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ÍÀÐÅØÒ² ÄÎ×ÅÊÀËÈÑß!
Минулої неділі в с. Карпатське
урочисто відкрили Народний дім
У глядацькій залі новозбудованого Народного дому в одному з найвіддаленіших сіл Турківщини – Карпатське, як кажуть, не було де і яблуку впасти. На урочисте відкриття, здається,
зібралося все село. Панував піднесений, святковий настрій.
Пригадуючи історію, варто згадати, що вісім років тому, з клопотанням збудувати в селі Народний дім,
звернувся до влади багаторічний депутат Турківської районної ради, директор Карпатського НВК Мирон Лабецький. І похвально, що його почули. Мало-помалу й роботи почалися, завершившись чудовим
результатом. Це відзначали на урочистому відкритті як гості, так і місцеві жителі. Розділити радість
громади в село приїхав депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський, разом зі своїми помічниками. До речі, буквально
недавно за його сприяння на
об’єкт було виділено 290 тисяч
гривень з державної субвенції,
а перед тим – 260 тис. грн. – для
місцевого НВК, та 100 тис. грн. –
на ремонт вулиці Тараса Шевченка. Відзначаючи добру роботу, депутат вручив подарунок
культосвітньому закладу та путівки на відпочинок в санаторій
«Женева» молоді села.
Велику допомогу в будівництві
надали Турківська районна рада
та райдержадміністрація, адже
кошти були залучені з місцевого
бюджету, обласного, а також в

Дорогеньку донечку, внучку,
племінницю, куму, хресну, сестричку, жительку с.
Верхнє Висоцьке
–
Марію Іванівну Пелюшкевич – вітають з 20річчям від
дня народж е н н я ,
мама Віра,
тато Іван,
бабуся Люба, тітка Надя, вуйко
Микола, куми Іван і Галина, сестрички і братики: Василь, Василина, Оля, Денис, Віталік і маленька похресниця Даринка.
У Матінки Божої просимо
міцного здоров’я і Божого благословення на усі довгі щасливі
роки твого життя.
Нехай Господь тебе боронить
Від невзаємності і зла.
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із твого чола.
Хай певні будуть твої кроки,
А небо завжди голубе.
Тобі сьогодні 20 років –
То ж з Днем народження
тебе!

рамках мікропроекту. Про це розповідали гості, беручи слово, зокрема перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, голова Турківської РДА Олександр Лабецький, разом з якими
приїхав на урочистості й перший заступник голови РДА Микола
Яворський, а також керівники установ та організацій району. Варто
зазначити, що багато сил та старання в процесі будівництва, яке від
початку й до кінця проводила фірма ПП «Сян» (директор Михайло
Кріль), доклали сільський голова, активна й ініціативна жінка -Марія Момоход. І так спільними зусиллями, акумулюючи кошти, вдалося зробити добру справу, яка вартує наслідування.
Цікавою була й концертна програма за участі місцевих артистів
та інших сіл району.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

27 листопада відсвяткував свій 50-літній ювілей Володимир Богданович Баган, житель м.Турка.
Дорогого і люблячого сина і брата, чоловіка і батька, дідуся, хресного тата і вуйка сердечно вітаємо із золотим
ювілеєм! Бажаємо, щоб в житті було 50 на 50
– щастя і благополуччя, а ще бажаємо незгасного оптимізму і натхнення, бадьорості і любові, життєвих сил і енергії, міцного здоров’я і
Господнього благословення – на многая і благая літ!
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема.
Хай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, миром, любов’ю,
І щоб жив Ти до ста літ у нім,
А Господь щоб завжди був з Тобою.
З любов’ю – мама Дарія, дружина Світлана, син Богдан, дочка
Олена з чоловіком Любомиром, онуки Матвій та Юлія, сестра Аліна,
швагро Олег, племінник – похресник Володя, племінниці Мар’яна
та Ірина.

27 листопада відзначила свій 70-річний ювілей Катерина Василівна Малетич, жителька с. Бітля.
Дорогу і люблячу, чуйну, щиру і турботливу маму, бабусю і прабабусю, добру сваху із цим прекрасним життєвим ювілеєм сердечно вітають син Микола, невістка Наталія, син Іван, невістка Надія, онуки
Роман і Роксолана, Тетяна і Олександр, правнучка Емілія, сваха
Гафія і бажають дорогій ювілярці доброго здоров’я, щастя безмежного, родинного тепла, Божої
ласки на многії і благії літа!
Багато за плечима років,
А скільки смутку і тривог,
Складних, важких життєвих кроків,
Які послав Вам Господь Бог.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь додає.
Нехай Мати Пречиста Вас оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає.

Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм коханого і люблячого чоловіка, доброго і щирого кума - Андрія Васильовича Шийку із с.
Верхня Яблунька. Дорогому ювіляру бажаємо міцного-міцного здоров’я, життєвих сил і енергії, достатку і любові, радості і добра, рясних Божих благословінь
на довгій життєвій дорозі.
Вам бажаєм щастя море,
Щоб в житті не знали горя.
Щоби довго не старіли
І ніколи не хворіли.
Щоб Вас люди шанували,
На роботі поважали.
Щоб у Вашому житті
Все було на висоті!
З повагою – дружина Валентина, кум
Андрій з сім’єю, кум Микола з сім’єю.
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Робити хороші вчинки, навіть коли
ніхто не бачить
Ідучи по життю звичайно й розважливо, не виставляючи напоказ свої заслуги, не вихваляючись зробленим, сьогоднішній 70-річний ювіляр, знаний на Турківщині господарник та керівник, Василь Дребот має що
пригадати. А ми, вдячні, належно оцінити. Життєвий багаж майже півстолітньої його трудової біографії
по вінця наповнений добрими справами, щирими і безкорисливими бажаннями, втіленими в життя щоденною працею, сьогодні може бути корисним і для керівників, як модно казати, нової формації. Усім нам
Василь Костянтинович показав, як можна робити добрі справи, не чекаючи за це віддяки, не оглядаючись
довкола, а чи бачить мене хтось? Він завжди простий і доступний в спілкуванні, в щоденній готовності
подати руку допомоги потребуючому. Маючи чимало друзів, що сиділи і сидять у високих кабінетах, він
однаково розумів їх, як і просту жінку із найвіддаленішого села. Зрештою, й спілкувався з усіма щиро й
доброзичливо. Такий в нього стиль керівництва.
Народився Василь Костянтинович на початку зими, 2
грудня, далекого 1948 року в с. Розлуч, у звичній селянській сім’ї. В післявоєнні роки, як і багато його однолітків, пізнав і холод, і голод, прекрасно розуміючи
ще в шкільні роки, щоб чогось домогтися в житті, треба
щоденно працювати над собою, для учня – успішно навчатися. Спершу закінчив Розлуцьку восьмирічку, згодом – середню освіту здобував у Турці. Після цього вступив на агрономічний факультет престижного тоді
Львівського сільськогосподарського інституту. Без протекції та знайомства.
Здобувши там вищу освіту, з добрим багажем знань
повернувся на Турківщину, зразу на посаду головного
агронома колгоспу «Галичина». Як здібного, вмілого фахівця сільського господарства, невдовзі Василя Костянтиновича переводять на посаду головного агронома управління сільського господарства Турківського райвиконкому. Тоді він взяв на себе значно більшу відповідальність, аніж в перші роки після студентської лави,
крок за кроком утверджуючись в професії, здобуваючи
яскраве місце у великій когорті колег по фаху. А пройшло декілька років, і йому довіряють найвідповідальнішу
посаду в сільському господарстві Турківщини – начальника управління, де розкрилися його найкращі здібності
керівника. Власне, через це його, перспективного скеровують на навчання у вищу партійну школу. Сьогодні,
розповідаючи про свою біографію, Василь Костянтинович зовсім не цурається ВПШ, як багато колишніх
партійців. Це для нього була велика школа професійного зростання. Там він – в душі християнин, щира, відверта, порядна людина – удосконалив свою фаховість і
зовсім не партійно-ідеологічні принципи та настанови.
Після двох років навчання в Києві, він обіймає посаду
інструктора аграрного відділу обкому партії, а через декілька місяців стає генеральним директором агрокомбінату «Городецький». Але все це не для нього. Він докладає максимум зусиль, щоб повернутися на Турківщину й розбудовувати тут, для своїх земляків, господарку,
крок за кроком працювати над покращенням життя горян, реалізовуючи різні інфраструктурні об’єкти, будуючи заклади соціально-культурної сфери. І його наче почув Всевишній. У 1990-му році він стає заступником голови Турківського райвиконкому з питань сільського
господарства, а вже за декілька місяців – першим заступником голови виконавчого комітету, й одночасно начальником управління сільського господарства. З аграрним управлінням його єднає трудова біографія аж
до 1994 року. Тоді, коли мінялися керівники району, Василь Костянтинович повертається уже на посаду керівника, та вже не колгоспу, а селянської спілки «Галичина», де й починав свою трудову біографію.
З квітня 1997 року сьогоднішній ювіляр стає головою
Турківської райдержадміністрації, взявши на себе надзвичайно великий тягар обов’язків та відповідальності.
Теперішній голова районної ради Володимир Лозюк,
який добре знає Василя Костянтиновича, його трудові
заслуги, з вдячністю розповідає про величезний вклад
ювіляра в розвиток Турківщини. Варто згадати будівництво школи в Лосинці, Нижній Яблуньці, було зроблено
все для того, аби зараз будувалася школа в Либохорі.
Він неодноразово їздив до Києва, зустрічався з відповідальними особами міністерств, затягуючи в наш край
бюджетне фінансування на об’єкти. До цього переліку
Володимир Омелянович додає й реконструкцію лікарні,
газифікацію м. Турка. «Це вже зараз, здаючи ці об’єкти,
ми приписуємо собі заслуги, а насправді в цьому є величезний вклад Василя Дребота. Адже невідомо, якщо
би він не заклав міцні підвалини під ці об’єкти, як би
повернулися справи. Завершувати їх значно легше, аніж
розпочинати», – каже мій співрозмовник. Своєрідним
подарунком на 70-річчя Василя Костянтиновича стала
нещодавня здача в експлуатацію дороги Самбір-ТуркаУжоцький перевал. Він про неї мріяв завжди. Адже
щодня їздив тоді вибоїстою з Розлуча в Турку. До речі, в
робочому кабінеті Василь Костянтинович зазвичай уже
був о 8 годині ранку, а повертався додому далеко за
північ.

