж на
місце події виїхала слідчо-оперативна група, яку очолив начальник
відділення поліції Дмитро Роль. Вже на місці було встановлено, що
четверо невідомих постукали в житловий будинок потерпілого, 1956
р.н, пенсіонера, й, скориставшись довірливістю власника, який
відчинив двері, відштовхнули його  і взялися до грабунку. Господаря
повалили на долівку, зв’язали руки пластиковим хомутом, почали
бити, вимагаючи сказати, де знаходяться гроші та цінності. При цьо-
му наносили йому удари по голові, а щоб не кричав, заклеїли рот
скотчем. Від ударів господар  втратив свідомість, а коли прийшов до
тями, грабіжників у будинку вже не було, а двері - зачинені. Але
вилізши через вікно, він прийшов до сусідів і розказав про подію.

 Правоохоронці встановили, що з будинку викрадено 25 тис. євро,
6 тис. доларів, 20 тис. гривень  та ювелірні вироби, на суму близько
100 тисяч гривень. Все це знаходилося у сховку в печі однієї із жит-
лових кімнат.

По даному факту відкрито кримінальне провадження. Триває
досудове розслідування. Правоохоронці проводять невідкладні
слідчі дії зі встановлення свідків та очевидців події та осіб-правопо-
рушників.

З усього видно, що цей злочин був чітко спланований. Його вико-
навці знали, що господар має чималі кошти та й що в цей час він в
будинку один, як і те, де  зберігає гроші. Не обійшлося, напевно, й
без місцевих навідників, які  напередодні спостерігали за будин-
ком й допомагали злочинцям спланувати крадіжку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТРИ ПОЖЕЖІ – В ОДИН
ДЕНЬ

Минула середа  виявилася для турківських і боринських ря-
тувальників спекотною.

Вночі була пожежа на вул. Джерельна  м. Турка, в дерев’яному
житловому будинку, критому шифером. Вогнем знищено дах, на
площі 40 м кв., та пошкоджено дах –  на площі 120 м кв., і перекрит-
тя.  А зранку, о 9 год.  51 хв., на пульт пожежно-рятувальної частини
знову надійшло повідомлення з Турки, з вул. Богдана Хмельницько-
го, 64 –  про пожежу на другому поверсі двоповерхового житлового
будинку  в квартирі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та по-
шкодив стіни.

Цього ж дня, о 17 год. 10 хвилин, спалахнула пожежа в Нижньому
Турові, в дерев’яній господарській будівлі. Вогнем знищено житло-
вий будинок, господарську будівлю та 5 тонн  сіна.

Служба порятунку просить громадян ретельно дотримуватись
правил пожежної безпеки та перевірити справність електромережі
у своїх  оселях. Адже відповідальність та сумлінне виконання  пра-
вил пожежної безпеки рятує  наше майно і життя.

Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

ДОНОРСЬКА
КРОВ РЯТУЄ

ЖИТТЯ
 22 - день донора. Це свято

є надзвичайно важливим, оск-
ільки люди, які жертвують
свою кров, є такими ж рятів-
никами, як і лікарі.  Завдяки їм
врятовано сотні і тисячі
людських життів. І не важли-
во, чи це мирний час, а чи сьо-
годнішній, тривожний,
військовий, на Сході України.
Там для поранених бійців, що
захищають нашу неза-
лежність, кров потрібна
мало не щодня.

Сумно, але щораз доводить-
ся констатувати, що з року в рік
донорів у нас стає все менше.
Можливо, через байдужість, або
ж через те, що держава надає
донорам недостатні пільги та
гарантії, які б   могли стимулю-
вати людей до цієї благородної
справи.

Звичайно, у сфері медицини
ми маємо чимало таких, хто на
перший поклик відгукується на
людську біду і здає кров, коли її
вкрай потрібно. Низький уклін
їм за це і шана. Але хочеться,
щоб активну громадянську пози-
цію займали й працівники уста-
нов та організацій району, й не
лише в День донора, коли,
віриться, матимемо активність
донорів, а й у звичні періоди
року. Закликаю всіх небайдужих
прийти в Турківську КЦРЛ 22 жов-
тня і здати кров.

Хочу відзначити й те, що з по-
чатку року донори здали уже 147
л.  крові. В минулому році – дещо
менше (125 л), а в 2016-му – 140 л.

Костянтин КОРОБОВ,
в.о. головного лікаря Туркі-

вської КЦРЛ.

На жаль, упродовж багатьох
років ремонт автошляхів району
хоч і проводять, але не так, як
би хотілося. Проїжджі  частини,
особливо в сільській місцевості,
бажають бути кращими. Особли-
во це актуально для авто-
мобілістів, які мало не щодня
згадують, як кажуть, незлим, ти-
хим словом і владу, і дорожників,
щораз розбиваючи то те, то інше
у своїх авто.

Говорячи про такий невтішний

Найкращу, кохану дружину, люблячу, турботливу матусю, чуйну,
дбайливу бабусю - Любов Луківну Мандзяк, жи-
тельку с. Верхнє Висоцьке,- із днем народжен-
ня, яке святкуватиме 20  жовтня, від щирого
серця і з великою любов’ю вітають чоловік
Іван,  дочка Наталя, зять Іван та онучка Ана-
стасія, дочка Оксана, зять Іван, дочка Ма-
руся і бажають дорогій іменинниці міцно-
го здоров’я – з роси і води, невичерпної
життєвої енергії, достатку, миру, добра,
світлої радості в житті, Божого благо-
словення і опіки.

Для Вас сьогодні – посмішки, вітання,
Осінніх квітів ніжна розмаїть,
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийміть.
Ми хочем  радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт.
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я зичимо міцного – на сто літ!

У І в а н о - Ф р а н к і в с ьк і й ,
Львівській, Миколаївській,
Харківській, Полтавській,
Черкаській областях з‘явився
небезпечний шкідник. Іспансь-
кий рудий слимак, завдовжки
до 10 сантиметрів, над‘їдає
майже всю органіку на своє-
му шляху.

«Іспанія та Південно-Західна
Франція – ось природне місце
існування рудих слимаків. Але
шкідники почали займати все
більше територій по всьому
світу. Вони вже захопили Євро-
пу, а зараз справжнє нашестя
шкідника в Україні», – розпові-
дає Віра Борсук, журналіст про-
грами «Ранок з Інтером з 7.00
до 10.30».

«Іспанські слимаки – всеядні,
вони не тільки рослинну їжу по-
їдають, а й тваринну. Була інфор-
мація, що з‘їдають навідь решт-
ки дрібних тварин», – розповіла
у інтерв‘ю «Інтеру» Надія Сичак,
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стан автодоріг, кожна акція в
тому чи іншому селі з ремонту
викликає захоплення. Буває ж,
якщо хочуть місцеві жителі, мож-
на зробити багато. Про це
свідчить нещодавній приклад
кривчан. Депутат Турківської
районної ради Михайло Повха-
нич та сільський голова Михай-
ло Повханич  зорганізували гро-
маду й буквально за два дні про-
вели ямковий ремонт  на авто-
дорозі, протяжністю більше 5

кілометрів. Байдужих майже не
було: всі, хто чим міг допомагав,
– хто технікою, а хто виходив з
лопатою. Особливо вони вдячні
Турківській РДА та районній раді,
які виділили пальне, та жителю
с. Матків Валерію Лозанчину. Він
два дні працював своїм екска-
ватором. Ну й, зрозуміло, всій
сільській громаді.

Розповідаючи про це, хочеть-
ся вірити, що й інші села запози-
чать цей добрий приклад і зре-
алізують в себе.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

кандидат біологічних наук, стар-
ший науковий співробітник
Інституту екології Карпат.

