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На тижні, що минає, в українському календарі маємо дві трагічні дати, що спонукають
кожну небайдужу людину до серйозних роздумів про нашу далеку і близьку минувшину, а найголовніше – про перспективу на майбутнє. Йдеться про 83-ю річницю Голодомору в Україні, коли
селян вбивали голодом, а інтелігенцію – кулями, та 5-ту річницю з часу Революції Гідності,
під час якої неймовірними зусиллями патріотів, й, на жаль, – життям Небесної Сотні, ми
позбулися злочинного режиму, отримавши надію на кращу перспективу Української держави.
Коли йдеться про Голодомор, пік якого припав на червень 1933 року, то тут важливо пам’ятати, що
тодішня тоталітарна радянська влада зумисне знищила 10 мільйонів 63 тисячі українців. Статистика
свідчить, що щодоби гинуло 28 тисяч людей, щогодини – 1168, щохвилини – 20. «Вмирали селами,
першими – діти» – так радянська влада вбивала
українське село, незалежне, працьовите, заможне, аби перетворити на «радянське село» – без
традицій, мови і культури», йдеться у листівці, приуроченій цій страшній даті. У нас, на Західній Україні, цю трагедію ми не завжди сприймаємо так
боляче, як на Сході. Адже в нас голоду як такого не
було. Попри це, ми просто зобов’язані, яких зусиль
це б не вимагало, більше ніколи не допустити, щоб
українську землю топтав чобіт російського загарбника. А тим, в кого ностальгія за радянськими часами, варто було б бодай раз поспілкуватися з членами родин, що втратили в 1932-33 роках дітей,
батьків, а бувало, що й голодною смертю померли
цілі сім’ї.
На превеликий жаль, людська пам’ять досить
коротка. Ми, лишень дізнавшись майже три десятки років тому про страшну трагедію Голодомору,
забуваємо про неї. Зрештою, як і недавній Майдан, який вирував 5 років тому на київських вулицях та
практично у всіх селах та містах України. Зробивши велику справу й давши надію на краще життя,
патріоти - майданівці швидко між собою пересварилися. Й не за ідеї, а часто через чисто приватні
меркантильні амбіції. Згас і запал наводити лад у нашій українській хаті. У вирі боротьби залишилися
лише одиниці, яких можна назвати відчайдухами, хоча насправді це – добрий приклад для нас усіх та
хранителі світлої пам’яті Небесної Сотні, Герої з якої сьогодні моляться за Україну із Господніх палат
і, очевидно, просять єдності для недавніх соратників і однодумців.
Дві різні дати, пов’язані між собою великим трагізмом, є доброю спонукою для роздумів. Не лише
для нас, сьогодні сущих, а й для багатьох прийдешніх поколінь, які, віриться, буду жити у процвітаючій,
заможній Українській державі, де головними принципами будуть патріотизм, добро, любов та велика
пошана до людини праці.
А наразі, вклоняючись Небесній Сотні, та молячись за єдність українських патріотів з різними поглядами та ідеями стосовно однієї ж проблеми, згадаймо загиблих під час Голодомору. І не лише на
традиційних реквіємах та молебнях, а в кожній сім’ї, в душі та серці малого і великого українця. Схилімо
голови та помолімося за невинно убієнних в час Голодомору. У суботу, 24 листопада, о 16.00 год.,
приєднаймося до акції «Запали свічку пам’яті». Її тьмяний блиск в кожному вікні – це наша скорбота
за знайомими й незнайомими, що стали жертвами ненависного тоталітарного режиму.
Про це ми мусимо пам’ятати повсякчас й об’єднати зусилля в совісті та моралі, щоб більше ніколи
на українську землю не приходили трагедії. Всяка влада, посади, амбіції чи принципи – скороминуче.
Вічна лише християнська мораль, якої нам часто бракує, та пам’ять, яку маємо передавати з покоління в покоління.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Сердечно вітаємо з ювілеєм нашу милу і любу, добру і чуйну, турботливу і дбайливу, найкращу у світі маму, бабусю, прабабусю – Анастасію Іванівну Прокопів, жительку с. Шум’яч.
90 – це ювілей мудрості і життєвого досвіду. Нехай він наповнює
Ваше серце, рідненька, найкращими
емоціями, приємними споминами, радістю і теплом люблячих Вас людей. А
Господь дарує Своє благословення і
ласку та добре здоров’я!
Многая і благая літ Вам, дорогенька
Мамо!
Матусю, голубко Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
Всі діти, онуки і правнуки, рідненька,
Шлють щирі вітання й уклін Вам
низенький.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!
З любов’ю і повагою – син Зеновій, невістка Ольга, дочка Ольга,
дочка Люба; онуки – Оленка з чоловіком Михайлом, Ірина з чоловіком Іваном, Наталя, Микола, Володимир з дружиною Наталею,
правнуки – Вікторія, Іванна, Борис, Богдан, Софія і вся велика родина.

Коханого чоловіка, люблячого і турботливого батька, зятя, сина,
онука, швагра, кума, вуйка і хресного тата – Михайла Сергійовича
Бриня, жителя с.Явора – щиро вітають з днем Ангела і ювілеєм –
35-річчям, яке він відсвяткував 22 листопада,
дружина Марія, син Ігор, мама Наталія, теща
Світлана, тесть Ігор, кума Людмила, кум Юрій,
похресник Євген, племінники – Денис і Оленка, бабусі – Катерина і Марія.
Хай завжди усміхається доля,
Тільки радість приносять з собою роки,
Хай здоров’я і щастя не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.
Удачі й таланту – без ліку.
Пошани й добра – від людей.
Щасливого й довгого віку
Бажаєм Тобі у цей день!

Сердечно вітаємо з ювілеєм Ірину Олексіївну Куцик.
Бажаємо дорогій людині міцного здоров’я, радості, добра, достатку і довголіття!
Рідні руки, рідний погляд –
Ти така в мене одна!
З днем народження вітаю
Моя мамо чарівна.
Ти не плач, не плач ніколи,
В мирі, злагоді живи.
По життю, по шляху в вічність
Легше хай буде іти.
Ти як сонечко на небі,
Як весняний перший птах.
Чи то можна не любити?
Ні, ніхто не скаже так.
Береже хай Ангел Божий
Твоє серце від біди,
І здорова будь, матусе,
Будь щаслива завжди ти!
Чоловік Іван, діти Галина та Іван, зять Михайло, мама Стефанія,
внучок Максимко та сестра Яна.
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Узявши старт в Бітлі, набравши обертів у Лімні, 200-літня ювілейна освітянська естафета впевнено крокує Турківщиною. Так минулого тижня урочистості відбулися у Хащівській ЗОШ І-ІІ ст., Верхньояблунському та Нижньояблунському НВК. Варто наголосити, що навчальні заклади пройшли різну історію, мають цікаві індивідуальні традиції,
проте об’єднує їх одне: в їхньому освітянському доробку – велика плеяда достойних людей, що сьогодні обіймають
важливі державні посади, є керівниками різних рівнів. Тут гордяться всіма – незалежно від статусу і соціального
становища. Важливим є те, ким ти є серед людей. І наразі важко ствердно сказати, хто є важливішим для держави: чи
депутат найвищого рівня, а чи його однокласниця, яка народила й добре виховала шестеро чи семеро дітей? Для всіх
навчальних закладів випускники є жаданими, їх тут завжди чекають з нетерпінням.
Якщо аналізувати історію та життєвий шлях вихованців, то можна
писати книжки й, зрозуміло, що в газетній публікації це вмістити неможливо. Втім, згадати тих, хто в силу свого таланту, знань, чи інших
сприятливих обставин, зміг домогтися життєвих успіхів, таки варто.
Так у Хащівській ЗОШ сьогодні гордяться тим, що їхній випускник,
полковник десантно-штурмових військ, учасник АТО - Іван Савка - є
депутатом Верховної Ради України. Ще один – Іван Васильків – кандидат фізико-математичних наук, доцент. Десятки випускників здобули педагогічну освіту, стали добрими вчителями, керівниками різних
рівнів. Про них та про різні шкільні пригоди згадували на 200-річному ювілеї однокласники та педагоги. До речі, з нагоди цієї дати, Іван
Іванович надіслав до рідного навчального закладу чимало подарунків,
дітям – солодощі, а школі – меблі. Не з порожніми руками приїхали
й представники влади: голова РДА Олександр Лабецький, його перший заступник Микола Яворський, головний спеціаліст відділу осві-

ти Михайло Юсипович. Важливим є й те, що п’ять
випускників школи – Ігор Дністрян,Василь Дригинич, Василь Халак,Іван Жук та Андрій Савка –
стали священнослужителями.
Варто відзначити, що невеликий колектив навчального закладу дуже гарно підготувався до
ювілею. У святковий сценарій гармонійно вплелися виступи гостей та учасників художньої самодіяльності, вихованців школи. Директор Федір
Крись зробив короткий екскурс в історію, шанобливо та вдячно згадував усіх педагогів. яким
у різні роки тут доводилося працювати, та учнів
різних років, які є гордістю школи. Подякував