Великий відрізок в його біографії займає робота в
Турківській районній раді. Дві каденції його обирали
заступником голови, а одну – очолював раду. Завжди (і
це думка багатьох колишніх і теперішніх депутатів) Ва-

силь Костянтинович вмів знаходити спільну мову й вирішувати найскладніші питання на різних урядових рівнях,
лиш би щось зробити для рідної Турківщини. В апараті
районної ради відзначають його надзвичайну толерантність у спілкуванні з підлеглими, завжди уважний,
чуйний до людських потреб; невимушено й просто знаходив спільну мову з підлеглими, чим міг, допомагав,
коли треба – словом, а коли виникла необхідність, і матеріально. Навіть і посварити вмів культурно, щоб нікого не образити, та й сам ні на кого зла не тримав. Так
пригадує про спільну працю з Василем Костянтиновичем сьогодні керівник секретаріату Турківської районної ради Лілія Голко.
Окрім плідної та успішної професійної діяльності, Василь Костянтинович умів дружити та цінувати дружбу. Й
не лише з вигідними для нього особистостями, такими
як знані Ілля Рибчич, Михайло Гладій, та багатьма іншими високопосадовцями, а й звичними керівниками районного рівня, та й навіть людьми, які не обіймали жодних посад. Сьогоднішній керівник фірми «АгроЛТД» Роман Биїк надзвичайно високо оцінює їхні спільні, дружні,
товариські відносини. За будь-яких обставин, бувало,
що й конфліктних, Василь Костянтинович робив усе для
того, щоби не нашкодити товаришу, а навпаки – безкорисливо допомогти цінною порадою, а чи сприянням у
державницьких кабінетах.
За свою майже 50-річну трудову біографію для себе,
своєї сім’ї чи родини, він не здобув практично нічого,
хоча, обіймаючи керівні посади, міг , як дехто, обзавестися маєтками та статками. Але про це він не думав, а
робив усе, щоб розбудовувати Турківщину, аби людям
тут жилося краще та комфортніше.
Немає жодного сумніву, що з нагоди 70-річного ювілею, на адресу Василя Костянтиновича надійде величезна кількість вдячних вітань з побажаннями щастя й
здоров’я, довгих років життя. До привітань приєднуємося усією редакцією «Бойківщини» і дякуємо за все!
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Працівники, виконавчий комітет та депутатський корпус Турківської районної ради щиросердечно вітають із ювілейним днем
народження колишнього голову Турківської районної ради, щиру, порядну і добру людину – Василя Костянтиновича Дребота – і бажають йому
міцного здоров’я, добра, радості, щирих посмішок рідних і близьких людей, довголіття.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку – щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Турківська РДА та райком профспілки працівників
держустанов сердечно вітають колишнього голову Турківської РДА Василя Костянтиновича Дребота із ювілеєм
– 70-річчям від дня народження, і бажають шановному ювіляру міцного
здоров’я, щастя, благополуччя,
миру та затишку, довголіття та
добра, здійснення всіх задумів,
шани та поваги від людей, родинного тепла та Божого Благословення на всі добрі справи!
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.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!

Колектив фірми «Агро-ЛТД», і особисто її керівник Роман Андрійович Биїк, сердечно вітають всіма шановану
в районі людину, вмілого керівника, доброго порадника
Василя Костянтиновича Дребота з ювілейною датою в
його житті – 70-річчям від дня народження!
Прийміть наші щирі вітання та побажання успіхів і добра на Вашому життєвому шляху, шановний ювіляре! Так
багато корисних справ для району зроблено Вашими
стараннями і від щирої душі. Нехай
доля шле Вам добро і щастя, здоров’я та достаток, а віра, надія та любов
будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай успіх і затишок родинної оселі надійно захищають Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато, наповнених корисними справами і земними радощами років.
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято.
Радіють всі: і рідні, й друзі теж.
Хай Бог пошле Вам ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя-доля огорта крилом!

Цими днями відзначатиме свій 70-літній ювілей Василь Костянтинович Дребот – прекрасна душею людина, вмілий керівник, надійний друг, щирий і добрий порадник.
Шановний Василю Костянтиновичу, вітаючи Вас з цим
чудовим життєвим святом, бажаємо доброго здоров’я,
нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а
добре самопочуття і хороший настрій стануть запорукою Вашого процвітання.
Миру, злагоди, шани, любові та достатку у Вашому домі. Ще раз Вам
міцного здоров’я і щедрих Господніх
ласк!
Ювілей життєвий – то не просто свято,
То життя зернини, зібрані в засік,
Де були турботи, радості й печалі,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай здоров’я й щастя Господь посилає
І душі не гасне світлий оберіг.
З щирою вдячністю та повагою – друзі – Володимир
Юсипович, Михайло Хорт, Євстахій Павлович, Володимир Яворський.
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Сьогодні пенсіонери масово виробляють посвідчення особи, яка проживає,
працює або навчається у гірській місцевості. З приводу цього – черги у місцевих радах, черги у фотоательє, де люди літнього віку роблять знімки для
посвідчень. А ще ажіотаж навіюють розмови про те, якщо до нового року у
Пенсійний фонд не буде представлена копія даного посвідчення, виплати
гірських припинять. Щоб пересвідчитися у достовірності цих розмов, ми звернулися за коментарем до першого заступника начальника управління Старосамбірського міжрайонного об’єднання ПФУ Львівської області Олени Юсипович. І ось що вона сказала.
– 1 вересня 2018 року прийнята постанова правління Пенсійного фонду України (№ 19-1) «Про проведення інвентаризації пенсійних справ», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року. Дана інвентаризація пенсійних справ проводиться у строк до 31 серпня наступного року (крім справ внутрішньо переміщених осіб), з метою перевірки
правильності призначення та виплати
пенсій, розвитку електронних пенсійних
справ.
Під час інвентаризації перевіряється
наявність необхідних документів у пенсійних справах усіх пенсіонерів, а у нас їх –
понад 13 тисяч. Це пенсіонери, яким
пенсії призначені за віком, по інвалідності,
за вислугу років, на пільгових умовах, пенсії
по втраті годувальника. Хочу сказати, що у
нас є пенсійні справи, призначені ще з
сорокових років минулого століття. Копії
документів тоді знімали вручну, і часто ці
документи вже не є належної якості. Тому,
за відсутності в пенсійній справі копій паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу, документа про присвоєння ідентифікаційного номера, інших необхідних документів, органи Пенсійного фонду вживають заходів щодо їх одержання. Адже
після проведення інвентаризації усі

пенсійні справи будуть сканувати та переводити в електронну пенсійну справу, база
яких буде зберігатися на центральному
рівні, тобто у Пенсійному фонді України.
Окремо хочу зазначити, що пенсіонери,
які проживають у нашому гірському районі, одержують підвищення відповідно до
статті 6 Закону України «Про статус
гірських населених пунктів в Україні».
Раніше порядком подання документів
для призначення (перерахунку) пенсій
було передбачено підтвердження статусу особи, що проживає в гірському населеному пункті, або відповідним посвідченням, або довідкою органу місцевого самоврядування. Тому в незначній частині
пенсійних справ є такі посвідчення, а в
більшій частині пенсійних справ вкладені
довідки сільських, селищної та міської
рад. Оскільки Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
визначено, що підтвердженням статусу
особи, що проживає в гірському населеному пункті, є тільки відповідне посвідчення, то для продовження виплати такого
підвищення виникла необхідність під час
проведення інвентаризації залучити до
пенсійних справ копії посвідчень, що
підтверджують надання відповідного статусу.