Рудий слимак розповсюдився
Європою дуже швидко. Дуже

серйозною проблемою він є для
країн Скандинавії – у деяких
районах Південної Норвегії та
Швеції слимак з‘їдає до 30%

врожаю полуниці.
Слимак переноситься з регі-

ону в регіон із саджанцями рос-
лин для ландшафтного дизайну
– для їх завезення не потрібні
супровідні документи. На Захід-
ну Україну потрапив з Польщі, а
далі – з посадковим матеріалом
зі Львівської та Івано-Франківсь-
кої областей. Щоб слимак з‘явив-
ся на подвір‘ї, достатньо всього
кілька його яєць.

Єдиний безпечний спосіб ви-
ведення слимака – його регу-
лярне збирання вручну. Шведи
рекомендують використовувати
біометод, тобто організми, які
поїдають яйця і молоді особи-
ни. До того ж шкідник –
справжній делікатес для качок,
гусей і курей.

ІСПАНСЬКИЙ РУДИЙ
СЛИМАК
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Щиро вітають дорогих Марію Михайлівну і Михайла
Яковича Блажівських зі с. Ільник із ювілеєм срібного
весілля – 25-річчям від дня одруження, яке святкували
16 жовтня, мама Ольга, тато Михайло, сестра Ольга,
швагро Іван і їх сім’я, брат Михайло, братова Таня і їх
сім’я, брат Микола, братова Мирослава і
їх сім’я.

Бажаємо Вам міцного-міцного
здоров’я, щастя від Бога і радості.
Щоб проживали із сім’єю щасливо і
весело на щасливії  многії літа.

Хай доля буде, як волошки в
житі,

Душа хай буде вічно молода.
Від сонця – золота, а від небес

– блакиті,
Хай обминають горе і біда.
Нехай життя здається добрим

дивом –
Єдиним, неповторним і щасливим.
А всі Ваші життєвії шляхи
Благословенні будуть Богом і людьми!

Дорогу дружину, найкращу у світі матусю, любиму доч-
ку, сестричку - Мирославу Василівну Жавко, жительку с.

Кривка, сердечно вітають з
ювілейним днем народження
чоловік Володимир, донечка
Даринка, мама Анна, тато Ва-
силь, сестри: Уляна, Орися,
Алла, Надія - зі своїми сім’ями і
бажають ювілярці міцного здо-

ров’я, сімейного благополуччя,
добра, любові, Божої ласки на

життєвій дорозі.
Для Тебе сьогодні посмішки, вітання,
Осінніх квітів ніжна розмаїть.
Найкращі, найщиріші побажання,
Що йдуть від серця нашого, прийми.
Ми хочем радості і щастя побажати,
І неба чистого, як волошковий цвіт.
В житті ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я міцного на многая літ!

19 жовтня відзначає своє 55-річчя жителька с. Матків
Любомира Ярославівна Марканич
– наша дорога, кохана дружина, тур-
ботлива матуся, лагідна, мила ба-
буся.

Дорога матусю! У Ваш день на-
родження хочемо побажати Вам
вічної молодості і неземної краси.
Ми вже стали дорослими, але Ви ні
крапельки не змінилися з тих часів,
як і раніше, посміхаєтеся тією
світлою посмішкою, яку ми пам’я-
таємо ще з дитинства. Дякуємо,
люба мамо, за всю турботу, любов,
мудрість і за Вашу здатність зберігати сімейне вогнище
навіть у найважчі часи.

Хай років у полі життєвім – як квітів,
Та серце, невтомне і щире, -  таке ж.
Для нас воно б раде і небо схилити
Й навік дарувати щастя без меж.
І щирість сердечна, і ласка велика,
Ясна невсипущість, душі теплота…
За все ми вдячні Вам щиро довіку,
Вам просимо в Бога многії літа!
З великою любов’ю  і повагою –  чоловік Любомир,

син Микола, дочки Валентина, Марія, Наталя, Васили-
на - зі своїми сім’ями.

Педагогічний колектив Верхньовисоць-
кого НВК щиросердечно вітає за-
ступника директора  з  виховної
роботи Людмилу Ярославівну
Шепіду з ювілеєм, який
відсвяткувала 18 жовтня, і
бажає шановній ювілярці
міцного здоров’я, родинно-
го тепла, добра, багато щас-
ливих і радісних днів у житті,
здійснення усіх мрій і бажань,
Божої опіки на довгій життєвій дорозі.

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Екзархи Вселенського Патріарха в Україні відзна-
чили провідну роль Президента Петра Порошенка
у процесі об’єднання православних християн та
створенні єдиної помісної православної церкви.

Архієпископ Памфільський  Української Православ-
ної Церкви в США Даниїл під час  зустрічі з Президен-
том подякував Главі держави за лідерство та бажання
побачити єдність в українському народі. «Я надіюся, що
ми вже незабаром разом служитимемо і святкуватиме-
мо це велике об’єднання нашого українського народу»,
- наголосив Архієпископ.

Архієпископ Памфільський  УПЦ в США також повідо-
мив, що вони з єпископом Іларіоном повернулися в Ук-
раїну «для того, щоб продовжити роботу над останнім
етапом, котрий доведе нас до об’єднавчого Собору, а
тоді і до вручення новому предстоятелю остаточного до-

кумента – Томосу про незалежність, автокефалію ук-
раїнської православної церкви».

«Як і попередньо, ми будемо спілкуватися, готові до
спілкування, надіємося на співпрацю з усіма лідерами і
Української православної церкви Київського патріарха-
ту, і УАПЦ, включно з ієрархами і духовенством та миря-
нами Української православної церкви в лоні Російсь-
кої православної церкви», - особливо наголосив архіє-
пископ Даниїл.

Архієпископ Даниїл зазначив, що екзархи повернули-
ся із Константинополя «із благою вістю, із історичною
подією в житті українського народу». «І відразу хочу вис-
ловити вам слова привітання Його Всесвятості Все-
ленського Патріарха Варфоломія. Ми мали з ним роз-
мову відразу після закінчення Священного Синоду. І він
просив передати Вам особисте привітання, а також і
подяку за всі ті зусилля, котрі Ви приклали як Прези-
дент України, піклуючись цілим процесом об’єднання
українських православних християн на території Украї-
ни»,  - сказав архієпископ.

«Я думаю, я не помилюся, коли скажу, що це було
історичне рішення Константинопольської Церкви-Ма-
тері щодо України, бо ще раз було підтверджено намір
надання автокефалії українській православній церкві»,
- також наголосив він.

Архієпископ Даниїл нагадав, що Синод також розгля-
нув і апеляції лідерів Української православної церкви і
Київського патріархату, і Української автокефальної пра-
вославної церкви і були скасовані «різні церковні
санкції» проти цих духовних лідерів. Вони були повер-
нуті до свого духовного сану, а з ними і духовенство, кот-
ре опікується народом України в цих церквах. «Тому,
якщо є якісь розмови щодо недоречності чи не каноніч-

ності церковних святих таїн, котрі виконують ці священ-
нослужителі, Свята Мати-Церков дала відповідь – ці святі
тайни, дії священнослужителів є канонічними. Ми вдячні
Богові і Константинопольській церкві, що опікується
нашим українським народом», - зазначив він.

Єпископ Едмонтонський Української Православної
Церкви в Канаді Іларіон, в свою чергу, підкреслив: «11
жовтня 2018 року – цей історичний день став днем про-
голошення, виражаючись світською мовою, декларації
про духовний суверенітет українського народу. Подібно
як 16 липня 1990 року – Декларації про державний су-
веренітет України».