усім, хто долучився до проведення урочистостей.
Цікаво й змістовно пройшло свято й у Верхньояблунському НВК. Окрім
уже згадуваних Олександра Лабецького та Миколи Яворського, гостювали тут голова районної ради Володимир Лозюк, який подарував школі
озвучувальну апаратуру, та начальник відділу освіти Оксана Манюх. Гарно впоралися з роллю ведучих Андрій Савчак та Іванна Бринько. Як і в
Хащові, з історією навчального закладу ознайомив присутніх тутешній
директор Іван Січак. Поміж концертні номери, серед яких були цікаві
сценки з шкільного життя, виступали гості й дякували за гарно організоване свято. Згадали людей, які своєю натхненною працею прославили
школу. Зокрема це Василь Шикітка - кандидат сільськогосподарських
наук, Світлана Ганькевич - кандидат технічних наук, Галина Шикітка кандидат педагогічних наук, Іван Ільницький – заступник голови федерації шашок України, та ще багато інших. Запросили на свято й нагородили грамотами ветеранів-педагогів, які в різні часи трудилися тут. Зокрема
Михайла Шийчина, Ганну Шийчин, Марту Кудільчак, Катерину Когут, Анастасію Січак, Надію Топольницьку, Миколу Ільницького, Наталію Костів та
інших. До проведення свята було залучено чимало талановитих педагогів та учнів.
Взяв участь у ювілейних святкуваннях шкіл й депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський. Він разом з помічниками
Іриною Кірою та Наталією Гошівською були почесними гостями й подарували навчальним закладам сучасні принтери, а також
путівки на відпочинок у санаторій «Жинева» учнівським та педагогічним колективам. Народний депутат високо оцінив організацію свят, щоправда, Нижньояблунський НВК він відвідав у суботу напередодні, а урочистості тут відбулися наступного дня - у
неділю. Про це ми продовжимо розповідь за тиждень.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÂÎÍÈ Æ – ÒÂÎÃÎ ÑÏÎÊÎÞ ÍÀ ÑÒÎÐÎÆ²
Повертайтесь живими, сини,
Повертайтесь із бою, солдати,
Не у спогади наші, чи сни,
А живими, до рідної хати!
Дорога редакціє!
Звертається до Вас командир мінометної батареї 128-ої гірсько-штурмової бригади Максим Віталійович Кирилюк. Насамперед хочу висловити велику подяку
людині з великої букви, завдяки якій ми
там, на передовій, відчуваємо, що про нас
дбають, про нас думають - це Мирославі
Петрівні Калинич. По телефону мамі нашого бійця любові Степанівні Бутрей, наш
боєць Оксана Кузьма розповіла, що нам
дуже потрібні маскувальні сітки для машин. Любов Степанівна звернулась до
Мирослави Калинич. А та, почувши про

таку потребу, звернулась до дівчат з
об’єднання українок «Яворина». І вже за
деякий час маскувальні сітки були у нас.
Ми лиш нещодавно дізнались, що Мирослава Петрівна пережила велику втрату – смерть чоловіка.
Прийміть, люба ви наша, від нас щире
співчуття. Ми будемо просити в Бога, щоб
він дав Вам сили, щоб Ви довго могли
радувати людей своєю плідною працею і
людською теплотою. Нехай Ваше серденько не знає вже більше болю втрати.
Щиро дякуємо, низький Вам уклін.

*
*
*
Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?
Душа не мерзне, серце не болить?
Йдуть воювати сильні й витривалі,
Щоб разом Україну боронить!
Там є хлоп’ята, і дівчат чимало,
Такі ж як ти, нема ще й – 25.
Легке життя на пекло проміняли.
Комусь же треба мирних захищать.
Чоловіки, що плачуть, наче діти,
Коли читають вірші та листи.
Вони завжди хотіли в мирі жити.
І щастя, і добро у світ нести.
Невже ти думаєш, їм легко помирати
За те, щоб інші мали новий день,
А знаєш… Їх давно чекає мати,
Та мріють обійнять своїх дітей.
А ти байдуже мимо них проходиш,
Ти – наче в іншім вимірі буття.
Вони ж – твого спокою на сторожі,
А хтось, за тебе, вже віддав життя. Подумай!

Сердечно вітаємо з днем народження, яке відзначатиме 28 листопада, жителя с. Верхнє Висоцьке Ярослава Юліановича Дем’яновського
-і бажаємо шановному імениннику
міцного здоров’я, особистого
щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх добрих справах, родинного тепла і
Божої ласки. Многая і
благая літ!
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
До років 100 бажаємо прожить.
Хай поруч будуть віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь любов’ю хай зігріє,
Щоб довгим і легким був Ваш життєвий путь!

Відділ освіти Турківської районної
державної адміністрації Львівської області оголошує конкурс на заміщення
вакантних посад педагогічних працівників: вчителя-дефектолога, вчителялогопеда, вчителя-реабілітолога та
психолога ком унальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області.
Підстава проведення конкурсу –
рішення Турківської районної ради
Львівської області від 09.11.2018 року
№ 517 XXV сесії VII скликання «Про затвердження Положення про порядок
проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Турківської районної ради Львівської
області».
Повне найменування:
– комунальна установа »Інклюзивноресурсний центр» Турківської районної
ради Львівської області.
Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру:
– вулиця В. Стуса,4, м. Турка,
Львівська область, 82500.
Педагогічні працівники призначаються
на посади директором Центру на конкурсній основі.
Умови оплати праці – посадовий оклад.
Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників ІРЦ:
- вища освіта, за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія», «Фізична
реабілітація», стаж роботи - не менше
три роки за фахом.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
– копія паспорта громадянина України;
– письмова заява про участь у конкурсі,
до якої додається резюме у довільній
формі;
– копія трудової книжки;
– копія (копії) документа (документів)
про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
– письмова згода на збір та обробку
персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до
заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Документи приймаються з 23.11.2018р. по 17.12.2018р. за адресою: 82500,
Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка,
вул. С.Стрільців, 23, відділ освіти Турківської РДА, телефон для довідок: 3-1454, tur-osvita@ukr.net.
Конкурс відбудеться: 26 грудня 2018
року, о 12.00 год., за адресою: Львівська
область, м. Турка вул. С.Стрільців, 23,
відділ освіти Турківської РДА.
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ÇÀÐÀÄÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
Взяти відповідальність на себе і працювати так, щоби українці бачили результати роботи - Президент зібрав регіони на масштабну Раду регіонального розвитку в столиці, аби підсумувати зроблене за
рік і знайти ідеї для планів на майбутнє.
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ВЛАДИ – ЗАХИСТИТИ ЛЮДЕЙ
Від місцевих голів – до міністрів і Президента - в понеділок, 12 листопада, в столиці зібралися мало не всі, в
чиїх руках нині державне кермо: ті, що приймають закони, розподіляють кошти, а потім перетворюють їх на дороги, нові школи, лікарні і дитячі садки. Усього – півтори
тисячі державних управлінців і найкращих менеджерів
країни. Мета: обговорити поточний стан справ, обмінятися досвідом і покласти його в основу міні-економічних програм. Для
кожного регіону –
Петро Порошенко, Презисвій план дій на
дент України
2019-2021 роки.
«Зараз треба на 100% заПершим
слово
безпечити
субсидіями тих,
взяв
Президент.
Найгарячіше питан- хто їх реально потребує.
ня, на його думку - Бідна людина економить
соціальний захист гроші - бідна людина встановнаселення. Місцевих лює за допомогою держави сиуправлінців глава стему енергоефективності,
держави закликав менше споживає газу, вона має
активізувати видачу мати можливість отримати
субсидій, а народ- гроші за економію»
«Ми не зазіхаємо на кошти
ним депутатам пригрозив: якщо не зак- місцевого самоврядування. Це
ладуть на них гроші в кошти, які ви будете самі визбюджет – то його не начати, як використовувати.
підпише. «Зараз тре- Навпаки – пропонуємо фінанба на 100% забезпе- сову допомогу в реалізації особчити субсидіями тих, ливо значимих проектів.
хто їх реально потре- Підставимо державне плече»

відповідатимуть перед виборцями за їхнє освоєння. Децентралізація, як і інші важливі реформи, має стати точно
незворотною, бо вона дає найбільший поштовх до розвитку країни, зауважив Президент.
НОВА ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ
Країна очікує нової якості менеджменту, а насамперед – належної відповідальності. Про плани управлінців
найвищого рівня і їхню співпрацю з областями, містами
і селами розказав віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.
За його словами, вже з нового року міністерства почнуть скорочувати кількість процедур і передаватимуть
на місця свої послуги, аби полегшити «паперові» поневіряння людей. В кожному місті та об’єднаній громаді
з’являтимуться нові модернізовані ЦНАПи.
Найбільше сил кинуть на програму «Сільська медицина», бо на її втілення в життя очікує майже третина
всього населення країни. В планах – потужна мережа з
понад чотирьох тисяч сільських амбулаторій. Перші 513
побудують впродовж наступного року.
«Це нове технічне обладнання, це нові технічні вимоги, житло для лікарів. І найголовніше – це прихід з підписанням декларації нової оплати заробітної плати для
тих сімейних лікарів, які вже рухаються в цьому напрямку і підписують декларації», - повідомив віце-прем’єр.
Триватиме будівництво і реконструкція шкіл, а також
активно зводитимуться гуртожитки для військових. При
цьому нечесних на руку підрядників віце-прем’єр закликав без остраху позбавляти ліцензій і не допускати
до державних грошей.