– Олено Миколаївно, чи правда, хто
до нового року не подасть таку копію,
йому буде припинено виплату
гірських?
–
Хочу зауважити та спростувати розмови про те, хто не подасть копії гірського
посвідчення до нового року, то буде припинено виплату гірських. Звичайно, що
затягувати з виробленням такого посвідчення не потрібно, щоб не забути.
Тому, щоб своєчасно та якісно провести
інвентаризацію, просимо приносити копії
посвідчень до травня 2019 року.
В окремих органах місцевого самоврядування виникла нестача бланків посвідчень. При допомозі керівництва району на даний час це питання вирішено,
посвідчення завезені в район і в найближчі
дні будуть роздані.
Але маємо ще одну категорію пенсіонерів, яких ми будемо додатково турбувати. За наявності в пенсійній справі документів, які містять неточності, виправлення, в яких відсутні, або не можливі для сканування відбитки печаток, штампів,
підписів, або в яких наявні копії документів
(свідоцтва про народження, свідоцтва про
шлюб, військового квитка, диплома тощо),
що містять повідомлення й викликають
сумнів щодо їхньої достовірності, з пенсіонерами буде з’ясовуватись наявність
документів, що уточнюють ці обставини,
або їх перевірки.
Тому просимо пенсіонерів, сільські, селищну та міську ради, органи влади з розумінням підійти до цих тимчасових незручностей, за можливості надавати працівникам фонду допомогу та сприяння у
вирішенні цієї проблеми.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Кохану дружину, найкращу матусю, турботливу донечку, дорогу сестричку – Ларису Володимирівну Крецул – з нагоди
ювілею, від щирого серця вітають чоловік
Петро, донечка
Діанка, тато Володимир,
мама
Світлана, брат Микола з дружиною
Оксаною, сестра
Наталя з чоловіком Миколою, племінники Андрійко
та Назарчик.
Кажуть, що у
тридцять
Жінка враз цвіте мов сад;
Втім, як бачимо усі,
Ти завжди у всій красі.
Бо літам наперекір,
Збереглася до сих пір,
Й видно з ніг до голови,
Що в чудовій формі ти.
І розкрий ти свій секрет,
Як струнким буть без дієт.
Бо, на жаль, нам не втямки,
Як сповільнити роки,
Що летять немов стріла,
Й душу жалять, як бджола.
Тебе з нагоди ювілею
Ми віншуєм, як лілею.
І здоров’я тобі міцного,
Ще й всіляких благ до нього.
Хай здійсняться сподівання,
А в душі горить кохання;
І щоб любий чоловік,
На руках носив весь вік.
А в кінці тобі бажаєм,
Щоб життя здавалось раєм;
Хай багато рясних літ
Тобі дарує щедро світ!

Є ПОЖЕЖНА КОМАНДА І У ВЕРХНЬОМУ ВИСОЦЬКОМУ
Останніми роками на території Турківщини виникає все більше і більше пожеж, причиною яких є неправильне поводження з обігрівальними приладами та неправильна експлуатація електромережі. Є сотні будинків, де, власне, електромережу експлуатують по 30 і більше років, та й розрахована вона була під час монтажу лише на декілька освітлювальних
лампочок, а не на численну побутову техніку, яка сьогодні є мало не в кожній оселі. Зрозуміло, щоб мінімізувати надзвичайні ситуації, з цим щось треба робити.
А допоки господарі в надії – а ось мене біда не зачепить –
еменесники розширюють мережу пожежних команд в районі. Так минулого тижня уже третю – після с. Верхнє та с. Нижня Яблунька – було відкрито у Верхньому Висоцькому. До цього цей великий кущ (сс. Гусне, Кривка, Красне, Мохнате, Матків
та інші) у випадку надзвичайної ситуації мусили чекати рятувальників навіть і до години, а зараз з Верхнього Висоцького
машина може приїхати за хвилин 15 чи 20.
Треба віддати належне Верхньовисоцькому сільському голові Богдану Черепанину. Заручившись підтримкою начальника Турківського РС ГУ ДСНСУ у Львівській області, підполковника служби цивільного захисту Світлани Мірошкіної, він
провів велику підготовчу роботу. Щоправда, активно йому допомагали й сільські голови довколишніх сіл: збирали кошти,
часто й чималі. Першими надали підтримку Ігор Комарницький із с. Комарники та Василь Комарницький із с. Либохора,
відповідно, з місцевими громадами. Хтось давав 20 гривень, а
бувало, що жертвували на цю добру справу й тисячу гривень.
Байдужих було небагато. Сільські голови Гусного Іван Ільницький, Кривки – Михайло Повханич, Мохнатого – Олег Павко, Красного – Ярослав Малетич також активно підтримують верхньовисоцьких пожежних, збираючи кошти. Допомагати зобов’язалися й підприємці Верхньовисоцького куща та церковні громади, адже, як
кажуть, від біди ніхто не застрахований. Важливо, щоб фінансова підтримка була не одноразовою, а постійною.
Освятили пожежний автомобіль, який два роки тому турківським пожежникам подарували партнери з Польщі, о. Федір та
о. Роман. І побажали, щоб він якомога менше мав виїздів на непередбачувані ситуаці, щоб все було благополучної.
В освяченні та відкритті пожежної команди, окрім сільських голів та головного рятувальника Турківщини Світлани Мірошкіної,
взяли участь перший заступник голови Турківської РДА Микола Яворський та начальник відділу техногенної безпеки ГУ ДСНСУ у
Львівській області, полковник служби цивільного захисту Олег Горохівський. До речі, наголошуючи на важливості відкриття таких
підрозділів, полковник навів статистику, що більш ніж у 60 випадках гасіння пожеж професійними частинами Турки та Борині, 20
разів здійснювали виїзди й сільські пожежні команди.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ïîïðè âîºííèé ñòàí, Óêðà¿íà íå â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïîë³òèêîäèïëîìàòè÷íîãî âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿ íà Ñõîä³ – Ïðåçèäåíò
Із запровадженням воєнного стану Україна не відмовляється від політико-дипломатичного врегулювання ситуації в
тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, заявив Президент Петро Порошенко.
«Воєнний стан не означає, що ми відмовляємося від політико-дипломатичного врегулювання на Сході. Я про це сьогодні детально інформував наших західних партнерів», - сказав Глава держави у заяві щодо підписання ним Указу про запровадження воєнного
стану.
Петро Порошенко повідомив, що сьогодні мав низку перемовин з керівниками міжнародних організацій, лідерами країн щодо
ситуації, яка склалася у Керченській протоці та дій України. «В мене сьогодні з самого ранку відбулися дуже детальні переговори з
Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із Президентом Польщі Анджеєм Дудою, бо Польща представляє зараз
позицію України і є ініціатором розгляду ситуації на Раді Безпеки ООН, і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І з багатьма
іншими вже відбулися і ще продовжаться консультації сьогодні ввечері», - констатував Президент.
«Можу вам сказати, що їхня увага до ситуації і на Сході, і безпосередньо в акваторії Азовського моря дуже зросла. Сьогодні нас
чують набагато краще, ніж учора, чи позавчора», - додав Глава держави.

Чуйну, щиру, мудру, прекрасну людину
Василя Костянтиновича Дребота – із 70річним ювілеєм щиросердечно вітає Михайло Кропивницький і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я та багато років
життя, оптимізму і
з дій снення
планів, родинного
тепла і добробуту,
Божого благословення.
Тож нехай кожний
Ваш день, шановний
Василю Костянтиновичу,
наповнюється радістю, світлом, добрими
подіями, які зігріватимуть душу, принесуть
тепло. З роси та з води!
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
Хай повниться до краю день за днем
Любов’ю й щастям золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Багато літ ще мріяти й творити.
Нехай Господь допомагає все життя
В здоров’ї й радості ще літ до ста
прожити!

Дорогого, люблячого тата, дідуся, прадідуся, чоловіка – Івана Миколайовича
Занковича, жителя
с. Лосинець, сердечно вітають із 80річним ювілеєм
дружина, діти, зяті,
внуки і правнуки.
Дорогому ювіляру
вони бажають життєвих сил, доброго здоров’я і Господньої опіки
на многії літа. Нехай все
життя, хай весь довгий вік Ангел Божий
охороняє.
Нехай спливає благодать небесна
На Вас завжди, усюди, повсякчас.
Хай ангелів заступництво небесне
На всіх шляхах оберігає Вас.
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Голова Об’єднання українок Бельгії Наталія Осташ:

«ÍÀØÀ ÌÅÒÀ –
ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈ ÓÊÐÀ¯Í²»
Із Наталією Осташ, головою Об’єднання українок Бельгії, ми познайомилися на нещодавньому святкуванні 70-річного ювілею організації.
Народилася пані Наталія у місті Турка, що на Львівщині. Жартома називає своє рідне місто столицею
Бойківщини. Закінчила факультет іноземних мов Дрогобицького педагогічного інституту. Доля так
склалася, що нині живе й працює в Бельгії. Вже чотири роки очолює Об’єднання українок Бельгії.