«Ваше ім’я золотими літерами вписане з іменами
правителів Київської Русі, Київської держави, Вашими
попередниками – святим рівноапостольним князем Во-
лодимиром, Ярославом Мудрим – в історію України, які

багато зробили для духовно-
го розквіту свого народу», -
сказав епископ Іларіон.

Він додав: «Як добрий па-
стир, Вселенський Патріар-
хат покинув 99 овець і провів
цим рішенням від 11 жовтня
до єдності цю одну вівцю –
мільйони православних хри-
стиян, здійснюючи свою гол-
гофську самопожертвенну
місію, яку він продовжує
здійснювати всупереч влас-
ним інтересам, а діючи  як
Матір-Церква заради май-
бутнього своїх дітей, дарую-
чи автокефалію від мос-
ковської церкви донедавна
дарованої автокефалії Чехії і
Словаччини. А тепер настав

час для православної церкви в Україні».
Президент подякував екзархам. «Впевнений, що це

служіння українському народові, це велике об’єднавче
зусилля,  яке докладає Матір-Церква, всупереч  зусил-
лям тих, хто перешкоджає нашій єдності – це величезна
заслуга Вселенського Патріарха, величезна заслуга
Матері-Церкви. Величезна подяка всьому Синодові», -
сказав Петро Порошенко.

Він також зауважив, що порівняння декларацій дер-
жавного суверенітету і церковного суверенітету «дуже
точне для того, щоб більшість українців зрозуміли важ-
ливість цієї події». «Переконаний, що ця дата буде впи-
сана в історію України, як найважливіша. Як один із важ-
ливих етапів нашого державотворення», - наголосив
Петро Порошенко.

За словами Президента, сьогодні зустріч з екзарха-
ми відбувається вперше після історичного рішення, яке
було прийнято на Синоді, рішення Вселенського Патр-
іарха про надання автокефалії українській православній
церкві

«Дуже дякую, бо це рішення було прийнято завдяки
молитвам українського народу, молитвам Вселенсько-
го Патріарха Його Всесвятості Варфоломія. І це рішен-
ня довгоочікуване в Україні… Але впевнений в тому, що
сьогодні я як Президент України, від імені українського
народу маю висловити слова щирої подяки Матері-
Церкві, Його Всесвятості, Синоду, всім вірним і вам осо-
бисто за ту величезну роботу, яка була зроблена для
того, щоб це стало можливим, щоб Господь почув наші
молитви»,  -сказав Петро Порошенко.

Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, ко-

мунікацій з громадськістю та молодіжної політики апа-
рату РДА.

 ÇÓÑÒÐ²×  Ç ÅÊÇÀÐÕÀÌÈ
ÂÑÅËÅÍÑÜÊÎÃÎ ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀ
ЯКІ ПОДЯКУВАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ ЗА ЗУСИЛЛЯ У  ОБ’ЄДНАННІ ПРАВОСЛАВНИХ ХРИСТИЯН В УКРАЇНІ

  Напередодні свята Покрови учні 8-Б класу
Турківського НВК, разом із класним керівни-
ком Андрієм Мигалем, батьками, учасником
АТО Євгеном Стерляніковим, який є батьком
одного з учнів, здійснили похід на г. Пікуй.  У
наданні транспорту посприяла керівник
відділу освіти Оксана Манюх. Своє сходження
присвятили Дню захисника України.

Тож вітаємо всіх захисників України! Бажає-
мо їм здоров’я, наснаги і терпіння, благосло-
вення Пречистої Божої Матері.

Під час походу наші діти набрались пози-
тивних вражень, приємних емоцій. Усі були в
захваті від чудового краєвиду, який відкрився
перед нами з вершини гори.

Батьки учнів 8-Б класу Турківського НВК.

ПОХІД НА ГОРУ
ПІКУЙ
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Нам відкрив М. Зубрицького
відомий сучасний вчений, пер-
ший лауреат республіканської
премії ім. Павла Чубинського,
світлої пам’яті Григорій Дем’ян
(1929-2013), опублікувавши в
районній газеті «Ленінський
шлях» 1972 року статтю «Історик
і етнограф з Кіндратова». Він
зібрав понад 350 публікацій
М. Зубрицького, а скільки їх було
без підпису, чи підписані псев-
донімами або криптонімами.
Все це потребувало титанічної
праці дослідника. Григорій Де-
м’ян уклав бібліографію творів
Зубрицького -343 найменуван-
ня.

Відомий літературознавець
сучасності у своїх дослідженнях
зауважує, що ми більше знаємо
про М. Зубрицького як про свя-
щеника, етнографа, вченого. Та
майже нічого не знаємо з того,
що спрямовувало кожен крок
греко-католицького священика-
патріота, вченого і громадсько-
політичного діяча ще від студен-
тства і до кінця його життєвого
шляху.

Осмислюючи все, що зробила
ця людина, виразно бачимо, що
сенсом свого буття Михайло Зуб-
рицький вважав працю, спрямо-
вану на відновлення державної
незалежності і соборності Украї-
ни.

Михайло Зубрицький жив се-
ред людей, які ніколи не мири-
лися з іноземним колоніальним
поневоленням. Волі прагнули
бойки, і це передавалося в ге-
нах від покоління до покоління.
Про це свідчать народні пере-
кази, легенди, навіть  і колискові
пісні.

Ідеї самостійності і соборності
України такі чіткі і багатогранні в
нього, що його сміливо можна
вважати одним з яскравих ідео-
логів незалежності. Жодне Бо-
гослужіння о. Зубрицького не об-
ходилося без виховання в людей
імунітету для протидії загарбни-
кам.

Принесену завойовниками і
насильно нав’язану українсько-
му селянству панщину вчений
вважав одним з видів понево-
лення, вишукував і друкував до-
кументальні матеріали про це,
використовуючи їх для піднесен-
ня національної свідомості ук-
раїнців.

Національно-державницькі

потреби лежали і в основі трак-
тування М. Зубрицьким причин,
суті і наслідків еміграції хлібо-
робів Галичини в інші регіони Ук-
раїни і до Америки. Вчений веде
річ про те, що на своїх корінних
землях треба налагоджувати
хліборобство і тваринництво,
розвивати ремесла, сучасну
індустрію, а не віддавати свій
талант, сили і працю чужині.

Узагальненням патріотичних

поглядів священика звучить пуб-
ліцистична праця «не пора, не
пора Москалеви й Ляхови слу-
жить». Автор не тільки викорис-
тав назву однойменного вірша І.
Франка, але й виявив цілковиту
згоду з політичними поглядами
Каменяра. У відвертій і гострій
публіцистичній формі Зубриць-
кий показує, що діялося під час
панування Польщі та Росії в Ук-
раїні, нагадує читачам втрати,
яких зазнала наша Батьківщина
від цих окупантів. Лише на будів-
ництві, власне заснуванню Пе-
тербурга, за твердженням М.
Зубрицького, загинуло 20 тисяч
українських козаків. Вчений роз-
криває таке потворне явище як

москвофільство.
Високо оцінюючи Франків

вірш «Не пора», М. Зубрицький
нагадує, що в ньому поет кличе:
«… перестань на своїх ворогів
робити, а поклади свою хату, як
в пісні співається: «Будуй, будуй,
з лободи, до чужої не веди», хоч
маленьку і тісну, а працюй для
себе, для своєї родини, на доб-
ро і гаразд своєї України». По-
над сотню літ тому з великим

болем у серці  звертався вчений
до свого народу, а як потрібно
дослухатись до нього сьогодні!
З далекого минулого той мудрий
патріот-кіндратівець заглядає
нам в очі сьогодні, запитуючи,
знову,  як і сотню літ тому: «Чи
живемо в конституційній дер-
жаві, чи в азийській сатрапії?»
(такий заголовок має одна з
його політично-публіцистичних
праць).