ЦАРСТВО ТЕМРЯВИ ПРОТИ ЦАРСТВА СВОБОДИ
бує. І це не просто
Найстрашніші загрози розвитку України – це російсьмій заклик, а це принципова позиція щодо формування
ка агресія і внутрішні чвари: на цьому зійшлися усі учасбюджету 2019 року до другого читання. Наголошую окники Ради регіонального розвитку. Так перший віцеремо, якщо цієї позиції не буде в бюджеті, якщо не враспікер Верховної Ради України Ірина Геращенко у своїй
хують позицію Президента при підготовці в парламенті,
заяві доволі різко висловилася про опозицію і розповія бюджет цей не підпишу», - підкреслив Петро Порола, якою ціною країні дається кожен день без втрат на
шенко.
фронті.
Окрема увага від глави держави - псевдоборцям із
«Дехто з них (політиків – ред.) пропонує мир будьвисокими тарифами. Петро Порошенко озвучив цифри
якою ціною, навіть капітуляції. Я хочу сказати, що Преуряду - за час прем’єрства Юлії Тимошенко держборг
зидент України стоїть на іншій позиції: мир через перезріс на 23 мільярди домогу. Тільки через перемогу.
ларів, і тоді ж - з’явилоЖодної капітуляції. Але через
Юрій Щербак, лауреат Шевченківської премії
ся зобов’язання підняперемогу політико-дипломатич«Зараз
нам
критично
потрібною
є
національна
ти тарифи. Уряд Миколи
єдність. Це найбільш дорогоцінний скарб, найкоштовн- ним шляхом. Тому що безвідпоАзарова зростив ці цифвідальними також є всі ці закри ще на 32 мільярди. іший ресурс нації.
Ми повинні, забувши дрібні образи і пробачивши один лики кандидатів і диванних екТому наступного року
одному гріхи минулого, об’єднатися навколо Президен- спертів, які жодного дня не були
країна матиме пікові
на Донбасі, жодного дня не слувиплати за попередніми та, навколо героїчних Збройних Сил України і консолідувати розбурхану українську націю навколо великої жили в армії, але говорять про
боргами.
наступ. Очевидно, що ми не мо«Країна має знати мети».
жемо кидати в топку розв’язасвоїх «героїв», які збільшили борг на десятки мільярдів,
ної РФ війни тисячі життів українських військових і сотні
- зате тепер, оком не кліпнувши, очолюють колони борців
тисяч життів українських цивільних. Ми будемо перемаіз підвищенням тарифів. Так, чи ні? Очевидно! Ми дійсно,
гати через посилення української армії, але політикоі це принципово, будемо поступово переходити до оподипломатичним шляхом», - заявила Геращенко.
ри на власні сили, замість кредитів залучати інвестиції»,
Цей шлях передбачає посилення санкцій проти Росії
- звернувся до учасників ради Президент.
і введення миротворчої місії на Донбасі, підкреслила
Залучатимуть інвестиції і перетворюватимуть їх на
віце-спікер. За її даними, за майже п’ять років російсьреальні доходи громадян - вже місцеві чиновники. За
кого терору понад дві тисячі українських дітей залишипланами, децентралізацію в повному розквіті українці
лися сиротами, півтори тисячі жінок - удовами, і майже
побачать до 2020-го - тоді мають відбутися місцеві видві тисячі триста матерів втратили своїх дітей. За те, щоб
бори, і тоді ж, на думку Петра Порошенка, об’єднані
ці цифри більше не росли, Ірина Геращенко обіцяла
тергромади покриватимуть вже всю територію України.
боротися в Мінську: «Що ж дали Мінські угоди? Дуже
А відтак – вже всі міста і села зможуть скористатися
просто. Перше. Вони зупинили повномасштабний нарезультатами децентралізації і отримають на порядки
ступ». Ірина Геращенко закликала усіх знайти час і
міцнішу фінансову базу. Але ж і максимально суворо

«ÏÎÁÎÆÍ² Ï²ÑÍ²»
ßÐÎÑËÀÂÈ ÂÎÂ×ÀÍ×ÈÍ
Невеличка книжечка, під назвою «Побожні пісні» (друге видання), написана з голосу Ярослави Вовчанчин (аудіозапис та
розшифровку тексту зробив і упорядкував Петро Зборовський, нотні транскрипції – Ярини Зборовської), вийшла у світ у
видавничому домі «Укрпол» м.Стрий.
Ярослава Вовчанчин, родом із с. Верхній Турів, за спеціальністю
кухар-кондитер. Маючи від Бога добрі голосові і музичні здібності, а
ще й неабияку пам’ять, зберегла в ній понад півсотні побожних
пісень, написано у передмові до книжки.
Серед них є як загальновідомі широкій аудиторії віруючих людей
пісні, так і маловідомі, почуті нею принагідно від чужих людей, а
також священиків. Вони можуть бути надбанням широкого кола віруючих. Тут є пісні про Ісуса Христа, пісні до Божої матері, Страсні
пісні.
Книга побачила світ завдяки спонсорській підтримці нашого талановитого земляка, вихідця з с. Риків Олега Шуптара.
Ольга ТАРАСЕНКО.

3 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

У

вересні у м.Стрий відбувся традиційний обласний оглядконкурс театральних колективів,
під назвою «Театральна осінь».
На такі конкурси від Турківщини
зазвичай почергово їздять народний театральний колектив з
Ластівки та народний драматичний театр Турківського РДН.
Саме цієї осені випала честь
представляти наш район драмгуртківцям районного Народного дому, керівником якого є Анастасія Доманська. Турківчани
виступали з виставою Олексія
Коломійця «Фараони» (ІІ дія).
Показали лише частинку (виступ на 20 хвилин) – так вимагав
регламент, бо було дуже багато
учасників.

відвідати новий меморіал, встановлений в Міністерстві
оборони, де є Дзвін-пам’яті і імена загиблих українських воїнів. Віце-спікер наголосила, що є дні, коли цей
дзвін б’є 160 разів. Це означає, що в цей день 160 воїнів
полягли. А є дні, щасливі дні, коли він мовчить, і це завдяки Мінським угодам.
Своє бачення шляху до перемоги запропонував один
з моральних авторитетів нації, лауреат Шевченківської
премії Юрій Щербак. На його думку, російська агресія:
збройна, економічна, диверсійна – це надовго. І єдина
можливість вистояти у цій битві – об’єднатися навколо
розвитку і власної безпеки.
«Це світоглядний конфлікт царства темряви та території свободи.
Між тим з’явилося багато миротворців та миролюбців,
які закликають нас до діалогу з військовим та державним злочинцем Путіним та його поплічниками, які зруйнували вщент систему міжнародної безпеки і жодному
слову яких, чи підпису, вірити не можна.
Підозрюю, що наші доморощені миротворці є або агентами Кремля, або страждають на політичну деменцію.
Зараз нам критично потрібною є національна єдність.
Це найбільш дорогоцінний скарб, найкоштовніший ресурс нації.
Мовою цифр:
Понад 700 об’єднаних тергромад створено в Україні.
На 54% (до 86 млрд. грн.) зросли місцеві бюджети за
менш ніж чотири роки 56 млрд. грн. буде виділено у
2019 році на ремонт доріг. 2.7 млрд грн додаткових доходів залучив до бюджету розвиток мережі ЦНАПів. 15.2
млрд. грн. тримають на депозитах місцеві ради. Президент закликав вкладати ці гроші в розвиток.
Ми повинні, забувши дрібні образи і пробачивши один
одному гріхи минулого, об’єднатися навколо Президента, навколо героїчних Збройних Сил України і консолідувати розбурхану українську націю навколо великої
мети», - заявив Юрій Щербак.
За словами Щербака, Українська Держава стане ефективною, лише коли сконцентрується не на відмінностях,
а на спільних інтересах усіх регіонів країни. А влада на
усіх щаблях – від сільради до вищих рівнів, вестиме постійний, інтенсивний, відвертий і чесний діалог з народом. Зробити це можна, створивши особливу структуру,
що об’єднає владу й народ - Раду національної єдності.
До неї, за ідеєю письменника, увійдуть люди з усіх регіонів України. Президент ініціативу підтримав і пообіцяв
особисто включитися в процес.
Нині перед Україною сотні амбітних завдань, підсумував глава держави. І більшість з них почнуть давати
результати лише за кілька років. Проте детальні і обґрунтовані плани розвитку мають бути у кожного регіону
вже зараз. А головне – відкинути політичні чвари і системно та ефективно працювати на розвиток областей,
міст і сіл та на підвищення рівня життя українців.
«Більшість реформ носить далекосяжний стратегічний характер: негативні й болісні аспекти проявляються одразу, а позитивні зміни даються взнаки за рік, за
два, за три, або навіть більше. Але наш рух вперед має
бути таким, коли нас ніхто не зупинить!» - заявив Президент.
Петро Порошенко доручив представникам регіональної влади розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки.
«Необхідно подолати спорадичність і певний хаос в
реалізації політики розвитку регіонів. Тому ставлю регіональній владі завдання розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки, обговорити
їх із суспільством і громадами і прийняти їх на рівні громад. Кожна територія повинна визначити свої переваги
і пріоритети, на основі яких на ваших дорожніх картах і
з’являться першочергові об’єкти, які і будуть маркерами розвитку», - наголосив він.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату РДА.