ЗБЕРЕГТИ І ПРОПАГУВАТИ ВСЕ,
ЩО Є УКРАЇНСЬКИМ
– Пані Наталіє, час стрімко летить. Одні покоління змінюють інші. Очолювана вами нині організація живе й продовжує діяльність. Ось уже 70 років! І
варто пригадати тих, завдяки кому цей ланцюжок
жіночої діяльності українок у Бельгії не переривається.

ня у Харківському проектному інституті. Пані Зінаїда була
душею організації довгих 26 років – аж до 1974 року. За
цей час вона об’їздила Бельгію вздовж і впоперек. До
1950 року, тобто всього за 2 роки, було створено 15 осередків. На жаль, у 1960 році почалася масова міграція
українців за океан – у пошуках кращої долі вони прямували до США, Канади, Австралії. У 1960 році у Бельгії
залишилося всього п’ять осередків об’єднання. Але це
не послабило жіночого руху, і ті, хто тут залишився, продовжували працювати з потрійною енергією.
У 1969 році Об’єднання українців Бельгії було офіційно зареєстроване як неприбуткове товариство у Бельгійському моніторі, перший статут також був опублікований саме тоді.
Діяльність післявоєнного періоду не надто відрізнялася від сьогоднішньої. Жінки організовували свята,
різноманітні заходи, виставки народного мистецтва,
вели просвітницьку роботу серед бельгійців, до яких
доносили, хто такі українці, пояснювали, що є така країна – Україна, але вона тимчасово окупована. Свято вірили в те, що їхня Батьківщина стане незалежною і самостійною. Усіма своїми діями намагалися наблизити цей
день.
Хочу розповісти про такий випадок. У 1991 році померла секретар централі Об’єднання українців Бельгії
пані Анна Борачок. Померла від серцевого нападу після
маніфестації у Брюсселі, під час якої вона разом зі своїми посестрами вимагала звільнення України від комуністичного поневолення. Як написала мені її онука, вона
померла щасливою, бо знала, що скоро зможе повернутися у рідну домівку. Отже, наші попередниці проводили політичні акції, пікетували посольство тодішнього
СРСР, як ми останнім часом це робили перед посольством Росії.

ДРОН – ДЛЯ БІЙЦІВ

– У 1945 році до Бельгії прибуло, за різними оцінками, від 15 до 20 тисяч українців. Ці люди відповіли на
пропозицію Бельгійського уряду працювати у вугільних
шахтах. Вони не хотіли повертатися до України, окупованої радянською владою.
Як відомо, один у полі не воїн. Молоді хлопці і дівчата
це дуже швидко зрозуміли і почали гуртуватися. Так і
виникла перша українська організація в Бельгії – Український допомоговий комітет, а при ньому жіноча секція. У 1948 році, на першому конгресі українців Бельгії,
18 жінок заявили про створення окремої організації –
Об’єднання українок Бельгії.
У тому ж 1948 році була створена і Світова федерація українських жіночих організацій. ОУБ є одним із засновників СФУЖО, поряд із союзами українок Америки,
Канади, ОУЖ Німеччини та Великобританії. До сьогодні
ОУБ залишається членом СФУЖО. Будь-яка організація будується на власному ідейному підґрунті. Для ОУБ
це перш за все – збереження і пропагування всього, що
є українським – культура, традиції, історія, а головне –
мова.
– Ваша організація має певну мету, завдання?
– Насамперед, всебічно допомагати Україні. Плекати почуття єдності, історичної нерозривності та зберігати культурну спадщину українського народу. Дбати про
збереження української ідентичності. Зберігати та налагоджувати нові зв’язки з міжнародними, зокрема
жіночими організаціями, представляти перед ними українське жіноцтво та захищати інтереси українського
народу.
– Хто був першими очільницями Об’єднання українок Бельгії?
– Першою очільницею Об’єднання українок Бельгії у
1948 році стала пані Зінаїда Витязь, інженер за фахом,
яка народилася у Харкові. До війни викладала креслен-

– Як вдавалося зберегти рідну мову, традиції?
– В усі часи Об’єднання українців Бельгії відігравало
важливу просвітницьку роль. При осередках працювали українські школи і садочки. Дітей, що народжувалися на бельгійській землі, навчали української мови,
історії, пісень, українських народних танців. До речі, цікавим є те, що діяльність садочків у 1970-х роках частково
фінансувалася з дотації Союзу українок Америки, що
свідчить про тісну співпрацю і взаємодію українських
жіночих організацій у світі ще до появи інтернету і сучасних технологій.
Варто згадати, що завдяки старанням пані Зінаїди
Витязь, у 1950-х роках на регіональному радіо Hai—
aut-Ce—tre існувала щомісячна програма українською
мовою. У той час, коли зв’язку з рідною землею не було,
жінки організовували збори коштів для допомоги українцям інших країн – наприклад, Польщі, Бразилії. Із 90-х
років, коли Україна стала незалежною, всю гуманітарну
допомогу спрямували в Україну.
– Ви маєте осередки там, де переважають українки?
– З новою хвилею еміграції у 2000-х роках організація
отримала друге дихання. Новоприбулі українки у 2012
році створили осередок в Антверпені. А Революція
Гідності та початок війни на Донбасі стали поштовхом
до створення у 2014 році осередку в Брюсселі. Зараз
наш – історично найстаріший осередок у містечку Льєж
успішно співпрацює з двома молодшими. Серед членкинь нашої організації є такі, які народились уже на
бельгійській землі, і ті, хто народився в Україні – хто до
Другої світової війни, а хто вже в незалежній державі.
Наймолодшим нема ще 30, а найстаршим – за 80 років.
Ми всі різні, але в цьому величезне багатство нашої
організації, яка переплела в собі найрізноманітніші таланти для спільної праці на благо громади й України.
– Ви живете активним громадським життям,
проводите багато заходів.
– Ми успішно проводимо культурні проекти, беремо
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участь у виставках, міжнародних фестивалях, організовуємо покази фільмів, концерти музичних колективів.
Наше завдання – просувати позитивний імідж України,
пропагувати і поширювати нашу культуру, нагадувати про
Україну за будь-якої нагоди.
– Не залишається осторонь Об’єднання і від проблем, які зараз в Україні?
– Попри все, наша головна мета сьогодні – допомогти Україні захиститися від ворога і зберегти свою територіальну цілісність. Тому останні роки більшість наших
зусиль направлені на допомогу захисникам України. Ми
допомагали і донецьким «кіборгам», і батальйонам
«Азов» та «Айдар», і бійцям «Правого сектору», і окремим бригадам Української армії. Купували тепловізори,
пристрої нічного бачення, берці, одяг, кровоспинні засоби, рентген-апарати, апарати Єлізарова, ліки. Останній наш « трофей » – дрон для бійців «Айдару», двоє
з яких були присутні на ювілейному вечорі з нагоди 70річчя Об’єднання українок Бельгії.

УКРАЇНА ТАМ, ДЕ УКРАЇНЦІ
– Пані Наталіє, є з ким працювати, є кому сказати вдячне слово?
– Звісно, хочу подякувати всім тим, завдяки кому наш
ювілейний вечір став можливим. Насамперед, членам
організаційного комітету, які провели не одну суботу і
неділю разом, обдумували до деталей усі дрібниці. Серед активістів – Надія Бойченко, Оксана Гезей, Ольга
Голова, Людмила Димнич, Леся Ігнатюк, Леся Ільшина,
Люся Клименко, Тетяна Мяус, Надія Сеничак, Ольга
Суха, Ірина Храпко, Людмила Черепаніна, Галина Шаповал. Мої слова вдячності за допомогу на відстані і
моральну підтримку – Терезі Проць і Катерині Згадзай.
– Ви по-особливому відзначили жінок, які багато
років свого життя присвятили організації Об’єднання українок Бельгії...
– Насамперед хочу подякувати за довголітню працю
Марії Капечук, Марії Карпі, Ользі Михайлюк, Одарці Галабурді, Любові Лиско, Марії Галабурді, Терезі Проць,
Ганні Шпинді, Галині Шаповал. Ми вирішили подарувати їм ікони Матері Божої. Ці ікони виготовила українка
Олена Кабаровська, яка живе у Херсоні в Україні. Пані
Олена – мама хворого на ДЦП 10-річного хлопчика Назара. Виготовленням ікон вона збирає гроші на лікування своєму синові. Отож, замовивши в Олени ікони, ми
зробили ще одну добру справу – допомогли дитині пройти курс реабілітації у місті Трускавець. Тож нехай пресвята Богородиця охороняє кожну жінку-берегиню. Сьогодні ми знаємо точно: «Україна там, де є українки!»