Усі високі моральні цінності,
які сповідував о. Михайло Зуб-
рицький, він передав своїм
дітям. Із шести дітей о. Михайла
і їмості Ольги двоє померли:
одне дитя навіть не встигли ох-
рестити, а другий – хлопчик, про-

жив лише два дні. Четверо дітей
пройшли тернисту дорогу, взяв-
ши на себе тяжкий хрест служін-
ня рідній Україні.

Із спогадів близького друга ро-
дини о. Михайла Зубрицького -
Богдана Надроги - довідуємося,
що найстарша дочка священика
Зеновія стала дружиною відомо-
го лікаря Мар’яна Волинського.
Він був заарештований НКВС і
загинув у тюрмах. Мешкали вони
на Тернопіллі. Мали шестеро
дітей. У 1940 році Зеновію, ра-
зом з мамою  (дружиною о. Зуб-
рицького їмостю Ольгою) та си-
ном Володимиром, вивезли в
Казахстан. Там і померла ця
шляхетна  жінка - їмость Ольга
Борисович-Зубрицька. Зеновія з
сином повернулася до Львова,
де і померла.

Донька Анастасія (Анастазія)
була дружиною священика. Він
помер у роки Першої світової
війни. Народили вони восьмеро
дітей. Четверо були членами
Організації Українських Націо-
налістів, загинули в більшовиць-
ких катівнях. Одна доня загину-
ла, ув’язнена гітлерівцями.

Син Володимир здобув освіту
в Перемиській гімназії, а далі
навчався на філософському фа-
культеті  Віденського універси-
тету. Викладав у Перемиській
гімназії українську, грецьку і ла-
тинську мови. Працював у Рога-
тині, Львові. Часта зміна місця
праці була викликана зневірою
стосовно польської влади. В
роки визвольних змагань слу-
жив в Українській Галицькій
Армії. Активно співпрацював у
товаристві «Просвіта», за що був
заарештований, недивлячись
на те, що був депутатом
польського сейму (парламенту).

У вересні 1939 року, за виро-
ком польського трибуналу, його
було засуджено до страти як
німецького шпигуна. Лише швид-
ке наближення фронту врятува-
ло його. В жовтні 1947 року він
був висланий разом з дружиною
Оленою і донькою Ольгою на
спецпоселення в Сибір. Помер
у Львові 1978 року.

 Син о. Зубрицького Петро-
Михайло, як його брат Володи-
мир, служив в Українській Га-
лицькій Армії. Був активним учас-
ником національно-визвольної
боротьби.

Родину Зубрицьких реабіліту-
вали 1958 року, повернули чисту
репутацію, скасували знеслав-
лення,але хто поверне стільки
закатованих молодих життів,
котрі понад все любили рідну
землю і не могли  змиритися, як
і їх батько, що чужинець знева-
жає і мордує її. Стали на двобій
з ворогом задля нас, може і  не
завжди вдячних нащадків, і є
взірцем жертовного служіння
рідній Україні.

Стефанія МИСЬ,
 с. Ясінка.

ВЗІРЕЦЬ ЖЕРТОВНОГО
СЛУЖІННЯ РІДНІЙ УКРАЇНІ

Михайло Зубрицький народився 22 жовтня (3 листопада  - за новим стилем) 1856 року в
маленькому бойківському селі Кіндратів. Звідси складною життєвою дорогою він пішов у ве-
ликий світ науки і став «Нестором українського села» (Франк Сисин, Канада).

Парафіяни с. Нижнє Висоць-
ке церкви Зіслання Святого Духа
сердечно віта-
ють з днем
народження,
який святку-
вав 16 жовт-
ня, свого на-
стоятеля о.
Романа Роля.

Щиро ба-
жаємо Вам,
отче Романе,
міцного здо-
ров’я, щастя і миру. Нехай Все-
милостивий Господь молитвами
Пречистої Своєї Матері і Ангела-
хоронителя береже  Вас від уся-
кого зла та супроводжує Вас
життєвою дорогою.

Хай щастя і доля всміха-
ються Вам,

Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться

все Вам,
Хай повниться радістю

хата.
Хай Господь з неба  осяває
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвя-

тим!

   Cтаттею 40 Конституції Ук-
раїни  встановлено право гро-
мадян на звернення, тобто усі
мають право направляти інди-
відуальні чи колективні пись-
мові звернення, або особисто
звертатися до органів держав-
ної влади, органів місцевого са-
моврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що

органів прокуратури проводити
перевірки за заявами та скар-
гами, які вирішувалися раніше
у межах цієї функції шляхом вит-
ребування матеріалів, призна-
чення ревізій, отримання дос-
тупу до документів, відібрання
пояснень осіб, винесення доку-
ментів прокурорського реагу-
вання тощо.

      Проте оформлені належ-
ним чином і подані в установ-
леному порядку заяви теж
підлягають обов’язковому прий-
няттю та розгляду.

Усне звернення викладаєть-
ся громадянином на особисто-
му прийомі або за допомогою
засобів телефонного зв’язку че-
рез визначені телефонні «га-
рячі лінії». Їх записують посадові
особи органу прокуратури.

зобов’язані розглянути їх і дати
обґрунтовану відповідь у вста-
новлений законом термін.

  Робота з розгляду звернень
громадян вважається одним із
пріоритетних напрямків діяль-
ності органів прокуратури, од-
нак, з набранням чинності ЗУ
«Про прокуратуру» від
14.10.2014р. обмежує право

Письмове звернення надси-
лають поштою або передають
громадяни до органу прокура-
тури особисто чи через уповно-
важену  особу, повноваження
якої оформлені відповідно до
вимог законодавства.  Також
звернення може бути надісла-
не  з використанням мережі
Інтернет, засобів електронного
зв’язку (електронне звернен-
ня).

Звернення в інтересах ма-
лолітніх, неповнолітніх і не-
дієздатних осіб подають їх за-
конні представники.

 Письмове звернення має
бути надруковано або написа-
но від руки розбірливо і чітко,
підписано заявником (групою
заявників) із зазначенням дати.

Звернення громадян вирішу-

ються у строк не більше одного
місяця від дня надходження до
прокуратури. Звернення, що не
потребують додаткового вив-
чення і перевірки, - невідклад-
но, але не пізніше п’ятнадцяти
днів, якщо інший строк не вста-
новлено спеціальним законом.

Нововеденням є те що, під час
звернення на особистий
прийом громадянин має
пред’явити документ, що по-
свідчує його особу, а у разі пред-
ставництва ним інтересів інших
осіб, у тому числі здійснення їх
захисту, - також документи, що
підтверджують відповідні по-
вноваження.

       Наталія РИБЧИЧ,
 прокурор Турківського

відділу Самбірської місцевої
прокуратури.

  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ
ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ
Упродовж 2018 року до Турківського відділу Самбірської

місцевої прокуратури надійшло та роглянуто 83 письмових
звернення, в переважній більшості - з приводу  неналежного,
на думку заявників, проведення досудового розслідування у кри-
мінальних провадженнях.

17 жовтня відсвяткувала свій
90-річний ювілей дорога і люб-
ляча матуся, чуйна і турботлива
бабуся, найкраща у світі праба-

буся Гонората Іван-
івна Пелюх із с.

Комарники. До-
рогу людину з
нагоди юві-
лею сердечно
вітають син
Василь, не-
вістка Люба,

син Микола, невістка Катерина,
син Зеновій, невістка Тетяна,
дочка Зеновія, зять Іван, онуки
– Михайлина з чоловіком
Сергієм, Романія з чоловіком
Олександром, Василь, Яна з
чоловіком Василем, Ольга, Ма-
рія, правнуки – Владислав, Де-
нис, Максим, Аня і бажають їй
доброго здоров’я, родинного
тепла, життєвих сил, Божої опі-
ки на життєвім шляху.