ÏÅÐØÅ Ì²ÑÖÅ – Â ÊÎÍÊÓÐÑ²
«ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀ ÎÑ²ÍÜ»
– Днями ми отримали зі
Львова дуже приємну звістку, –
тішиться успіхом Анастасія Доманська. –Нам присуджено
перше місце та звання лауреата – у номінації старша вікова
категорія. Правда, дуже довго
ми не знали про це. Майже
місяць відповідний наказ про
присвоєння призових місць пролежав в обласному відділі культури і лишень минулого тижня
ми дізналися про результати голосування журі. Визначали
призерів у трьох номінаціях.
Крім нас, у двох інших номінаціях, першими були театраль-

ний колектив з Дрогобицького
району та колектив зі Старосамбірщини. А всього взяли
участь в конкурсі 25 театральних колективів Львівщини. За
перемогу я хочу щиро подякувати в першу чергу Миколі Комарницькому, а також акторам –
Івану Ференцу, Василю Гришканичу, Михайлу Костевичу, Михайлу Острубацькому, Анатолію
Ярошовичу, Надії Донець, Петрунелі Ільницькій, Вірі Ярошович та Анні Ференц.
До речі, це вже не перша почесна нагорода турківчан у таких конкурсах.
Ольга ТАРАСЕНКО.

4 стор.
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Ì²ÑÒÎÊ ªÄÍÀÍÍß –
ÏÐÎÊËÀÄÅÍÎ!
З 5 по 9 листопада Боринський НВК брав участь в реалізації освітянського проекту «Діалог
культур Сходу і Заходу України», у рамках програми «Змінимо країну разом!», що здійснювався
за підтримки Асоціації «Єврорегін «Карпати-Україна». Географія проекту об’єднала Турківщину та Сватівщину, адже партнерами проекту були Боринський НВК та комунальний заклад з
Луганщини – «НВК «Сватівська загальноосвітня школа І ступеня-гімназія».
Отож, 5 листопада 10 дітей та 4 вчителі зі Сватівщини завітали на Турківщину, щоб упродовж 5 днів
ознайомлюватись з культурою, традиціями та історією краю, віднайти нових друзів та відкрити для себе
цікавинки Бойківського краю, повноцінно втілюючи в життя гасло програми «Змінимо країну разом!»
Програма перебування сватівчан була надзвичайно насиченою та інформативною, адже хотілось
якомога більше ознайомити гостей з красою нашого краю. Відтак мешканці м. Сватове відвідали
різноманітні куточки Львівщини. Незабутнє враження залишили поїздка в санаторно-готельний комплекс «Женева» м. Трускавець, сходження до підніжжя г. Пікуй (заказника державного значення),
відвідини ДП «Боринське лісове господарство», туристична мандрівка до Львова та поїздка до с. Яворів
– місця першого бою Українських
січових стрільців. Луганчани мали
можливість дегустувати сир у приватній сироварні Богдана Комарницького, відвідати народний музей «Бойківщина» в м. Турка, поспілкуватися з головою Всеукраїнського громадського товариства
«Бойківщина – ХХІ століття» Петром Косачевичем.
Теплими були зустрічі учнів зі
Сватівщини зі своїми однолітками
– учнями 8 класу Боринського НВК,
які підготували для нових друзів
літературно-музичну презентацію
«Ми – нащадки славних бойків» та
організували для них майстерклас коломийки. Учні разом провели урок англійської мови, української літератури, писали радіодиктант єдності, а також для них
було організовано майстер-класи
з різьби по дереву, вишивки хрестиком, бісером та вінкоплетіння, спортивні змагання та дискотеки.
Приємно відзначити, що гості були надзвичайно задоволені перебуванням у смт. Бориня, вони дякували за теплоту та гостинність керівництву та вчителям закладу, а також були зачаровані красою
природи Карпат та смачною бойківською кухнею. Діти й дорослі прощались зі сльозами на очах.
Можна з упевненістю сказати, що місток єднання між Турківщиною та Сватівщиною прокладений. Ми
сподіваємось на тривалу взаємодію між партнерами проекту і віримо, що це дасть можливість подолати штучно створені бар’єри між жителями Сходу і Заходу України, адже ключем до щасливого майбутнього України є розуміння того, що ми – єдина нація!
P.S. Дирекція та педагогічний колектив Боринського НВК висловлюють щиру вдячність усім, хто допомагав втілювати в життя цей проект, а саме: директору Боринського професійного ліцею народних
промислів і ремесел Лідії Пасічник та всьому колективу – за надання комфортних умов проживання
гостям зі Сходу; родині Богдана Комарницького – за можливість дегустувати смачні автентичні
бойківські страви; директору ДП «Боринське лісове господарство» Михайлу Ільницькому – за надану
можливість відвідати базовий розсадник та цікаву екскурсію: голові ВГТ «Бойківщина – ХХІ століття»
Петру Косачевичу – за змістовну інформацію про діяльність товариства; народній майстрині з Борині
Г. П. Сеньків – за оригінальні майстер-класи, а також районному відділу освіти Турківської РДА.
Валентина СУРИМКО,
вчитель української мови і літератури Боринського НВК.

Дякуємо, що
не байдужі
Щороку, в третю неділю листопада, в Україні відзначають День працівників сільського господарства.
Цьогоріч урочистості відбулися на
території РВК «Озерний край» м. Пустомити. В рамках цього заходу всі
райони представляли експозиції з
традиційних продуктів, що виготовляють на тій чи іншій території. Делегація нашого району представляла
сири - ТзОВ «Еко - Газда» с. Н.Гусне,
хлібобулочні вироби – ПП Дребот Б.М.
с. Бітля, хлібобулочні вироби – МВ КПП
«Агро ЛТД» м. Турка, мед – пасіка «Медова» с.Розлуч. По завершенні презентації усі продукти були передані
військовим та в дитячі будинки.
Відділ агропромислового розвитку Турківської районної державної адміністрації
щиро дякує за сприяння та допомогу в організації експозиції Омеляну Ільницькому, Богдану Дреботу, Роману Биїку, Марії Надич,
які щорічно надають свою продукцію для
презентації на виставках та різних заходах, що проводять в області. Бажаємо їм
та працівникам їхніх підприємств міцного
здоров’я, чистого, мирного неба, добра, вагомих здобутків, невичерпної енергії у праці
та житті. Нехай кожен день приносить Вам
нові досягнення, а родинне тепло і затишок
допомагають у виконанні відповідального
професійного обов’язку.
Іван СТРУЦЬ,
начальник відділу АПК Турківської РДА.

ВЕСЕЛИЛИ БОЙКІВСЬКИМИ
КОЛОМИЙКАМИ
На початку листопада кожного року в с. Стрілки Старосамбірського району проводиться традиційний фестиваль «Полегойки, бойки!». І цього року вже вдесяте відбулося фольклорне свято, організоване учителями музичного мистецтва. В ньому брали участь шкільні дитячі
колективи, а також учасники художньої самодіяльності
з багатьох сіл.
Турківщину на цьому святі представив фольклорно-етнографічний ансамбль «Бескид» с. Либохора, (під керівництвом
Василини Ігнатищ), котрий звеселив глядачів бойківськими
коломийками та народними піснями. Кожний музичний номер супроводжувався щирими оплесками глядачів.
Наш кор.