ЮВІЛЕЙ
Із борщем та етноодягом
У затишній залі збиралися українки. З усіх міст Бельгії
дороги вели до Брюсселя. Радо зустрічали гостей з
Німеччини, Люксембурга, України.
Особливу шану учасники відзначення 70-річчя Об’єднання українок Бельгії віддали найстаршим представницям організації, а також вшанували пам’ять тих, хто
стояв на початку створення ОУБ і доклав багато зусиль
для того, щоб розповісти бельгійцям про Україну та її
народ, який бореться за свою незалежність.
Велику вдячність та повагу українкам Бельгії за їхню
діяльність із захисту національних інтересів України в
Бельгії та волонтерську роботу висловив Надзвичайний
і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія,
представник України при ЄС за сумісництвом Микола
Точицький. Він зачитав привітання членкиням Об’єднання українок Бельгії з нагоди ювілею від імені заступника
міністра закордонних справ України Василя Боднара.
На святкуванні було все бездоганно: організація вечірки, чудові, вишукані, самодостатні і гарно вбрані жінки
в українських вишиванках, з коралями і з усмішками на
обличчях...
А ще – смачнющі страви! Ну, як, скажіть, обійтися без
українського червоного борщу з пиріжками з капустою і
грибами?! За особливим рецептом пані Леся Ігнатюк
приготувала борщу 40 (!) літрів. Власне, й пиріжки – витвір
її рук!
На столах радували око квіткові декорації, які майстерно виконала Ганна Шпинда. По завершенні вечірки їх можна було придбати, а кошти від них пішли на
потреби воїнів АТО. Кожному учаснику зібрання дістався смачний красивий пряник із логотипом об’єднання.
Оплесками українки Бельгії зустрічали своїх подруг,
які на мить стали моделями й успішно демонстрували
колекцію одягу еко-етнобренду «Зерно». Його представляла і засновниця марки Христина Патик, яка завітала
з Києва.
Людмила ЧЕЧЕЛЬ,
«Україна Молода».
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ÏÐÎÁËÅÌ ²Ç
Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀÌÈ ÍÅÌÀª,
є проблеми із читанням дітьми книжок
Перед початком нового навчального року на сторінках газети ми уже розповідали про забезпечення учнів навчальними
посібниками. На 1 вересня 2018 року залишалися проблемними
перший, п’ятий і десятий класи, оскільки перший клас взагалі
йшов за зовсім новою програмою – програмою Нової української школи, п’ятий і десятий – по оновлених шкільних програмах. Майже всі навчальні заклади району замовляли підручники, за вибором педагогічних рад, вчителів, батьків, учнів. Тож
чи повністю забезпечені підручниками школярі Турківщини
зараз і чим живуть сьогодні шкільні бібліотеки, я попросила
прокоментувати методиста районного відділу освіти Турківської РДА Надію Гав’як.
– Дуже добре, що в нас перші
класи вибрали єдиного автора
підручників як «Букваря», так і з
«Математики», «Я досліджую
світ», «Мистецтво», – розпочала
розмову Надія Миколаївна. –
Невеликі розбіжності є з підручниками з іноземної мови. Адже
в окремих школах вивчають
німецьку мову, в більшості –
англійську. За вересень-жовтень ми забезпечили перший
клас майже всіма підручниками
для навчання, крім підручника
«Англійська мова» Оксани Карп’юк. Думаю, що до нового року
англійською першокласники будуть забезпечені повністю. Це ж
саме стосується й п’ятих класів.
Із посібниками для десятого
класу справи трохи гірші: тут
щойно почали поступати підручники. Зі всіма решта класами ми
вийшли на нормальний рівень
забезпечення навчальними посібниками. Їх одержують учні
безкоштовно, ніякої плати за
підручники батьки не вносять.
Якщо купляють, то зошити з друкованою основою, або якийсь
підручник для поглибленого
вивчення того чи іншого предмета.
– Надіє Миколаївно, сьогодні існує дуже велика проблема шкільного читання.
Учні не проявляють активності в цьому плані, їх не
цікавлять книги взагалі. Що
Ви скажете стосовно цього?
– Діти мало читають, і це погано. Ще до 7-го класу дитина

заходить у шкільну бібліотеку й
цікавиться якимись новинками.
Старшокласники – рідко коли.
Діти спілкуються з допомогою
телефона, чи через Інтернет.
Сьогоднішній час є таким різноманітним, що є над чим працювати як нам, бібліотекарям, так
і вчителям, батькам, та й самим
учням. Пройшли ті часи, коли
діти читали книжки з ліхтариком
під ковдрою і коли із захопленням відвідували книжкові магазини чи бібліотеки. Читання для
них є тепер покаранням. Книга
в подарунок сучасним дітям
здається непотребом. Та й чи
часто дитина бачить, як читають
її батьки? А книга здатна виховувати дитину, роблячи це ненав’язливо, книга дозволяє дитині
відпочити і розслабитися, вона
розвиває дитячу уяву.
На жаль, в останні роки в
бібліотеки навчальних закладів
майже зовсім не поступає художня література. Проте треба шукати вихід із ситуації. Найкраще
це роблять у бібліотеці Завадівського НВК. Там організовують
ярмарки «Подаруй бібліотеці
книгу», до яких залучають не
тільки дітей, а й педагогів. На
шкільних лінійках таких жертводавців заохочують подяками,
грамотами. Таким чином бібліотека уже назбирала понад 300
подарованих книжечок. У молодших класах створені кутки
для читання. Там також дуже
багато дитячої літератури зібра-

ÍÀÒÀË²ß ²ÆÈÊ
– ËÀÓÐÅÀÒ
ÊÎÍÊÓÐÑÓ
«ÑÓÐÌÈ
ÇÂÈÒßÃÈ»
Нещодавно у Львові відбувся ІІ
Всеукраїнський тур дитячоюнацького фестивалю «Сурми
звитяги», в якому взяла участь
учениця Боринського НВК Наталія Іжик – переможець районного етапу цього конкурсу в номінації «Соліст-вокаліст».
Уміле та щире виконання патріотичних пісень принесло нашій
юній землячці заслужене звання – звання лауреата конкурсу, що є
чималим досягненням, адже в цій номінації бралоучасть понад 1200
талановитих дітей.
Отож, завдяки таланту, великому прагненню до перемоги та вмілому наставництву вчителя музики Боринського НВК Тетяни Петрайко, Наталія увійшла до двадцятки кращих виконавців Всеукраїнського конкурсу в номінації «Соліст-вокаліст».
Наталія ГОШІВСЬКА.

но, яку школярі поприносили з
дому.
– Кілька слів скажіть, Надіє
Миколаївно, про місячник
шкільних бібліотек, який проходив нещодавно.
– Протягом жовтня відбувся
Всеукраїнський
місячник
шкільних бібліотек, де всі шкільні
бібліотеки були його активними
учасниками. Цього року він проходив під гаслом «Шкільна
бібліотека – центр творчого розвитку дитини». Місячник був присвячений 100-річчю з дня народження видатного педагога
Василя
Сухомлинського.
Шкільні бібліотекарі звертали
увагу на проведення нестандартних форм і засобів роботи з учнями та з педагогічними колективами. Створювали у шкільних
бібліотеках виставки, тематичні
полички, проводили конференції, усні журнали. Усе присвячували життю і педагогічній
діяльності Василя Сухомлинського. Діти знайомилися з його
творами, з його казками, ілюстрували їх – «Малюю улюблену
казку – казку на кінчику пензлика», проводили флеш-моби «Читаємо Сухомлинського», виставки дитячої художньої творчості
«Місто майстрів». Ну, дуже багато було зроблено. Форми роботи були різноманітні. Кожна
школа мала план заходів, до
якого найбільше були залучені
шкільні бібліотекарі. Майже всі
школи забезпечені оповіданнями та казками Василя Сухомлинського.
Підсумковий етап цього
місячника ми провели у Завадівському НВК минулого четверга. Тут відбувся районний семінар шкільних бібліотекарів. Особисто я провела з присутніми
цікавий тренінг: треба було
оформити сторінку книги емоцій,
побажань та мрій. Усі впоралися із завданнями на відмінно.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

БЕРИЛОВЕ ВЕСІЛЛЯ
УЛЯНИ ТА ОЛЕГА ПАВКІВ
Проживши в шлюбі 23 роки, Мохнатський сільський голова
Олег Павко та його дружина Уляна відзначили ювілейне берилове весілля. Урочистий захід для подружжя зорганізував Турківський РАЦС, запросивши як гостей – секретарів сільських
рад та знаний бітлянський народний фольклорний колектив
«Дримбарі». Все було урочисто й піднесено: молодята , які вже
народили й виховали двоє дітей, та всі гості – в українських
одностроях, вітання завідувача РАЦСу Віолетти Нестор,
квіти, подарунки й добрий настрій. А ще запальні танці та
веселі музики. Ну й, звичайно, невеличке весільне застілля,
без якого не обходиться жодний подібний захід.
За народними традиціями, в день берилового весілля подружня
пара дарує одне одному прикраси, оздоблені цим каменем, браслет чи перстень. Головне, кажуть, зробити це рано-вранці, поки всі
домашні сплять. Це свого роду зізнання у вічній любові. Очевидно,
що в сім’ї Павків все так і було.
Вітаючи подружжя з такою чудовою датою, хочеться побажати,
щоб в їхньому житті було ще й золоте та діамантове весілля.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