Рідненька, дорога, вітаєм!
Даруєм світ ми Вам цілком,
Від негараздів Вам бажаєм

–
Хай янгол захистить кри-

лом.
Спасибі, мамо, за тепло, за

ласку,
За те, що любите й піклує-

тесь про нас.
Живіть ще довго, мамочко,

будь ласка,
Щоб на сторічний ювілей ми

привітали Вас.
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Дорогу невістку і братову - Люд-
милу Ярославівну Шепіду - віта-
ють з ювілеєм свекра Емілія,

зовиця Іванна з
сім’єю, дівер

Анатолій з
сім’єю, та

вся роди-
на і бажа-

ють їй
міцного здо-

ров’я, любові –
від рідних, сімей-

ного благополуччя,
миру, добра, удачі, Господньої
ласки на життєвій стежині.

Нехай у світі щасливо жи-
веться,

Нехай лиш добро і доста-
ток ведеться.

Хай щастя і радість прихо-
дять до хати,

Хай доля дарує ще років ба-
гато.

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!

Дорогу дружину, люблячу ма-
тусю, жительку с. Верхнє Висоць-
ке - Людмилу Ярославівну Шеп-
іду - сердеч-
но вітають з
ювілеєм чо-
ловік Ва-
лерій, донь-
ки Уляна і
Діана.

Ми люби-
мо Тебе і
н а й к р а щ і
вітання в цей
день надсилаємо. І просимо в
долі, щоб щастя Тобі дала і здо-
ров’я доволі.

Матусе, люба, ми Тебе
вітаємо,

Тебе ми любимо і дуже пова-
жаємо,

Ми довгих літ життя Тобі
бажаємо,

Без Тебе світ не уявляємо.
Хай радість буде і здоров’я,
Нехай не буде сліз в очах,
Тебе зігрієм ми любов’ю,
Проблеми понесемо на своїх

плечах!

Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають з юві-
лейним днем народження мо-
лодшу медичну сестру лікарсь-

кої амбула-
торії с. Ласті-
вка - Світла-
ну Миколаїв-
ну Сташків - і
б а ж а ю т ь
ш а н о в н і й
ю в і л я р ц і
міцного здо-

ров’я, світлої ра-
дості в житті, родинного теп-

ла, Господнього благословення.
Хай Бог милосердний з ви-

сокого неба
Дарує усе, чого лише тре-

ба,
А Матінка Божа - Цариця

Свята -
Дарує щасливі і довгі літа!

             (спогади)
Я згадую той 40-й рік,
Там, де сніги й  50-градусні

морози,
Самі лиш ліси і вічна мерзло-

та,
Туди гнала українців червона

орда.

Мого тата і маму, і діда
(тоді мама ще юною зовсім

була),
Восьмеро нас заштовхали в

телячі вагони,
Хоч надворі була ще лютне-

ва зима.

Всіх 5 діток забрали. Прийш-
ли серед ночі.

Ворогами назвали «со-
вєтской страни».

Найстаршому – 9. Наймен-
шому був лише рочок,

Коли повезли нас у сибірські
ліси.

Й не здригнулося серце катів
у погонах…

Копнув чоботом маму в

живіт.
Коли мама у сніг непритом-

ною впала,
І скомандував: «Бросьтє на

сані, пусть полєжіт».

Кинули всіх нас до мами на
сани,

А я, маленька, груди ще сса-
ла…

Чим завинили ми? Який мали
ми гріх,

Що з теплої хати всіх нас
забрали?

Ми мерзли в дорозі і їсти хо-
тіли…

(Так багато вмирало – ста-
рих і малих!)

Мами страшно ридали, сер-
ця розривались,

Коли в них забирали дітей не-
живих.

Ці ридання і сльози катів не
спинили,

Це люди безбожні, і у них
немає душі,

І біль цей, який вони нам  при-

чинили,
Сторицею верне з неба в ос-

таннім суді.

І не дали нікому, щоб десь по-
ховати,

Виривали у  рідних тіла не-
живі.

Просто в полі, чи в лісі, у вікна
усіх викидали,

Без могил залишали в чужій
стороні.

Ми в Сибірі, в омських лісах
виростали,

Де в бараках до крові нас кло-
пи і воші кусали,

А ми, босі й напівголі, щоб не
вмерти,

Кропиву в кошички й щавель
збирали.

Так 8 років батьки на лісопо-
валі трудились,

А ми в холодних бараках го-
лодні томились.

А влітку, як ті ягнятка, кро-
пиву й травичку щипали,

Бо багато дітей там із го-
лоду й холоду вмирали.

Де ви, звірі? Кати ви про-
кляті!

Поверніть нас до рідної
хати…

Хати вже немає, її розібрали,
А худобу та вівці до району

погнали.

Та вдалося не всім поверну-
тися звідти,

Першою в муках вмирає Ма-
рія, сестричка моя,

Бо їй теж, як і нам, так хоті-
лося жити,

Та й закрила їй очі чужа  сто-
рона.

Не посадить ніколи квітів
барвистих

На могилі тата і мами,
Бо спочиває там, у  сибірській

тайзі,
Не на своїй українській
Дорогій і рідній землі.

Там, де хата була наша нова,
Лиш залишилась руїна, при-

тулку немає.
А ми, повернувшись додому,
Тепер у дідівській вже хаті

молились:
«Нам Бог помагає!»
Серпень 2018 р.

Антоніна КАЗИБРІД,
вчитель української мови та

літератури, пенсіонер, репре-
сована та реабілітована, учас-

ник бойових дій УПА.

Зовнішнє незалежне оціню-
вання 2019 року буде прове-
дено з 20 травня до 12 липня
2019 року, відповідно до нака-
зу Міністерства освіти і науки
України від 22.08.2018 №931
«Деякі питання проведення в
2019 році зовнішнього неза-
лежного оцінювання резуль-
татів навчання, здобутих на ос-
нові повної загальної серед-
ньої освіти», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
11.09.2018 за № 1030/ 32482.

Кожен зареєстрований учас-
ник ЗНО матиме можливість
скласти тести не більше як із
чотирьох предметів із 11: украї-
нська мова і література, мате-
матика, історія України, біоло-
гія, географія, фізика, хімія, ан-
глійська, німецька, іспанська,
французька мови.

Результати ЗНО з трьох пред-
метів: українська мова і літера-
тура (українська мова), матема-
тика або історія України (пері-
од XX - поч. XXI століття), а та-
кож ще один предмет, за вибо-
ром випускника закладу за-
гальної середньої освіти,  зара-

ÇÍÎ Ó 2019 ÐÎÖ²

ØËßÕ ÄÎ
ÎÌÑÜÊÈÕ Ë²Ñ²Â

– Беруть участь у них учні 5-7
класів, і проходять ці змагання
на території школи, а також  учні
старших класів  (8-11 кл.), які
змагаються на  природі –  в лісі,
часто в урочищі Берізка, чи під
горою  Шименка, – розповідає
заступник директора  Турківсь-
кого НВК Олександра  Гвозді-
нська. –  У кожного класу є своя
програма, склад команди, в
кількості десяти осіб, представ-
лення (емблема, девіз, турис-
тична пісня); учні  змагаються у

спортивній  естафеті, є  серед
інших й конкурси на знання
лікарських рослин,  з орієнтуван-
ня на місцевості,  надання пер-
шої медичної допомоги і конкурс
на найкращий туристичний
сніданок чи обід (традиційно це
куліш) та  розпалювання вогни-
ща на швидкість. Школярі над-
звичайно  раді цим змаганням,
адже  мають можливість прове-
сти на природі  свій вільний час,
цікаво відпочити.  Дуже захоплю-
юче  проходить змагання з роз-

ÑÒÀÐÒÓÂÀËÈ
Ç ÒÓÐÈÇÌÓ

Минулої середи в Турківському НВК відбулися  традиційні
шкільні краєзнавчі змагання. До речі, відбуваються вони щор-
ічно – з  часу відкриття  навчального закладу. Присвятили
школярі їх Всесвітньому дню туризму, який святкують на-
прикінці вересня, але оскільки в цей час була погана погода,
то їх   вирішили провести у жовтні.