Цими осінніми днями, 22 листопада, відсвяткував свій 35-річний
ювілей житель села Явора Михайло Сергійович Бринь.
Дорогого синочка, доброго, коханого чоловіка, люблячого й дбайливого татуся, порядного, з добрим серцем зятя, кума, з любов’ю,
щиро вітають, мама Наталка, дружина Марія,
синочок Ігорчик, тесть Ігор, теща Світлана,
кума із сім’єю і баба Катерина.
З нагоди ювілею, з великою любов’ю, шлемо найкращі побажання міцного здоров’я,
щастя, добра, миру, злагоди у сім’ї, добробуту
і людського тепла.
В святковий день
Прийми вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде в Тебе все гаразд!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілеєм медреєстратора Турківської КЦРЛ Галину Ігнатівну Боклах і бажають
шановній ювілярці неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я –без ліку і довгого-довгого
щасливого віку.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілейним днем народження сестру-господиню анестезіологічного відділення Ірину Іванівну Ільницьку і бажають шановній ювілярці міцногоміцного здоров’я, світлої радості в житті, Господньої
ласки і благословення.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі.
Здоров’я, і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!

Колектив Ясеницького НВК щиросердечно вітає із ювілейним
днем народження досвідченого педагога, вмілого керівника, свого колегу, директора Михайла Дмитровича Мися і бажає шановному ювіляру міцного-міцного здоров’я, невсипущої життєвої енергії, успіхів у
роботі, родинного тепла, Господнього благословення.
Ювілей – це чудова подія,
Це досягнення років в житті!
Тож здійсняться нехай усі мрії,
І живеться у щасті й красі!

Виконавчий комітет та депутатський корпус Ясеницької сільської
ради щиросердечно вітають з 55-річчям депутата сільської ради,
директора Ясеницького НВК Михайла Дмитровича
Мися і бажають шановному імениннику здоров’я
і 100 літ прожити, бути радісним і ніколи не хворіти. Щоб збулися усі Ваші мрії. Любові Вам,
щастя, світла, миру!
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти й творити,
Нехай Господь допомагає все життя
В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Колектив техпрацівників Турківського НВК щиросердечно вітає із ювілеєм директора навчального закладу – Михайла Миколайовича Блажівського – і бажає шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку!
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини – на довгі літа!
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«ªÄÈÍÈÌ ÌÅÒÎÄÎÌ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ
ÊÎÐÓ ÒÀ ÉÎÃÎ ÍÀÑË²ÄÊ²Â ÄËß ÇÄÎÐÎÂ’ß
ª ÂÀÊÖÈÍÀÖ²ß», - ²ÐÈÍÀ ÌÈÊÈ×ÀÊ
На Львівщині зростає кількість випадків захворювання на кір. Відтак департамент охорони
здоров’я Львівської ОДА закликає мешканців області вакцинуватись від інфекційного захворювання. Як зазначила під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської
ОДА Ірина Микичак, вакцинація на сьогодні є єдиними методом профілактики кору та його
наслідків для життя людини.
«Чергова епідемічна хвиля захворюваності кором прийшла до нас з Європи. Львівщина належить до
тих територій, які мають чи не найвищий рівень захворюваності. Зокрема за попередній тиждень
реєструють значно більше випадків захворювань, що майже на рівні 500 випадків за тиждень. Відтак,
в черговий раз хочемо донести до наших мешканців, що єдиним методом профілактики інфекційного
захворювання на кір, яке є загрозливе своїми ускладненнями, зокрема летальними, є вакцинація.
Специфічного лікування від кору немає. Є тільки можливість попередити своєчасно та вакцинувати
дітей і дорослих відповідно до календаря щеплень», - розповіла Ірина Микичак.
«Лише у Львівську обласну інфекційну лікарню за
добу госпіталізовують 25-35 осіб із ознаками кору.
Відповідно, кожен для себе зараз повинен прийняти рішення: чи він планує захворіти на кір, чи не планує. Ті люди, що вже перехворіли на кір, мають довічний імунітет, і їм немає чого боятися. Також можуть бути спокійними люди, які мають дві дози вакцини проти кору. А ті, які не знають про свій вакцинальний статус, не вакциновані, або мають лише
одну дозу вакцини проти кору, щодня наражаються
на небезпеку захворіти. Адже людина є ще заразна
до того, коли в неї з’являється висип. Коли в людини
піднімається температура, може виникати кашель,
коньюктивіт, вона активно виділяє збудник і ділиться ним з оточуючими. Такі люди їздять в громадському транспорті, купують їжу в супермаркеті, і ніхто з
нас на сьогодні не застрахований від зустрічі зі збудником кору», - розповіла головний експерт департаменту Наталія Тімко.
Також вона наголосила, що вакцина, яка сьогодні
наявна в області, є безпечною, а також нагадала, що
вакцинування є безкоштовним. Відтак, для того, щоб
убезпечити себе від захворювання, людина повинна зробити два щеплення, інтервалом у місяць.
«Якщо людина не планує захворіти на кір найближчим часом, вона йде до сімейного лікаря, сімейний лікар оглядає її, пересвідчується, що людина на даний момент не має гострого захворювання чи
загострення хронічного, пише дозвіл на проведення профілактичних щеплень, і безкоштовно у кабінеті
щеплень людина отримує профілактичне щеплення бельгійською вакциною європейської якості зі
всіма індикаторами, дозволами, яка перевірена в Україні на те, що вміст ампули відповідає заявленій
на ній, і ті, хто зроблять два щеплення інтервалом в місяць гарантовано від кору захистяться. Якщо
дитина має одну дозу вакцини, а в плановому порядку це 1 і 6 років, і якщо з певних причин це не було
зроблено своєчасно, ніколи не пізно розпочати вакцинацію і захистити дитину від кору, паралельно
краснухи та паротиту, оскільки використовується потрійна вакцина, а також є вакцини проти дифтерії,
правця, кашлюку і інших інфекційних захворювань. Весь цивілізований світ довів, що єдиним дієвим
способом профілактики інфекційних захворювань є вакцинація. Немає негативних наслідків після
проведення профілактичних щеплень. Доведено практикою та доказовою медициною, що вакциновані люди захищені від хвороби на 95 %, а 5 % можуть захворіти, але вони не будуть мати ускладнень
у вигляді запалення легень, запалення головного мозку, і вони однозначно залишаться здоровими», додала Наталія Тімко.
«Ми забезпечені вакциною у Львівській області більше аніж на 100 %. Маємо в резерві 40 тисяч доз
вакцини, тобто всі, хто потребує вакцинації, і всі, хто має бажання вакцинуватись, мають змогу це
зробити у всіх поліклінічних закладах охорони здоров’я Львівської області. І ще дуже важливо, що сама
хвороба складна і також важкий період після хвороби, коли людина є надзвичайно уразлива практично до всіх інфекційних захворювань, і в тому числі респіраторних. Особливо кір небезпечний для
людей із хронічними захворюваннями», - додала Ірина Микичак.
Зазначимо, що з початку року в області на кір захворіли понад 6 тисяч людей. З них понад 68 % не
вакцинованих, 11 % - мешканці, які мали одну вакцину профілактичних щеплень.
Інна СЕМЕНКІВ.

ПЕРЕВІРТЕ РІВЕНЬ
ЦУКРУ В КРОВІ
З 12 по 23 листопада на Львівщині, і в нашому районі зокрема, проходили Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету, приурочені Всесвітньому дню діабету, який
щорічно відзначають 14 листопада. Медики закликали людей
прийти в Турківську районну поліклініку і здати кров, щоб перевірити в ній рівень цукру. Тим самим уберегти себе від цукрового діабету, який входить в трійку найбільш поширених
неінфекційних захворювань після серцево-судинних та онкологічних.
– Відповідно до світової статистики, кожні 13-15 років
кількість хворих на цукровий
діабет подвоюється. Переважно це стосується хворих на цук-

ровий діабет ІІ типу. Діабет зачіпає кожного одинадцятого дорослого у світі, – каже лікар-ендокринолог Турківської КЦРЛ
Ірина Нагайко. – Хвороба підви-

щує ризик серцевого нападу,
інсульту, сліпоти, ниркової недостатності та ампутації кінцівок.
Симптомами діабету є спрага,
часті сечовиділення, різка втрата ваги та інші. І якщо в кого є
такі симптоми, прохання не зволікати, а прийти до медиків і
перевірити стан свого здоров’я.
На початок жовтня, у
Львівській області налічувалось
66 тис. осіб, хворих на цукровий
діабет. На Турківщині, за словами Ірини Степанівни, зараз на
обліку знаходиться 1856 осіб,
хворих на діабет, з них 253 особи – інсулінозалежні, 14 – дітей.
Цьогоріч вперше виявлено хворих на діабет 98 осіб, з них – 8 –
інсулінозалежних та двоє дітей.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Äâîº ïàñàæèð³â «Ì³öóá³ø³» òðàâìîâàí³ âíàñë³äîê ÄÒÏ
Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 листопада, близько четвертої години ранку,
на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» у Турківському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Міцубіші Паджеро», 22-річний мешканець одного з сіл Турківського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у
кювет, де перекинувся. В ДТП травмовані двоє пасажирів «Міцубіші».
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області.