²ÍÂÀË²ÄÍ²ÑÒÜ – ßÂÈÙÅ ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ
На сьогодні в районі проживає біля 7107 осіб з інвалідністю, в тому числі особи з інвалідністю
війни – 73, особи з інвалідністю учасників АТО – 15, діти з інвалідністю – 514, інваліди з дитинства – 1059 осіб, особи з інвалідністю загального захворювання – 5446.
Сьогодні особливого вшанування і уваги заслуговують ті особи з інвалідністю, які не впали в розпач, не
замкнулись в чотирьох стінах, а в силу своїх можливостей працюють, беруть активну участь в громадському житті, займаються спортом, рукоділлям, художніми промислами і самодіяльністю, виховують дітей
і онуків.
На цей рік в районному бюджеті передбачено 100 тис. грн. для фінансування компенсації пільг на
ЖКП та електроенергію сім’ям з двома і більше особами з інвалідністю І та ІІ групи, особам з інвалідністю
по зору І та ІІ групи, та одиноким особам з інвалідністю. Використано 62,3 тис. грн.
– Станом на 26 листопада управлінням соціального захисту населення Турківської РДА було надано
1120 направлень для забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (на
інвалідні візки– 22 шт., засоби для ходіння, керовані однією рукою, – 21 шт., засоби для ходіння, керовані
двома руками, – 2 шт., меблі – 6 шт., допоміжні засоби для особистого догляду та захисту – 27 шт., та
індивідуальних засобів реабілітації – 1042 направлення, – розповідає начальник управління Микола Гут.
– Забезпечено 31 особу з інвалідністю санаторно-курортним лікуванням, з них: особи з інвалідністю
внаслідок війни – 8, особи з інвалідністю загального захворювання та з дитинства – 12, та 2 особи, що
супроводжують осіб з інвалідністю першої групи.
Дев’ять осіб з інвалідністю одержали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 6178, 50 грн.,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України (№158). 101 особа з інвалідністю отримала компенсацію на виплату на бензин, ремонт і технічне обслуговування та на транспортне обслуговування, на
загальну суму 37546,07 грн. 18 осіб з інвалідністю війни одержали компенсацію за невикористані санаторно-курортні путівки, на загальну суму 8298,00 грн. 13 осіб з інвалідністю учасників АТО одержали
адресну грошову допомогу на реабілітацію або санаторно-курортне лікування, на загальну суму 140000,
00 грн., відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА від 06.06.2018р. )№553/0/5-18.
3 грудня у світі відзначають Міжнародний день осіб з інвалідністю. Ця дата ще раз спонукає нас усіх
привернути увагу до проблем тих, хто став особою з інвалідністю від народження, в дитинстві, чи під час
дорослого життя. Інвалідність – явище соціальне, уникнути якого не може жодне суспільство, але,
відповідно до свого розвитку, має формувати соціальну та економічну політику щодо осіб з фізичними
або розумовими вадами.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.
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28 серпня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права
дитини на належне утримання», яким внесено зміни щодо розміру аліментів та відповідальності за несплату аліментів до
Закону України «Про виконавче провадження» та Сімейного
кодексу України.
Відповідно до статті 179
Сімейного кодексу України, аліменти, одержані на дитину, є
власністю дитини. Той із батьків,
або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно
за цільовим призначенням в
інтересах дитини. Неповнолітня
дитина має право брати участь
у розпорядженні аліментами,
одержаними на її утримання.
Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання
аліментів та розпорядження
ними відповідно до Цивільного
кодексу України.
Виконання судових наказів та
рішень про стягнення аліментів
в Україні покладено на органи
Державної виконавчої служби.
Відповідно до ч. 9 статті 71 Закону України «Про виконавче
провадження» (далі Закон), за
наявності заборгованості зі
сплати аліментів, сукупний
розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за чотири
місяці, державний виконавець
виносить вмотивовані постанови:
1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у
праві виїзду за межі України - до
погашення заборгованості зі
сплати аліментів у повному обсязі;
2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у
праві керування транспортними
засобами - до погашення забор-

гованості зі сплати аліментів у
повному обсязі;
3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у
праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю,
пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у
праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Частиною 11 статті 71 Закону встановлено, що за наявності заборгованості зі сплати
аліментів, сукупний розмір якої
перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець
роз’яснює стягувачу право на
звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні
від сплати аліментів.
Відповідно до статті 164 Кримінального кодексу України,
злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів
на утримання дітей (аліментів),
а також злісне ухилення батьків
від утримання неповнолітніх або
непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, - ка-

рається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до
ста двадцяти годин, або арештом на строк до трьох місяців,
або обмеженням волі на строк
до двох років. Те саме діяння,
вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений
цією статтею, - карається громадськими роботами на строк
від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на
строк від трьох до шести місяців,
або обмеженням волі на строк
від двох до трьох років.
У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного
правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення
та надсилає його для розгляду
до суду за місцезнаходженням
органу державної виконавчої
служби. Несплата аліментів на
утримання дитини за шість
місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання карається
суспільно корисними роботами
на строк від 120 до 240 годин.
Повторне правопорушення протягом року карається 240-360
годинами суспільних робіт. За
ухилення від відбування цього
адміністративного стягнення
особі – порушнику загрожує адміністративний арешт – строком
до десяти діб.
Несплата аліментів на утримання дитини, що призвела до
виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує
суму відповідних платежів за три
місяці, підтверджується довідкою, виданою органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, вста-

30 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó
новленому законом. Довідка
про наявність заборгованості зі
сплати аліментів видається органом державної виконавчої
служби, приватним виконавцем
на вимогу стягувача протягом
трьох робочих днів у випадках,
встановлених законом. Довідка
про наявність заборгованості зі
сплати аліментів дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.
Відповідно до ч. 14 статті 71
Закону, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за один
рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20
відсотків суми заборгованості зі
сплати аліментів.
За наявності заборгованості зі
сплати аліментів, сукупний
розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за два
роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 30
відсотків суми заборгованості зі
сплати аліментів.
За наявності заборгованості зі
сплати аліментів, сукупний
розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за три
роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 50
відсотків суми заборгованості зі
сплати аліментів.
У подальшому постанова про
накладення штрафу у розмірі,
визначеному абзацом першим
цієї частини, виноситься виконавцем у разі збільшення розміру заборгованості боржника на
суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів
за один рік.
Суми штрафів, передбачених
цією частиною, стягуються з боржника у порядку, передбаченому цим Законом, і перераховуються стягувачу.
Андрій ПОПІВНЯК,
головний державний виконавець Турківського районного
відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у
Львівській області.

Òóðáîòà ïðî ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ – îáîâ’ÿçîê êîæíîãî!
Генеральна Асамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним
днем людей з інвалідністю. Відзначення цього дня нагадує нам
про необхідність турбуватися та опікуватися людьми з особливими потребами, працювати над забезпеченням рівних прав
осіб з інвалідністю і їх участі у соціально-політичному житті
суспільства. Міжнародний день людей з інвалідністю – день
підведення підсумків зробленого для цієї категорії громадян,
аналізу фактичного становища людей з особливими потребами в суспільстві і визначення планів щодо покращення їх життєвого рівня.
Фонд соціального страхування України допомагає у вирішенні проблем людей, які стали особами з інвалідністю внаслідок нещасного
випадку на виробництві та професійних захворювань.
Потерпілим призначаються страхові виплати – одноразові допомоги та щомісячні виплати, сума яких встановлюється відповідно до
ступеня втрати професійної працездатності й середньомісячного
заробітку, який мав потерпілий до ушкодження здоров’я.
Фондом фінансуються витрати на медичну та соціальну допомогу
потерпілим – спеціальний медичний, постійний сторонній догляд,
побутове обслуговування, придбання лікарських засобів, додаткове
харчування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування,
придбання спеціальних засобів пересування, якщо потребу в них
визначено висновком МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації особи, якщо її складено.
За 10 місяців 2018 року Старосамбірським відділенням управлін-

ня виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у
Львівській області надано соціальних та медичних послуг потерпілим, на суму 2854,7 тис. грн, у тому числі:
- одноразова допомога – 66,8 тис. грн.;
- щомісячні страхові виплати – 2350,9 тис. грн.;
- спеціальний медичний догляд – 65,0 тис. грн.;
- постійний сторонній догляд – 129,7 тис. грн.;
- побутове обслуговування – 83,2 тис. грн.;
- придбання ліків – 5,3 тис. грн.;
-ортопедичне взуття – 18,9 тис. грн.;
- придбання пального для автомобілів – 1,2 тис. грн.;
- санаторно-курортне лікування із супроводжуючою особою – 133,8
тис. гривень.
Відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю – справедлива
шана суспільства та нагадування всім про обов’язок перед людьми,
що потребують захисту та підтримки у цей непростий час. Особи з
інвалідністю – це не просто категорія людей, це окремі життя, окремі
трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре. Увага держави та милосердя, толерантність кожного із нас допоможуть спростити життя людей з обмеженими можливостями.
Шановні краяни, не будьмо байдужими до проблем людей з обмеженими можливостями. Будьмо милосердними та добрими до них
щодня, щоб вони відчували себе потрібними.
Сергій ПІЗНАК,
спеціаліст Старосамбірського відділення УВДФСС.