палювання вогнища, при якому
має бути використано  надзви-
чайно малу кількість сірників.
Цього року 9 клас розпалив вог-
нище за 44 секунди. Вони ж і
здобули перемогу серед стар-
шокласників. Другими були оди-
надцятикласники, третіми – учні
8-Б класу, учні   8-А  класу – чет-
верті, і учні десятого класу  взя-
ли п’яте місце. Між  5 і 7 класа-
ми перемогу святкували 7-А
клас, друге місце розділили між
собою  6-Б і 5-А класи, третє за-
воював  6-А клас,  7-Б і 5-Б класи
розділили між собою четверте
місце.

Ці    туристично-краєзнавчі
змагання –  свого роду старт рай-
онним та обласним «Сокіл»
(«Джура»), що пройдуть уже  на-
ступного року, відповідно, у
травні і червні. Слід сказати, що
представники  Турківського НВК
стали переможцями минулих
районних змагань з туризму та
показали непогані результати й
в обласних.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ховуватимуться як результати
державної підсумкової атес-
тації (ДПА) за освітній рівень по-

вної загальної середньої осві-
ти.

Випускникам закладів за-
гальної середньої освіти, які ви-
являть бажання проходити ЗНО
з іноземної мови та зарахувати
їх як результати ДПА, необхідно
буде обрати академічний
рівень (якщо вивчали мову на
академічному рівні чи рівні стан-
дарту) або профільний (якщо
вивчали на профільному рівні).

Для студентів закладів вищої

освіти І-ІІ р.а., учнів, (студентів,
слухачів) закладів професійно-
технічної освіти, які у 2019 році
здобудуть повну загальну се-
редню освіту, обов’язковим є
проходження ЗНО з української
мови та літератури, математи-
ки або історії України (за вибо-
ром учня, слухача (студента)
для зарахування результатів
ДПА з української мови, мате-
матики або історії України.

Львівський регіональний
центр оцінювання якості освіти
(вул. Шевченка, 116, м.Львів,
79039, тел./факс: (032)2314983)
запрошує майбутніх учасників
ЗНО відвідати сайт
www. lv.testportal.gov.ua і ско-
ристатись оновленим ресурсом
тренувального он-лайн тесту-
вання, методичними доробка-
ми з історії України з метою на-
лежної підготовки до ЗНО 2019.

Додаткова інформація:www.
testportal.gov.ua – сайт  Украї-
нського центру оцінювання
якості освіти.

Наталія ДУДА.

ÑËÎÂÎ – ÍÅÐÂ
ÌÎÂÈ ² Ë²Ê ËÞÄÈÍ²

 Слово людської мови, безпе-
речно, є ментальною субстан-
цією, якій притаманні містичні,
метафізичні, властивості.
Ніхто нині не заперечить те,
що словом можна людину по-
ранити чи вбити, а ще слово
лікує. Йдеться про оздоровчі
молитви, дев’ятниці, акафі-
сти тощо. Слово – це тонка
вібрація та відчутний егрегор,
а не просто спосіб спілкування.

Зі словом можна пов’язати цілу
низку асоціативно-поетичних ва-
ріантів, які всебічно розкривають
його сутність. Наприклад: слово –
незбагненне сонячне світло, сон-
це – казкова місячна пастель,
слово – світанкова роса, слово –
трелі солов’я, слово – духмяний
запах меліси та м’яти, слово –
цілюще дзюркотання потічка, сло-
во – щемно-сумні осінні тумани,
слово – материнська колискова,
слово – сліпучий меч блискавки,
слово – розкотистий гул грому,
слово – чиста дівоча річка щастя,
слово – квітковий городець, сло-
во – п’янкий цілунок коханої, сло-
во – гордий усміх жоржини, слово
– чиста заполоч шовкова, слово –
бистра голка золота, слово – без-
винна ягничка, слово – струнка
смерічка, слово – благородний
камінь, слово – гіркий полин-чор-
нобиль, слово – блискавична ев-
рика!, слово – мед на рану, слово
– газда синкретизму, слово –
місяць білолиций, слово – весіль-
ний дружко, слово – правди
скіпетр, слово – толока розуму,
слово – батьківська заповідь,
слово – синочок мови, Слово –
Бог!

«Отак воно усе й пішло, Що на
початку було Слово. Тоді на світ
з’явилась Мова, назвімо третім –
Джерело. Ви не дивуйтесь! Все,
як треба, Була такою воля Неба:
Сам Бог послав нам цей струмок,
Що став володарем думок». Ці ге-
ніально-глибокі слова належать
поету І. Руденкові. Про наше рідне
миле слово у фольклорі побуту-
ють тисячі висловів, як-от: «Від
красних слів язик не відсохне; Від
теплого слова і лід розмерзаєть-
ся; Шабля ранить тіло, а слово –
душу; Красне слово – золотий
ключ; Слово до слова – зложить-
ся мова».

Отже, бережімо наше слово, як
зіницю ока. Бо без нього - ні в кут
ні в двері!

Зиновій БИЧКО,  
мовознавець, член НСЖУ, м.

Львів.
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Ò  å  ë  å  ï  ð  î  ã  ð  à  ì  à
ПОНЕДIЛОК, 22

UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 14.25, 15.10,
16.40, 19.25, 22.45, 01.10,
02.50, 04.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза».
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 РадiоДень
13.35 Д/с «Незвичайнi культу-
ри»
15.20 Чудова гра
15.50 Д/с «Це цiкаво»
16.20 Лайфхак українською
16.50 Концертна програма
Марiї Бурмаки «Нове та
улюблене»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00, 21.50, 03.40 Своя земля
19.35 Д/с «Життя з левами».
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком».
21.25 Олiмпiйська доба
22.15 #@)?$0 з Майклом
Щуром
22.50 Перший на селi
23.20 Перша шпальта
23.45, 03.55 #NeoСцена з
Олегом Вергелiсом
02.25 Складна розмова

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, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45, 22.40 «#ШОУЮРИ»
23.40, 00.50 «Танцi з зiрками»
02.15 Комедiя «Недотурканi»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 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 Х/ф «Сфера»
13.00 Х/ф «Афера по-амери-
канськи»
15.45 «Жди меня. Україна»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробицi»
21.00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
22.10 Т/с «Однолюби»
00.10 Т/с «Господиня великого
мiста»
02.05 «Готуємо разом»

ВIВТОРОК, 23
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 14.25, 19.25,
22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза».
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/с «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 РадiоДень
13.35 Д/с «Незвичайнi культу-
ри»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет».
16.50, 04.30 Фольк-music
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Плiч-о-плiч

19.35 Д/с «Життя з левами».
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком».
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/с «Далекий космос»
22.50 Розсекречена iсторiя
23.45, 03.55 #БiблiоFUN з Р.
Семкiвим
02.25 Складна розмова

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, 05.25 ТСН

09.30 «Чотири весiлля»
10.50, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50 «Мiняю жiнку»
14.15 «Мiняю жiнку
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45, 23.35, 00.50 «Модель XL
-2»
01.30 Комедiя «Недотурканi»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 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»
10.20, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон»
12.45, 21.00 Т/с «Я подарую
тобi свiтанок»
14.00 «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
22.10 Т/с «Однолюби»
00.10 Т/с «Господиня великого
мiста»