5 стор.

Колектив Верхньогусненського НВК щиро вітає вчителя фізичної
культури Михайла Михайловича Осовського з днем Ангела та ювілеєм, який він відсвяткував у цьому році.
Михайле Михайловичу, бажаємо Вам міцного здоров’я, успіхів у
роботі, гарного настрою, миру, добра, достатку, Божої ласки і благословення.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

Н

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÑÓÐÌÈ ÇÂÈÒßÃ»
УКРАЇНІ

Стоїть Україна та посеред дороги,
У сорочці вишитій, збивши босі
ноги.
Щось хоче сказати, та сили
немає,
Бо чує, як син її в бою помирає.
«Стійте! Зупиніться! Вражі ви,
тирани,
Кров, пролита на Вкраїні, ярмом важким стане».
Розцвіте вся Україна поміж
ворогами,
І повстане слава вічна сильної держави!
Заспівають всі пташки радісно й святково,
Вкриє гори і горбки знов трава шовкова.
Розцвіте вся Україна малиновим цвітом,
І полине світом слава
України дітям.
Скільки вже пройшла ти,
рідна, тих тернистих стежок,
Нездоланним залишилось
поле те безмежне,
Де колосся й сине небо так
мене плекало,
Там босоніж я з тобою світанки стрічала.
В серці моїм ти навічно, Україно моя,
Кров у жилах – українська, я –
дитина твоя!

***
За вікном вже ніби золотава
осінь,
Ще й листки з дерев не обпадають!
А юні українські хлопці
На битву з москалями вирушають...
У Січ пішли за Україну,
У бою голови поклали,
За нашу славну Батьківщину,
Так юні в битвах умирали.
«Стривайте, діти, – мовила
Вкраїна, –
Нехай запам’ятаю, яка то є
година,
Нехай запам’ятаю ваші карі
очі.
Хай тугою прощання моє серце затріпоче»,
І Січові пішли тоді в дорогу,
У вишитій сорочці. Й не знали
про тривогу.
А серце мами тужить і все
чекає сина,
Та не вернеться більше вже її
рідна дитина,
Усусам слава! Слава Україні!
Наталія Іжик,
учениця 8-го класу Боринського НВК

ПОМОЛИМОСЬ
Україно моя мила,
Краю рідний мій!
Скільки іще нам терпіти
Цих жахливих війн?
Скільки іще рідну землю
Ворог топтать буде?
Скільки іще так невинно

Гинутимуть люди?
Захищали твої діти
Рідну землю, волю.
Захишаючи, складали
Голівоньки свої.
Славні сини України –
Кіборги, атовці Героїчно захищали
Рідну землю хлопці.
Про майбутню кращу долю
Їх серденька мріли.
Не судилось: Hа Hебесний
майдан відлетіли.
Відлетіли, Україно,
Твої славні діти.
Відлетіли, щоб усім нам
Було краще жити.
Слава про синів-Героїв
Ніколи не згине:
Залишиться у серденьку
Кожної людини.
Нехай Господь милосердний
Спасе їхні душі.
А ми, живі, за Героїв
Молитися мусим.
Галина Шийка,
учениця 11 класу Верхньояблунського НВК.

БІЛЬ ЗА УКРАЇНУ
Україна моя, твій біль і мені
передався.
Бо я чую, як плачуть жінки й
матері.
І сиріт вже багато — на Сході
нещастя:
Там гинуть невинно побратими мої.
Ні вдень, ні вночі в них немає
спокою.
Пильно й свято стоять на посту.
Мов орли степовії, розправивши крила.
Бережуть Батьківщину мою.
Чого від нас хоче сусід невгамовний?
Чого йому треба від моєї
землі?
Навіщо він кулі свої посилає?
Невже лиш жорстокість й ненависть в душі.
Немає у нього нічого людського.
Розпечений гнівом, мов оскаженілий хижак.
Та я йому хочу єдине сказати:
Спинись! Даремно! Не завжди буде так.
Мирне сонце засяє в моїй Україні.
Заколосяться хлібом на Донбасі поля,
І гніздо журавлине з’явиться
в кожній хатині,
В моїм краю настане щасливе життя.
Дарина Драбич,
учениця 7 класу Верхньояблунського НВК.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ ÒÀ
ÍÅËÅÃÀËÜÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Тема трудової міграції населення та наслідків зовнішньої нелегальної трудової міграції для економіки області є надзвичайно актуальною.
Обласною державною адміністрацією вживається низка заходів для запобігання нелегального працевлаштування за кордоном, попередження трудового рабства та інших неприємних
ситуацій, у яких може опинитися трудовий мігрант.
Важливо наголосити, що є випадки, коли тривалий час особа
працює за кордоном і не сплачує жодних податків, проте користується державною соціальною підтримкою, компенсаціями, отримує субсидію та інші
державні соціальні виплати за
кошти Державного бюджету України, що наповнюється з податків громадян, які офіційно
працюють на теренах нашої дер-

жави.
Найперше це стосується компенсаційних виплат на догляд за
інвалідом І групи, або пристарілими – старше 80 років. Громадяни оформляють згадану виплату, але догляд не здійснюють,
оскільки, до прикладу, перебувають на заробітках за кордоном.
Обов’язковими
умовами
одержання зазначених виплат є
умова перебування згаданих
осіб на території України, оскільки це є підставою здійснення
фактичного догляду при одержанні компенсації, та чинником,
який визначає статус малозабезпеченої сім’ї.
Аналогічна умова присутня у

механізмі призначення житлової субсидії на оплату житловокомунальних послуг. Зокрема
житлову субсидію не може бути
призначено у разі, коли член
домогосподарства, або член
сім’ї із складу домогосподарства, перебуває неофіційно за
кордоном сукупно більше 60
днів протягом періоду, за який
враховуються доходи для призначення житлової субсидії. До
60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження,
лікування або навчання за кордоном, що підтверджується
відповідними документами.
Також слід зазначити про допомогу
малозабезпеченим
сім’ям, що надається сім’ям, які
з поважних, або не залежних від
них причин, мають низькі дохо-

ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ!
На столі в кабінеті громадського активіста, волонтера Марії Матківської, лежить
велика папка з листами та малюнками від дітей Турківщини, що адресовані нашим
відважним захисникам. Скоро ці дитячі подарунки відправлять на фронт. Без
хвилювання не можна дивитися і читати їх, адже кожна дитина вклала в них
частинку своєї душі.
Я за тебе молюсь, український солдате,
Я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати.
І благання я шлю до високого неба:
Залишися живим – більш нічого не
треба, – пише дівчина Вікторія.
Ось як звертається до солдатів у своєму листі восьмикласниця Матківського
НВК Ірина Ваньовська: «Дорогі наші воїни, перш за все хочемо сказати вам –
велике Дякую! За те, що захищаєте нас.
Адже поки ми висипаємось у своїх теплих затишних домівках і прокидаємося
під ніжний мамин голос «Дитино, вставай, уже пора до школи!», ви прокидаєтесь у своїх окопах під страшні постріли
ворога. Ми навіть не уявляємо, що було б

з нами, якби не ви. Ви залишили свою
затишну оселю, своїх батьків, своїх дружин та маленьких дітей, які зараз сумують за вами. І завжди питають: «Мамо, а
коли повернеться наш татусь?» На що
мама не може відповісти дитині. Адже в
глибині душі вона й сама задає собі це
запитання, а на очі навертаються сльози.
Дорогі наші воїни, ми вдячні вам за все:
за вашу сміливість, адже не кожен наважиться стати на передову і подивитися
ворогові в очі. Не наважиться залишити
все і стати на захист своєї держави.
Дякуємо вам. Нехай Бог дає вам сили
боротися за свою державу, здолати нестерпного ворога, який намагається нас

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
2018951641
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність.
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 ділянці, протяжністю 90,0
м (поширення в сторону правого берега до 6,0 м);
-Берегоукріплення лівого берега ряжевою підпірною
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ди. Зазначена допомога призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України.
Варто знати, що якщо одержувач зазначених виплат і субсидій
перебуває та працевлаштований за кордоном – вказані виплати припиняються та скасовуються.
Хочу відмітити, що органами
соціального захисту населення
постійно проводиться перевірка
щодо виїзду за кордон одержувачів допомог. Зокрема здійснюються запити до державної прикордонної служби, здійснюються акти обстеження стосовно
факту здійснення догляду тощо.
Також інформація про неофіційне працевлаштування за
кордоном є важливим фактором, що призводить до повернення одержаних коштів у добровільному або судовому порядку, та подальше скерування
такої інформації до правоохоронних органів.
Микола ГУТ,
начальник управління соціального захисту населення
Турківської РДА.