ÎÁÌ²Í ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ ²Ä-ÊÀÐÒÊÓ
3 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України було
внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України
від 25.03.2018р., №302, «Про затвердження зразка
бланка, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України». Відтак
05.10. 2018р. набрала чинності Постанова Кабінету
Міністрів України від 03.10.2018р., №795, «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від
25.03.2015, №302». Інформуємо, що згідно п. 3 цієї Постанови, з 07.11.2018р. в інформаційній підсистемі

«Оформлення документів, що підтверджують громадянство України», громадяни можуть, за бажанням, обміняти паспорт гр. України зразка 1994 року на паспорт у
формі ІД-картки.
Зазначимо, що такий обмін можна здійснити, якщо
особа досягла 25-ти чи 45-річного віку і не звернулася
вчасно, тобто в термін, установлений законодавством,
– не пізніше, як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта гр. України нових фотокарток.
Видача та оформлення паспорта гр. України у формі
ІД-картки є обов’язковою, якщо особа досягла 14-річного

1 грудня відзначатиме 60річний ювілей від дня народження житель с. Присліп Микола Васильович Вагіль.
Дорогого, щирого і турботливого чоловіка, і
батька, найкращого
у
світі дідуся
сердечно і
з великою
любов’ю
вітають
дружина
Софія, син
М и ха й л о ,
дочки Оксана, Марія, Людмила;
зяті Василь, Микола, Микола;
онуки – Віта, Марія, Софія, Марія, Іван, Любов, Дмитро, Юрій і
бажають ювіляру міцного-міцного здоров’я, життєвих сил і
енергії, радості і добра, достатку і миру, Господньої ласки і опіки на довгі і щасливі роки життя.
Спасибі, рідненький, за вічну
турботу,
За щире бажання добра нам
усім.
Хай серце ще довго у грудях
палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб
жили – не тужили.
Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас
є,
Хай силу й здоров’я Господь
Вам дає.

Колектив Хащівської ЗОШ І-ІІ
ступенів від усього серця вітає з
ювілеєм – 60-річчям від дня
народження
– вчителя Семена Семеновича Цибака. Бажає шановному ювіляру міцногоміцного здоров’я, великого людського
щастя, світлої
радості, благополуччя, успіхів і
натхнення у роботі, Божої ласки
і благословення на многії літа.
Всю доброту, яка існує в
світі,
Всю радість, що живе поміж
людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Вам в цей святковий день.
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла!

віку, також обміну паспорта підлягають у зв’язку зі
зміною громадянином прізвища, імені, замість втраченого та викраденого, непридатного для використання.
Звертаємо особливу увагу щодо оформлення паспортів громадянина України у формі ІД-картки цілям
загальноосвітніх закладів – реєстрації учнів на зовнішнє
незалежне оцінювання. Зокрема під час подання заяви на вступ, необхідно пред’явити оригінал документів,
що посвідчують особу та підтверджують громадянство
України. Тому варто заздалегідь звернутися в Турківський РВ ГУДМС для оформлення паспорта гр. України у
формі ІД-картки.
Оксана БАБУНИЧ,
начальник Турківського РВ ГУ ДМСУ у Львівській
області.
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ПОНЕДIЛОК, 3
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, 15.10,
16.40, 22.45, 01.10, 02.25, 03.55
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Енеїда
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.20 Чудова гра
15.55 Д/ц «Цiкаво.com»
16.25 Лайфхак українською
16.55 По обiдi шоу
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Разом
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська змiна
22.15 Розважальна програма з
Майклом Щуром
22.50, 02.30 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, 11.15, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.05 «Мiняю жiнку»
14.40 «Сiмейнi мелодрами»
15.40 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 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм»
06.15, 22.10 «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, 18.00, 19.00, 02.30 Токшоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Т/с «Плата за
порятунок»
15.50 «Чекай мене. Україна»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Загублене мiсто Z»

ВIВТОРОК, 4
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, 02.25, 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 UA: Фольк
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Спiльно
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 «Погляд зсередини»

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, 11.20, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.10 «Мiняю жiнку»
14.40 «Сiмейнi мелодрами»
15.40 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»
01.40 Т/с «Життя i доля»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.20 Х/ф «Iнтуїцiя»
12.35 Х/ф «Ти не ти»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Уцiлiлий»

СЕРЕДА, 5
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.10
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 22.45,
01.10, 04.05, 05.25 Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
12.00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
14.30 52 вiкенди
15.15, 01.25 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Iндивiдуальна
гонка 20 км, чоловiки
17.10, 05.30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
18.00 Iнформацiйна година
19.00 Шахтарська змiна
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.30 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Схеми. Корупцiя в
деталях
23.25 Букоголiки
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»
13.15 «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, 22.55 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
00.05, 00.50 Т/с «Життя i доля»
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
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06.15, 22.10 «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»
10.30, 12.25 Х/ф «Закохайся в
мене, якщо наважишся»
13.00 Х/ф «Це не я, це - вiн!»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Балада про доблесного лицаря Айвенго»

ЧЕТВЕР, 6
UА:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмедi-сусiди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 21.00, 03.10
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 17.50,
22.45, 01.10, 04.05, 05.25
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, 01.25 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Iндивiдуальна
гонка 15 км, жiнки
17.10, 05.30 Д/ц «Незвичайнi
культури»
18.00 Iнформацiйна година
19.00 #ВУКРАЇНI
19.30 Д/с «Життя з левами»
20.05 Т/с «Монро»
21.25, 03.30 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.15 Д/ц «Погляд зсередини»
22.55 Сильна доля
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, 11.25, 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»

Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 16.45,
23.45, 01.10, 02.45, 04.05
Погода
09.40 Т/с «Елiза»
11.25, 14.05 Телепродаж
11.55 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13.10, 14.30 :РадiоДень
13.35 Д/ц «Свiт дикої природи»
15.15, 01.25 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Спринт, 10 км,
чоловiки
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 Лайфхак українською
23.20 Д/ц «Гордiсть свiту»
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 ТСН
09.30, 11.25, 12.20 «Одруження
наослiп»
13.15 «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»
20.25 «Лiга смiху 2018»
22.25 «#Гуднайтшоу Валерiя
Жидкова 2018»
23.10 «Розсмiши комiка»
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»
10.20 Х/ф «Як одружитися i
залишитися холостяком»
12.30 Х/ф «Бум 2»
14.50, 15.50, 16.45, 01.35
«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
23.50 Х/ф «Таємниця «Чорних
дроздiв»»
03.50 Д/п «Клара Лучко. Три
зустрiчi»
04.30 «Удачний проект»
05.15 «Top Shop»

СУБОТА, 8

П’ЯТНИЦЯ, 7

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, 11.15, 03.25 Скелетон.
Кубок свiту
10.50, 19.50, 02.50 Погода
10.55 Лайфхак українською
12.15, 16.30 Телепродаж
12.35, 22.30 Д/ц «Неповторна
природа»
13.20 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»
15.10, 01.35 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Спринт, 7,5 км,
жiнки
16.50 По обiдi шоу
17.50 Спiльно
18.20 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Розсекречена iсторiя
21.25 Промiнь живий
23.00 Свiтло
00.00 Телепродаж Тюсо

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

КАНАЛ 1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Грошi 2018»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.15, 22.10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.15 Х/ф «Велика маленька
Я»
12.30 Х/ф «Бум»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок»
23.50 Х/ф «Романс про закоханих»

10.00, 10.40 «Їмо за 100»
11.20, 23.30 «Свiтське життя
2018»
12.25 Х/ф «Iнший»
16.30 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка 2018»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.30 «Вечiрнiй квартал 2018»
00.35 «Лiга смiху 2018»
ІНТЕР
05.45 «Мультфiльм»
06.40 «Чекай мене. Україна»
08.30 «Слово Предстоятеля»
08.40 Х/ф «Висота»
10.30 Х/ф «Якщо йдеш, то йди»
12.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi»
14.10 Х/ф «Жандарм iз СанТропе»
16.10 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку»
18.10 Х/ф «Жандарм одружується»
20.00 «Подробицi»
20.30 Мюзикл «Сорочинський
ярмарок»
22.20 Х/ф «Арфа для коханої»