СЕРЕДА, 24
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 14.25, 16.40,
19.25, 22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза».
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/с «Смаки культур»
13.10 РадiоДень
13.35 Д/с «Незвичайнi культу-
ри»
14.30 52 вiкенди
15.15 Т/с «Галерея Вельвет».
16.55 Сильна доля
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Плiч-о-плiч
19.35 Д/с «Життя з левами».
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком».
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45, 02.25 Складна розмова
22.15 Д/с «Далекий космос»
22.50 Схеми. Корупцiя в
деталях
23.20 Нашi грошi
23.45, 03.55 #KiноWALL з С.
Тримбачем

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, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45, 23.40, 00.50 «Король

десертiв»
01.50 Комедiя «Недотурканi»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 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»
10.20, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон»
12.45, 21.00 Т/с «Я подарую
тобi свiтанок»
14.00 «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
22.10 Т/с «Однолюби»
00.10 Х/ф «Синi як море очi»

ЧЕТВЕР, 25
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 14.25, 16.45,
19.25, 22.45, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза».
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/с «Смаки культур»
13.10, 14.30 РадiоДень
13.35 Д/с «Незвичайнi культу-
ри»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет».
17.00 «Малевич. Український
квадрат»
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 #ВУкраїнi
19.35 Д/с «Життя з левами».
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком».
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.15 Д/с «Далекий космос»
22.50 Сильна доля
23.45, 03.55 #МузLove з Любою
Морозовою

КАНАЛ 1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.45, 05.25 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «ЧистоNEWS 2018»
20.45 Т/с «Двi матерi»
21.45 «Грошi 2018»
22.45 «Право на владу 2018»
00.50 Комедiя «Недотурканi»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 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»
10.20, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон»
12.50, 21.00 Т/с «Я подарую
тобi свiтанок»
14.00 «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного»
20.00, 04.00 «Подробицi»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Х/ф «Гу-га»

П’ЯТНИЦЯ, 26
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
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, 14.25, 16.40,
19.25, 23.15, 01.10, 02.50, 04.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза».
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/с «Смаки культур»
13.10, 14.30 РадiоДень
13.35 Д/с «Незвичайнi культу-
ри»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет».
16.55 Енеїда
18.00, 00.15 Iнформацiйна
година
19.00 Перший на селi
19.35 Д/с «Життя з левами».
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком».
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 III лiтнi Юнацькi
Олiмпiйськi iгри 2018. Яскравi
моменти
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
23.00 Лайфхак українською
23.20, 05.30 Д/с «Гордiсть
свiту»

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»
11.00, 12.20 «Одруження
наослiп»
12.50, 14.15 «Мiняю жiнку»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова Володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.15 «Лiга смiху 2018»
22.20 «Iгри приколiв 2018»
23.20 «Розсмiши комiка»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 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»
10.20, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон»
13.00 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок» Заключна серiя.
14.00 «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45, 02.00
«Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Однолюби»
00.00 Х/ф «Нiагара»

СУБОТА, 27
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.35 М/с «Ведмедi-
сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
09.30, 13.00, 14.55, 16.30,
19.55, 22.30, 01.35, 03.40, 05.00
Погода
10.00 Лайфхак українською
10.15 Д/с «Це цiкаво»
10.40 Чудова гра
11.10, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.05 Х/ф «Пророк Моiсей -
вождь-визволитель»
15.00 Казки, перевiренi часом.
«Як вийти замiж за короля»
17.00 Т/с «Галерея Вельвет».
20.00, 05.05 Розсекречена
iсторiя
21.25 Промiнь живий
22.35 Д/с «Неповторна приро-
да»
23.05, 04.00 Свiтло
00.05 Д/с «Незвичайнi культу-
ри»
01.40 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.20, 23.15 «Свiтське життя
2018»
12.25 «Модель XL -2
14.15 «Вечiрнiй квартал»
16.20 «Жiночий квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Вечiрнiй квартал 2018»
00.15 «Iгри приколiв 2018»
01.15 «Вечiрнiй Київ»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.40 «Жди меня. Україна»
08.40 Х/ф «Йшов четвертий рiк
вiйни»
10.30 Х/ф «Зворотного шляху
немає»
14.30 Т/с «Абатство Даунтон»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Круче всех. Новий
сезон»
22.20 Х/ф «Я тебе нiколи не
забуду»
00.20 Х/ф «Дике кохання»
02.45 Х/ф «Така пiзня, така
тепла осiнь...»

НЕДIЛЯ, 28
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
09.30, 11.20, 13.20, 14.50,
19.50, 05.00 Погода
09.40 Х/ф «Пророк Моiсей -
вождь-визволитель»
11.25 Д/с «Свiт дикої природи»
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.35 Телепродаж
13.50 #ВУкраїнi
14.20 Перший на селi
15.00 Фольк-music
16.10 Своя земля
17.00 Т/с «Галерея Вельвет».
20.00 Д/с «Iгри iмператорiв».
21.25 #@)?$0 з Майклом
Щуром
21.55 Промiнь живий
23.00 Д/с «Iмперiя»
00.05 Д/с «Незвичайнi культу-
ри»
01.35 Ювiлейний концерт гурту
«Пiккардiйська терцiя»
02.10 Д/с «Смачнi iсторiї»

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00, 01.50 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
09.55, 11.00, 12.20, 13.45 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
14.50 Комедiя «Наречена-
втiкачка»
17.05 Комедiя «Диявол носить
Прада»
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танцi з зiрками»
23.30 «Лiга смiху 2018»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.25 «Великий бокс. Сергiй
Дерев’янченко - Даниель
Джейкобс»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка. Морський
сезон 2»
11.00 «Орел i Решка. Переза-
вантаження. 3 сезон»
12.10 Х/ф «Вулкан пристрас-
тей»
14.00 Т/с «Абатство Даунтон»
18.00 «Круче всех. Новий
сезон»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Я, Тоня»
23.00 Х/ф «Вбити посланця»
01.10 «Вещдок»
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

У кафе-бар «Колиба» ( с. Мох-
нате, траса Київ-Чоп) потрібні на
роботу бармени, офіціанти.

Робота і оплата – потижнева.
Деталі за тел.: 0973833123,
0991228836 – Антоніна.

Продається хата двоповерхо-
ва в с. Присліп, 2 га поля прива-
тизованого, стайня, 2 шопи.

Тел.: 0991232430.

ТзОВ «Новодім» реалізує на-
селенню брикети торфові для
опалення житлових приміщень.

Адреса: м.  Турка, вул. Травне-
ва, 8  (вугільний склад). Тел.:
0667889365.

БОРИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія                                                 VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я  № 389
від 30 квітня 2013р.

     смт. Бориня
Про затвердження технічної документації з нормативно-грошо-

вої оцінки земель населеного пункту Бориня Боринської селищ-
ної ради Турківського району Львівської області

Розглянувши технічну документацію з нормативно-грошової оцін-
ки земель населеного пункту Бориня Боринської селищної ради
Турківського району Львівської області, розроблену ТзОВ «Карпати
Гео-Інвест», висновок державної експертизи землевпорядної до-
кументації № 431 від 12.04.2013р., проведеної Головним управлін-
ням Держземагентства у Львівській області, з метою забезпечення
економічного регулювання земельних відносин смт. Бориня, виз-
начення розміру плати за користування землею, керуючись ст.201
Земельного кодексу України ст. 15.18. 20 Закону України «Про оці-
нку земель №1378-15 від 09.12.2012р. п.34 ч.1 ст.26 Закону України
- «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету
Міністрів України №213 від 23.03 1995р. «Про методику норматив-
ної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
та населених пунктів», Боринська селищна рада

В И Р І Ш И Л А
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оц-

інки земель населеного пункту Бориня Боринської селищної ради.
2. Затвердити базову вартість 1кв.м землі, що становить 38.34

грн/м. кв.
3. Ввести в дію дане рішення з 01.01.2014р.
4. Вважати таким, що, після введення в дію нової нормативно-

грошової оцінки, втрачає чинність технічна документація з норма-
тивно-грошової оцінки земель смт. Бориня, розробленої Львівським
регіональним центром державного земельного кадастру у 2001році.