знищити, дасть наснаги витримати все до
кінця. Знайте: ми вас любимо і цінуємо.
Тримайтеся, ми – за вас. І благаємо: повертайтесь живими!»
Учні 9 класу Явірського НВК склали ось
такий віршований лист до солдатів:
Мій любий солдате, пишу до тебе
З подякою від щирого серця.
Що маю сьогодні я мирне небо
Й надію, що все минеться.
Ти зараз на Сході – мене захищаєш,
На це не потрібно ікон:
Я просто у небо звертаюсь до Бога,
Щоб Він тебе скрізь боронив.
Безпечною всюди була щоб дорога
І стало на все тобі сил.
Щоб ти повернувся вцілілим, благаю,
Молюся за тебе щодня.
І хоч особисто тебе я не знаю,
Мені відтепер ти – рідня!
Ці слова надихають, підтримують наших оборонців, додають сили, впевненості і надії. Дитячі малюнки, вітальні
листівки солдати носять біля своїх сер-

стіною завдовжки 48,0 м.
2. Суб’єкт господарювання
82094, Львівська обл., Старосамбірський район, село
Головецько.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів
Львівської ОДА, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, e mail: envir@ loda.gov.ua , тел. (032) 238-73-83, Сорока
Назар Любомирович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається
Департаментом Державної архітектурно-будівельної
інспекції у Львівській області.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення – 25 робочих
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з
моменту офіційного опублікування цього оголошення та
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань, із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Люблячу, дорогу людину – Оксану Петрівну Семець, жительку
м. Турка, вітають з 40
річчям, яке вона
с вя т к ув ат име
26 листопада,
най р ід ніш і:
мама Стефа,
тато Петро, чоловік Микола,
синочок Іванко,
свекруха Ірина, дідусь Лука, сестра чоловіка Анна з сім’єю, цьоця Зоня з чоловіком Василем із
Самбора, Марія з сім’єю – з Чехії,
куми і вся велика родина.
Ювілярці бажаємо особистого
щастя, невичерпної енергії, багато-багато років життя.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом
Шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії!
Хай палають в серці почуття високі
І дарує доля повні щастям
роки!

дець, вони – на видному місці у бліндажах. Та й будь-яка підтримка від нас є
для наших воїнів немаловажною.
Марія Іванівна повідомила, що чотири
тисячі гривень, зібраних від установ та
організацій і небайдужих людей нашого
району, було скеровано на капітальний
ремонт автомобіля у Самбір, і зараз ця
машина уже на місці призначення – у 130му розвідувальному батальйоні.
Шість пакунків книжок «Церковні
пісні» приніс в подарунок солдатам Василь Костишак. Ці книжечки будуть долучені до подарунків українським захисникам до Дня Святого Миколая. До речі,
до Святого Миколая волонтери та районний благодійний фонд «Милосердя»
(керівник Мирослава Калинич) оголошують акцію по збору продуктів і солодощів
для наших солдатів, які воюють на Сході
України. Тож долучайтеся всі, в кого небайдуже серце і милосердна душа. Приносіть свої пожертви у культурно-мистецький центр «Україна».
Ольга ТАРАСЕНКО.

Громадські слухання (перші) відбудуться 5 грудня 2018
р. о 12:00 год. у сесійній залі с.Бабино Головецької
сільської ради Старосамбірського району Львівської
області.
6. Уповноважений центральний орган, або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності;
Департаменту екології та природних ресурсів
Львівської ОДА, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, e mail: envir@ loda.gov.ua , тел. (032) 238-73-83, Сорока
Назар Любомирович.
7. Уповноважений центральний орган, або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Департаменту екології та природних ресурсів
Львівської ОДА, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, e mail: envir@ loda.gov.ua , тел. (032) 238-73-83, Сорока
Назар Любомирович
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 77 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість може ознайомитися
з ними
9.1. с.Бабино Головецької сільської ради Старосамбірського району Львівської області.
9.2. Старосамбірська міська рада 82000, вул. Лева
Галицького, 35 м. Старий Самбір.
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ПОНЕДIЛОК, 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, 14.20, 19.25, 22.45,
01.10, 02.50, 03.55, 05.25
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50 Щоденник Дитячого
пiсенного конкурсу «Євробачення-2018»
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15 Дитячий пiсенний
конкурс Євробачення-2018.
Фiнал
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Разом
19.35 Д/с «Жива природа»
19.50, 01.25 Т/с «За службовим
обов’язком»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська змiна
22.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.55, 02.25 Складна розмова
23.20 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
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, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку - 8»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жити заради
кохання»
21.45 «Мiняю жiнку - 14»
23.30, 00.50 «Танцi з зiрками»
ІНТЕР
06.00 «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 «Ранок з Iнтером»
09.20 «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Т/с «Своя правда»
15.50 «Чекай мене. Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.55, 05.15
«Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Хронiки зради»
02.35 Т/с «Банкирши»
03.20 «Орел i Решка. Шопiнг»
04.45 «Top Shop»

ВIВТОРОК, 27
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, 14.20, 22.45,
01.10, 02.50, 03.55 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Плiч-о-плiч
19.30 Д/с «Життя з левами»

20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Нашi грошi
22.15 Д/ц «Елементи»
22.55, 01.25 Розсекречена
iсторiя
00.00 Телепродаж Тюсо
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, 11.10, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.05 «Мiняю жiнку - 8»
14.40 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жити заради
кохання»
21.45, 23.45, 00.50 «Iнспектор.
Мiста»
01.45 Х/ф «Гiркi жнива»
ІНТЕР
06.00 «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 Т/с «Перша спроба» 16+
12.30 Х/ф «Гра в чотири руки»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.45, 05.15
«Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Влiтку я вiддаю
перевагу весiллю»

СЕРЕДА, 28
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, 14.20, 22.45,
01.10, 02.50, 03.55 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смаки культур»
13.10 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
14.30 52 вiкенди
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильна доля
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Шахтарська змiна
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Елементи»
22.55 Схеми. Корупцiя в
деталях
23.20 Букоголiки
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, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.20 «Мiняю жiнку - 8»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жити заради
кохання»
21.45, 22.55 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
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00.05, 00.50 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
ІНТЕР
06.00 «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 Т/с «Перша спроба»
12.30 Х/ф «Блеф»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.45, 05.20
«Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Фото на документи»

ЧЕТВЕР, 29
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, 14.20, 16.45,
22.45, 01.10, 02.50, 03.55
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Концертна програма
Марiї Бурмаки «Нове та
улюблене»
18.00 Iнформацiйна година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Сильна доля
00.00 Телепродаж Тюсо
01.25 Розсекречена iсторiя
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, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.20 «Мiняю жiнку»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.35 «Чистоnews 2018»
20.45 Т/с «Жити заради
кохання»
21.45 «Грошi 2018»
22.30 «Право на владу 2018»
00.50 Т/с «Життя i доля»
ІНТЕР
06.00 «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 Т/с «Дружина генерала»
12.30 Х/ф «Ас з асiв»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Iнтердiвчина»

П’ЯТНИЦЯ, 30
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, 14.20, 16.45,
01.10, 02.50 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Енеїда
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Перший на селi
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголiки
23.00 Д/ц «Гордiсть свiту»
00.00 Телепродаж Тюсо
01.25 Розсекречена iсторiя
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, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «Мiняю жiнку - 8»
14.45 «Сiмейнi мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Нова володарка»
19.20 «Секретнi матерiали»
20.30 «Лiга смiху 2018»
22.30 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова»
23.15 «Розсмiши комiка»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15 «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»
10.10 Т/с «Дружина генерала»
12.30 Х/ф «Бiнго Бонго»
14.50, 15.50, 16.45, 01.35
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Д/п «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23.50 Х/ф «Мiський романс»

СУБОТА, 1
UА:ПЕРШИЙ
06.00, 09.30 М/с «Ведмедiсусiди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10, 03.00 Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 Д/ц «Цiкаво.com»
11.05, 16.35 Телепродаж
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»
14.50, 16.00, 03.20 Погода
15.00 По обiдi шоу
16.10 Спiльно
17.00 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00, 05.05 Розсекречена
iсторiя
21.25 Промiнь живий
22.30 Д/ц «Неповторна природа»
23.00, 03.30 Свiтло
00.05 Д/ц «Незвичайнi культури»
КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.25 «Свiтське життя
2018»