НЕДIЛЯ, 9
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
Новини
09.30, 13.50, 15.30, 19.50,
21.55, 23.45, 01.35 Погода
09.35 Казка «Розбiйники
мимоволi»
10.45 Д/ц «Свiт дикої природи»
11.20 Енеїда
12.20 Лайфхак українською
12.40, 22.05 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Персьют, 12.5 км,
чоловiки
13.35, 16.35 Телепродаж
14.00 #ВУКРАЇНI
14.30 Перший на селi
15.05 Шахтарська змiна
15.40, 23.00 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Персьют, 10 км,
жiнки
16.50 UA: Фольк
17.50 Д/ц «Мегаполiси»
18.20 Т/с «Галерея Вельвет»
20.00 Д/с
«Найекстремальнiший»
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром
00.00 Телепродаж Тюсо
КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06.45 «Українськi сенсацiї»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша i ведмiдь»
09.55 «Свiт навиворiт - 10:
Бразилiя»
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
15.10 Х/ф «Обережно! Предки
в хатi»
17.25 Х/ф «Великий»
19.30, 04.45 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Артистка»
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»
12.00 «Орел i решка. Перезавантаження»
14.00 Мюзикл «Сорочинський
ярмарок»
15.50 Т/с «Таїсiя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Великее весiлля»
22.15 Х/ф «Лекцiя для домогосподарок»

8 стор.
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«ÏÀÌ’ßÒÀÒÈ, ÙÎÁ ÍÅ ÏÎÂÒÎÐÈËÎÑÜ»
“ÊÀÐÏÀÒÈ” ÇÄÎÁÓËÈ
ÒÐÅÒÞ ÏÅÐÅÌÎÃÓ
Турківські “Карпати”, які цього сезону стали бронзовими призерами чемпіонату району з футболу, продовжують свої успішні
виступи на обласному рівні, а саме – у “Кубку чемпіонів Львівщини”.
Після успішного старту у домашньому поєдинку зі Славськом – 3:0, наші
футболісти на виїзді здолали команду з с.Пукеничі Стрийського району –
3:1. А минулої суботи, у матчі-відповіді у смт. Славське, зелено-білі здобули третю, ще переконливішу перемогу – 5:0.
Завершальний матч групового етапу запланований на суботу, 1
грудня. Турківські “Карпати” на своєму полі прийматимуть гостей із
Пукеничів. Початок матчу – о 13.00 год Після цього, о 16.00 год., у
культурному центрі “Україна” пройде урочисте закриття футбольного сезону 2018 року, в ході якого буде проведено нагородження
призерів та переможців футбольних змагань.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Ангіна перестане турбувати,
якщо змішати 1 склянку вичавленого з листя три-, п’ятирічного алоє соку, 500 г меду й 0,5 л
вина «Кагор», витримати 7 днів
у темному місці при кімнатній
температурі, а потім уживати по
1 ст. л. цілющого засобу тричі на
день. Окрім цього, часто полоскати горло настоєм ромашки (залити склянкою окропу 1 ст. л.
квіток рослини, після охолодження процідити й розчинити в
настої 1 ч. л. меду).

* * *
Щоб зупинити розвиток пневмонії (запалення легень), треба змішати ввечері по 1 ст. л.
меду, гірчиці в порошку, борошна й горілки, трохи підігріти суміш
і зробити з неї на всю ніч на груди компрес. Курс лікування – 1015 вечірніх компресів.

ÑÓÑ²ÄÀÌ ÁÈ
ÏÎÌÈÐÈÒÈÑß ÒÀ
ÆÈÒÈ Â ÄÐÓÆÁ²
Замість того, щоб сповідувати християнську мораль
та Заповіді Божі, двоє сусідів
із с. Вовче тривалий час живуть в неприязних відносинах:
ображають один одного,
сквернословлять та проклинають. А недавно, щоб з’ясувати стосунки, вирішили вдатися до фізичної сили, вибоюючи кулачну правду, або й демонструючи зверхність.
Як наслідок, слідчі Турківського відділення поліції по даному факту відкрили кримінальне
провадження. У даний час воно
скеровано на розгляд до суду.
Хочеться вірити, можливо тепер,
походивши під криміналом,
вони таки зрозуміють, що краще
дружба, аніж неприязнь. Тим
більше, поміж сусідів.
Наш кор.

У ВЕРХНЬОМУ
ТУРОВІ ГОРІВ БУДИНОК
Минулого четверга, близько 6 год. ранку, на пульт пожежнорятувальної служби району надійшло повідомлення про те, що
в с. Нижній Турів виникла пожежа. Там загорівся дерев’яний
житловий будинок, критий шифером, розміром 8х8 м кв.
Вогнем знищено дерев’яну стіну будинку, площею 2 м кв. Решту
будівлі, на щастя, вдалося врятувати від вогню, як і сусідній житловий будинок, що знаходився поруч.
Наш кор.

… «Тоді був неврожай, засуха. А ще відбирала влада те, що
виростили люди. Під час відбирання, документів не пред’являли. Люди їм не заперечували. Приходили чоловіки – 4-5 осіб.
З’являлися у вечірній час. Забирали зерно, продукти, дивилися
по горищах, підвалах, де була їжа – її з’їдали або випивали. Приходили щоденно. Люди від них все ховали, закопували. Але сховати було неможливо. Вони шукали із шомполами, переколювали геть усе. Люди їли, що було в полі – мерзлу картоплю,
мишей, котів, листки, корінці, ягоди, гриби, відростки від калини, які підпікали або їли сирими. Всі голодували, дуже багато вмирало людей, цілими сім’ями» – так згадують страшні
часи Голодомору очевидці.
Багато подібних спогадів про
жахіття голодних 1932-33 років
в Україні почули присутні минулої п’ятниці біля фігури Матері
Божої в м. Турка. Там о 16 годині,
запаливши Свічку пам’яті, працівниками Турківської ЦРБ, під
мелодію пісні «Свіча» Оксани

Білозір, були проведені традиційні голосні читання «Вогонь
скорботи в серці навіки». З року
в рік бібліотекарі, залучаючи громадськість, представників влади, духовенство, проводять їх.
Сучасники слухають ці жахливі
спогади зі сльозами на очах.

Куплю березові гілки – на вагу.
Довжина – від 60 см до 1м 20 см.
Детальніша інформація за телефоном: 0997705344.

×ÅÐÅÇ ÊÐÀÄ²ÆÊÓ ÏÎÏÀÂÑß
É ÍÀ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÕ
Напевне захотів випити, а відтак вирішив обікрасти місцевий магазин, 30-річний житель с. Ільник, який за своє недовге
життя уже встиг побувати за гратами. Поцупивши із закладу торгівлі горілку та продукти харчування приблизно на суму
3000 гривень, потрапив у поле зору правоохоронців. Затримуючи правопорушника, працівники Турківського відділення поліції
виявили у нього наркотики.
По даному факту відкрито кримінальне провадження. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під
вартою.
Наш кор.

ЗА НЕЛЕГАЛЬНУ
ЗБРОЮ – ДО СУДУ
Слідчі Турківського відділення поліції завершили розслідування
кримінального провадження щодо жителя м. Турка, якого декілька
місяців тому було затримано в с. Хащів із незареєстрованою пневматичною зброєю, що перероблена для відстрілу малокаліберними патронами. Зараз він в очікуванні, яке покарання призначить
для нього Феміда.
Наш кор.
Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС 019572 від
28.09.2010р., видане відділом у справах сім’ї, молоді та спорту
Турківської РДА на ім’я Василя Михайловича Пукшина, вважати
недійсним.

Також працівниками єдиного фонду Турківської центральної районної бібліотеки було
створено книжкову добірку «Розіп’яті роки всевишньої печалі»,
приурочену 85-м роковинам
трагедії Голодомору. До речі, ця
книжкова добірка побувала в
багатьох філіях бібліотечної системи Турківщини, зокрема в
селах Шум’яч, Вовче, Лімна, Лопушанка, Хащів, а в бібліотеці с.
Завадівка працівниками книгозбірні була організована розгорнута книжкова виставка «Навіки до 30-х ми прикуті» та пройшов бібліотечний огляд «Голодомор – чорна сповідь моєї
Вітчизни».
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ð²ÄÍ²
ÊÀÐÏÀÒÈ
Карпати, зелені Карпати.
Широкі, розлогі, мов рай.
Як вас не любити безмежно…
Сили й волі о Боже нам дай!
Дивлюсь я на вас, рідні гори,
І серце радіє, за вас.
В гаю зеленім, розкішнім.
Ви завжди живії для нас.
Чую голос живого відлуння…
Немов роса тиха спадає з небес.
У душі в мене радісний спокій,
Що ти любий Боже даєш.
Прийди в моє серце о Боже,
І буду з Тобою завжди…
Карпати свої не забуду ніколи,
Бо це Божий дар назавжди.
Пройдусь по діброві зеленій–
Бачу невмирущу красу,
О Боже наш, з волі твоєї
Я щастя у серці несу
Щоб жити, творити, о Боже,
Наснаги і сили нам дай,
Бо Карпати – це моя Україна,
Бо Карпати – це рідний наш
край.
Микола КАЛИТЧАК.

Продається міні-трактор 300М-Ман, 354-й.
В ідеальному стані. 330 мотогодин.
Ціна – 8200 у.о.
Звертатися за тел.: 0958194127. Степан.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття медсестрі прививочного кабінету Турківської поліклініки Галині Миколаївні Нестер з приводу великого горя
– смерті матері.
Колектив Явірського НВК глибоко сумує з приводу смерті вчителя
початкових класів Людмили Миколаївни Романович і висловлює
щире співчуття рідним покійної.
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