5. Відділу Держземагентства у Турківському районі Львівської об-
ласті забезпечити оформлення та видачу витягів з технічної доку-
ментації про нормативно граничну оцінку земельних ділянок.

6. Селищному голові опублікувати дане рішення в районній газеті
«Бойківщина», відповідно до ст. 271.2 Податкового кодексу України.

7. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію із
земельних питань.

                                                   О. П. Яцкуляк, селищний голова.

Всі учасники розділені на чо-
тири групи, до трьох входить по
7 команд, і лише в четвертій
(там, де грають турківчани) –
вісім. Станом на сьогодні уже
відбулося три тури. У першому,
на виїзді в Мостиськах, турківча-
ни поступилися місцевим одно-
літкам, з рахунком   1:5. Але тут
варто зазначити, що мостиська

команда грає на першість Украї-
ни і є дочірньою ФК «Карпати»
(Львів). У другому турі на своєму
полі наші юні шанувальники
шкіряного м’яча здобули блис-
кучу перемогу над дрогобичана-
ми, з рахунком 10:0. На жаль, у
третьому турі, на виїзді в м.
Самбір, вдруге поступилися
місцевим футболістам (3:2), які

також, як і  футболісти з Мос-
тиськ,  виступають на першість
України. Цікавим обіцяє бути по-
єдинок   у рамках четвертого туру
в суботу, 20 жовтня. Турківчани
прийматимуть однолітків з Бо-
рислава. Матч розпочнеться на
стадіоні «Карпати» о 13.00 год.

Перше  коло першості області
серед ДЮСШ закінчиться в лис-
топаді, а друге розпочнеться в
травні наступного року.

Окрім тренера нашої коман-
ди Віталія Михайлечка, готує
юних спортсменів до поєдинків і
знаний в районі  футболіст із с.
Вовче Володимир Касенич. Двічі
на тиждень він проводить тре-
нування. За нашу команду вис-
тупають юнаки з м. Турка, сіл
Явора, Вовче, Нижнє Висоцьке
та Бориня. Всі –  вихованці
ДЮСШ «Юність» , де директо-
ром Василь Ціко.

– Недивлячись на те, що у фут-
больній першості ми новачки,
але маємо амбітні плани: прой-
ти до фіналу, в який виходять по
дві найкращі команди з кожної
підгрупи, – каже представник
футбольної команди Олег Мель-
ник.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

АМБІТНА МЕТА – ДІЙТИ
ДО ФІНАЛУ

Юні футболісти Турківщини,  2003-2004 р.н.,  вихованці ДЮСШ
«Юність», вперше беруть участь  у престижних обласних зма-
ганнях, що вже  традиційно проводять серед спортивних шкіл
Львівщини. Недивлячись на дебют, наші спортсмени висту-
пають досить-таки непогано.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ вис-
ловлюють щире співчуття молодшій медсестрі неврологічного
відділення Світлані Василівні Маслиган та молодшій медичній
сестрі терапевтичного відділення Катерині Василівні Ілинич  з при-
воду смерті – батька.

Колектив терапевтичного відділення Турківської КЦРЛ висловлює
щире співчуття молодшій медичній сестрі Катерині Василівні Іли-
нич з приводу великого горя – смерті батька.

Колектив неврологічного відділу Турківської КЦРЛ висловлює щире
співчуття молодшій медичній сестрі відділу Світлані Василівні Мас-
лиган з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Громадська організація «Бізнес-ліга» висловлює щире співчуття
Галині Михайлівні Кіс з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка
Михайла Михайловича Кіса.

Педагогічний колектив Лімнянського НВК висловлює щире співчут-
тя вчителю Наталії Іванівні Кость з приводу  тяжкої втрати – смерті
свекра.

Однокласники, їхні батьки та вихователь Верхньовисцького НВК
щиро співчувають учениці нульового класу Ганні Миколаївні Бурчин
з приводу великого горя –  трагічної смерті батька.

Батьки, однокласники та класний керівник 3 класу Верхньови-
соцького НВК  висловлюють щире співчуття Лесі Миколаївні Бурчин
з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті батька.

Колектив Верхньовисоцької сільської ради висловлює щире
співчуття працівнику сільради Оксані Несторівні Бурчин з приводу
тяжкої втрати – трагічної смерті чоловіка.

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ.
Перепланування. БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови,

павiльйони, гаражi, навiси, альтанки. Банi, паркани .ПОКРIВЕЛЬНI
РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання 
будинкiв.

Знижки на роботу+матерiали.  (068)1455866, (066)7215631

Магазин «Продукти» в м. Турка (пл. Ринок, 26) запрошує на робо-
ту молодих людей: на посаду адміністратора (робота з комп’юте-
ром), та у відділ м’яса. Тел.: 0676767950.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ДБ 287317 від
30.10.2017р.), видане УСЗН Турківської РДА на ім’я Владислава
Федоровича Тюрдя, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво
(№689806), видане у 2000 році
Сянківською основною школою
на ім’я Ганни Миколаївни Міхо-
вич, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення
дитини з багатодітної сім’ї (ВС
066906 від 06.11.2012р.), видане
відділом у справах сім’ї та молоді
Турківської РДА, на ім’я Андрія
Івановича Павлюха  вважати
недійсним.

Втрачене посвідчення дити-
ни  з багатодітної сім’ї  (ДБ
287301 від 24.10.2017р.), вида-
не УСЗН Турківської РДА на ім’я
Олега Вітальовича Єпіфанова,
вважати недійсним.

Продається двоповерховий будинок в м. Дрогобич, неподалік
залізничного вокзалу. З підвалами та господарськими прибудовами.
Не потребує ремонту. Біля будинку – 0,17 га землі, сад. Є погріб,
криниця - на подвір’ї.

Ціна – 60 тис. дол.
Тел.:0969015225.

Виконавчий комітет Риківської сільської ради висловлює щире
співчуття сільському голові Ніні Семенівні Цюцик з приводу тяжкої
втрати – смерті матері.

Класний керівник, учні 7-А класу Верхньовисоцького НВК вислов-
люють щире співчуття Марії Бурчин з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

Класний керівник, учні 8-А класу Верхньовисоцького НВК вислов-
люють щире співчуття Василю Топитчаку з приводу великого горя –
передчасної смерті матері.

Загублене пенсійне по-
свідчення (серія ААТ
№131966), видане
27.02.2017р.  УСЗН Турківсь-
кої РДА на ім’я Дмитра Мико-
лайовича Роздольського,
вважати недійсним.

Пр ода єть ся  ка фе
«Квітка Карпат», що зна-
ходиться на перехресті при
в’їзді в Турку.

Ціна – договірна.
 Тел.: 0501724290.

Корисно при нирковокам’яній
хворобі і циститі залити в  ема-
льованому посуді 200 мл води,
30 г подрібненої зеленої петруш-
ки, довести до кипіння, прото-
мити 5 хвилин під кришкою на
дуже слабкому вогні, витримати
до охолодження, процідити і
пити  по 2 ст. ложки настою 3-5
разів на день.