12.20 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
16.25 «Вечiрнiй квартал №2
2018»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.30 «Вечiрнiй квартал №3
2018»
00.30 «Лiга смiху 2018»
ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм»
06.45 «Чекай мене. Україна»
08.35 «Слово Предстоятеля»
08.45 Х/ф «Iдеальний чоловiк»
10.40 Х/ф «Вас чекає громадянка Никанорова»
12.20 Х/ф «Ти - менi, я - тобi»
14.00 Х/ф «Три плюс два»
15.40 Т/с «Плата за порятунок»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Крутiше всiх.
Найкрутiшi»
22.30 Х/ф «Загублене мiсто Z»
01.20 «Великий бокс. Олександр Гвоздик - Адонiс
Стiвенсон»

НЕДIЛЯ, 2
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, 19.50, 00.30, 03.20
Погода
09.35 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»
11.15 Д/ц «Свiт дикої природи»
11.50 Енеїда
12.55, 21.55 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Iндивiдуальна
змiшана естафета
13.50, 18.00 Телепродаж
14.10 Лайфхак українською
14.20 Перший на селi
14.55 Шахтарська змiна
15.25, 23.00 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Змiшана естафета
17.00 UA: Фольк
18.20 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/ц «Iгри iмператорiв»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
00.35 Д/ц «Незвичайнi культури»
01.35 Д/ц «Орегонський
путiвник»
КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН
07.00 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
10.05 «Свiт навиворiт - 10:
Бразилiя»
11.15, 12.20 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
13.25 Х/ф «Екiпаж»
16.20 Х/ф «Втеча з Шоушенка»
19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Iнший»
00.50 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
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 «Орел i решка. Перезавантаження»
14.10 «Крутiше всiх.
Найкрутiшi»
16.10 Х/ф «Iнтуїцiя»
18.00 Х/ф «Ти не ти»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Закохайся в мене,
якщо насмiлишся»
22.20 Х/ф «Право на Надiю»
00.20 «Речдок»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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ÏÐÎ ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ ÏÅÍÑ²É
Ç 1 ÃÐÓÄÍß 2018 ÐÎÊÓ
Мінімальні пенсійні виплати та надбавки і підвищення до
пенсій для непрацездатних осіб будуть збільшені з 1 грудня
2018 року. Пенсіонери, які мають право на підвищення пенсії,
пенсію в новому розмірі отримають у грудні.
Пенсіонерам не потрібно
звертатись до органів Пенсійного фонду за перерахунком, оскільки територіальними управліннями Фонду він буде проведений автоматизованим способом.
З 1 грудня 2018 року, у відповідності до норм Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік», змінюються
прожиткові мінімуми для різних
категорій осіб. Так прожитковий
мінімум для осіб, які втратили
працездатність, з 1 грудня
збільшиться і становитиме –
1497 гривень. У зв’язку з цим
будуть перераховані мінімальні
пенсійні виплати та надбавки і
підвищення до пенсій, розмір
яких залежить від прожиткового мінімуму. Розмір підвищення
до пенсії кожному пенсіонеру
буде визначатися в індивідуальному порядку і залежить від
страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої призначено
пенсію, наявності підвищень та
надбавок до пенсії тощо.
Органами Пенсійного фонду з

1 грудня 2018 року буде здійснено перерахунок:
– мінімальних розмірів пенсій
за віком, по інвалідності та у
зв’язку з втратою годувальника;
– мінімальних розмірів пенсій
військовослужбовцям та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України “Про
пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби
та деяких інших осіб”;
– доплат за понаднормовий
стаж непрацюючим пенсіонерам, відповідно до ст. 28 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
– мінімальних розмірів пенсій
по інвалідності внаслідок аварії
на ЧАЕС та щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС;
– пенсій за особливі заслуги,
відповідно до Закону України
“Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною”;
– надбавки на утриманців,

Здам в оренду, або продам, приміщення, площею 103 м2 під магазин або кафе в м. Самбір, вул. Коперніка, 62. Земельна ділянка –
300 м.кв. Є дозвіл на добудову. Є всі комунікації. Тел.: 0673822808
(Ірина), 0982526526 (Антон).
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ.
Перепланування. БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків.
Знижка на роботу + матеріали. Тел.: (068)1455866, (066)7215631.

відповідно до Закону України
“Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”;
– підвищень, передбачених
Законом України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, щомісячної
державної адресної допомоги
інвалідам війни та учасникам
бойових дій, державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни;
– підвищень, передбачених
Законом України “Про жертви
нацистських переслідувань”;
– доплати шахтарям, на яких
поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці».
Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в
розрахунку на місяць, з
01.12.2018 – 1853,00 грн. буде
проведено перерахунок надбавки, передбаченої Законом
України “Про донорство крові та
її компонентів ”, розмір надбавки складе — 185,30 грн
Оксана МАЛАНКЕВИЧ,
начальник відділу з питань
призначення та перерахунків
пенсій №26 ГУ ПФУ у Львівській
області.

Управління соціального захисту населення Турківської РДА повідомляє про те, що на Турківський район виділено 5 путівок. Зокрема у ДП «УДЦ «Молода гвардія» – 2 путівки, з 05 грудня до 25
грудня 2018р; в ДПУ»МДЦ «Артек» – 3 путівки, з 05 грудня до 25
грудня 2018р.
За детальнішою інформацією звертайтеся в управління соціального захисту населення. Тел.: 3-15-35, 3-14-57.

Загублений диплом, виданий
Вишнянським радгоспом-технікумом на ім’я Степана Івановича Галишина, вваж ати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ДБ
291263 від 03.10.18 р., видане
УСЗН Турківської РДА на ім’я
Віталія Вікторовича Петришака,
вважати недійсним.

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

Тираж 2498 Індекс 68486
Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

Загублене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї – ВС №066868,
видане відділом у справах сім’ї та
молоді Турківської РДА на ім’я
Романа Романовича Сокирка,
вважати недійсним.

Продається житловий будинок в м. Турка, біля Турківської
ЗОШ №1 (вул. В.Стуса). Біля будинку – 15 арів земельної ділянки. Ціна – договірна. Телефони:
0507502555; 0954911400.

Сусіди під’їзду №1 вул. Січових Стрільців, 7 висловлюють співчуття сім’ї Олесі та Ігореві Пелюшкевичам з приводу смерті батька і
тестя.
Колектив управління соціального захисту населення Турківської
РДА висловлює щире співчуття головному спеціалісту – державному
соціальному інспектору Ігорю Володимировичу Пелюшкевичу з приводу тяжкої втрати – смерті тестя – Зиновія Миколайовича.
Колектив Нижньояблунського НВК глибоко сумує з приводу смерті
колишнього техпрацівника Ольги Миколаївни Маціканич і висловлює щире співчуття рідним покійної.

Загублене посвідчення особи,
яка проживає на території
гірського населеного пункту –
серія А 509237, видане 23.01.
2014р. (реєстраційний №1282)
Турківською міською радою на
ім’я Уляни Ярославівни Боберської, вважати недійсним.

Запрошуємо на службу у поліцію Львівщини на такі вакантні
посади:
- молодший інспектор органу
поліції охорони (із забезпечення фізичної безпеки);
- поліцейський органу поліції
охорони;
- поліцейський сектору реагування патрульної поліції;
- дільничний офіцер поліції;
- начальник сектору правового забезпечення;
- молодший інспектор-кінолог;
- інспектор-кінолог.
Тел.:
0996732384,
0682858099, 0972360623.

«БОЙКІВЩИНА»

Загублені документи:
- договір купівлі-продажу, посвідчений Федаш М. М. – приватним
нотаріусом Турківського районного нотаріального округу від
25.10.2013р. за реєстровим №1875;
- договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений Федаш
М. М. – приватним нотаріусом Турківського районного нотаріального округу від 25.10.2013р. за реєстровим №1881, вважати недійсними.

Дирекція, педагогічний колектив Нижньояблунського НВК щиро
співчувають вчителям фізкультури Володимиру Васильовичу Гунзі
та Ірині Володимирівні Дубіні з приводу тяжкої втрати – смерті дружини, мами.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття майстрові виробничого навчання
Миколі Ярославовичу Мамчуку з приводу великого горя – смерті
матері.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття майстрові виробничого навчання
Петру Ярославовичу Галичу з приводу тяжкої втрати – смерті брата.
Колектив Пенсійного фонду висловлює щире співчуття Олесі Зиновіївні Пелюшкевич з приводу тяжкої втрати – смерті батька –
Зиновія Миколайовича Яворського.
Колектив Мельничненської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
Ганні Петрівні Івасик-Яворській з приводу тяжкої втрати – смерті
чоловіка – Зиновія Миколайовича Яворського.
Педагогічний колектив Сигловатського НВК висловлює щире
співчуття вчителю математики Ганні Миколаївні Лоцько та директору школи Павлу Олексійовичу Лоцьку з приводу тяжкої втрати –
смерті брата та швагра – Івана.
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