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Про це на зустрічі з керівниками організацій та установ міста, представниками політичних
партій та громадських організацій повідомив президент Національного комітету спорту
інвалідів України, уповноважений Президента України по правах людей з інвалідністю Валерій
Сушкевич. На Турківщині, й на Бойківщині взагалі, він вважає себе своїм. Й не лише через те, що
носить титул «Почесний Бойко». А найперше тому, що йому вдалося в с. Яворів нашого району
побудувати унікальний реабілітаційно-спортивний центр для спортсменів-інвалідів.
Вже тривалий час Валерія
Михайловича турбує вкрай
незадовільний стан вище названої дороги, особливо на
ділянці від Самбора до межі
Закарпатської
області.
Спортсмени, які їдуть на тренування та реабілітацію в
центр, називають жартома її
«дорогою життя». Ще будучи
депутатом Верховної Ради
України (до речі, у Верховній
Раді пропрацював більше 16
років й подав 130 законопроектів), він поставив собі за
мету капітально відремонтувати дорогу, щоб можна було
безперешкодно і швидко доїхати в реабілітаційний центр.
Проте все виникали форсмажорні обставини, які заважали зреалізувати задумане.
І лише зараз, після зустрічі з Міністром інфраструктури Кабінету Міністрів України Андрієм Пивоварським, досягнуто остаточної домовленості по ремонту. На це вже передбачено кошти. Відбулася зустріч із
представниками турецької компанії «Онур», фахівці якої робитимуть дорогу. Розпочнеться ремонт уже в
квітні. А на перспективу, Валерій Михайлович хоче капітально відремонтувати відрізок дороги від Борині
до Мохнатого, щоб з’єднати траси Київ-Чоп та Львів-Ужгород. Це для параолімпійського центру є надто
важливо.
Багато уваги у своєму виступі Валерій Михайлович приділив реабілітації в центрі воїнів АТО, які мають
інвалідність. Тут для них працюють реабілітологи, психологи, інші вузькопрофільні спеціалісти. Цей процес тут проводиться фахово, далеко не так, як в деяких готелях чи базах відпочинку, де немає жодних
реабілітаційних заходів, лише викачування грошей. Це надзвичайно обурює Валерія Сушкевича.
Також усі присутні дізналися, що у 2017 році, зокрема 17 січня, на параолімпійській базі буде проходити Кубок світу з лижних перегонів та біатлону. Такий захід в Україні проводитиметься вперше. Уже в цьому
році тут розпочнуть будівництво 25-метрового басейну із спортзалом та тренажерними залами.
У процесі дискусії Валерію Михайловичу адресували чимало запитань, зокрема від учасників АТО
Миколи Коноваленка та Євгена Стерляннікова, про проблеми їхніх побратимів, зокрема зі встановленням інвалідності, депутатів районної ради, Мирослави Павлик – про проблеми зайнятості, Івана Дуди –
про приєднання установ та організацій району до Старого Самбора чи Самбора, голови ГО «Бойківщина ХХІ століття» Петра Косачевича – про проблеми, які виникають з подальшою долею Турківського
району. Петро Іванович просив ужити всіх можливих заходів, щоб район залишився окремою територіальною одиницею.
Запевнивши всіх, що він є і буде в майбутньому активним лобістом Турківщини, Валерій Михайлович
попросив керівників району і швидко реагувати на виклики і комплексно та фахово спільно працювати
над розвитком району.
На завершення перебування в Турці він відвідав школу-інтернат, де поспілкувався з учнями та педагогами та подарував навчальному закладу спортивний інвентар.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

1 березня святкував
своє 75-річчя турківчанин

Василь Семенович
МАЦУР.
Шановний Василю Семеновичу,
всьому колективу редакції газети
«Бойківщина», всім, хто пройшов з
Вами нелегкими професійними
дорогами, надзвичайно приємно
вітати Вас з цим святом!
Насамперед, бажаємо Вам
міцного богатирського здоров’я,
молодечого запалу, міцності духу і
наснаги для здійснення всього задуманого на довгі-довгі роки. Усіх
Вам гараздів, родинного затишку,
благополуччя, Божого благословення на многії і благії літа!
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 75!
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!

3 березня відсвяткував свій день народження надійний друг, хороший порадник, товариська, чуйна і щира людина, голова Турківського районного Товариства мисливців і рибалок Богдан Олексійович Михайлик.
Сердечно вітаємо іменинника і бажаємо йому
міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії,
родинного тепла, світлої радості в житті, миру,
добра і Божої ласки на многії літа!
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося,
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро!
З повагою – друзі Петро Осташ, Валерій Височанський, Ярослав
Дем’яновський, Володимир Лоневський, Іван Кричківський, Руслан
Шинків.

Служба 101

ВРЯТУВАЛИ СОБАКУ
Минулої п’ятниці на пульт пожежно-рятувальної служби
надійшло повідомлення про те, що на Круг Городищі у Турці, на
крутому скелястому схилі, висотою близько 25 метрів, несамовито скиглить собака, який, ймовірно, зірвався з прив’язі
й зачепився ланцюгом за камінь чи дерево.
Самостійно визволитися з цієї пастки чотирилапий не міг. Люди,
які побачили бідолаху, також не мали можливості вибратися на
таку висоту. Залишався єдиний вихід –викликати рятувальників.
На місце пригоди оперативно вирушив пожежно-рятувальний
підрозділ ДПРЧ-28 м. Турка, і за допомогою пожежної драбини
врятували бідолашну тварину.
Наш кор.

2 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

4 áåðåçíÿ 2016 ðîêó

ÊÐÎÂ ÄËß ÏÎÐÀÍÅÍÈÕ
Á²ÉÖ²Â ÀÒÎ

ÇÓÑÒÐ²×ÀËÈ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â,
ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ ÂÅÒÅÐÀÍ²Â

Щиросердечно вітаємо дорогу дружину, турботливу маму і бабусю,
сваху, жительку с. Верхнє
– Катерину Адамівну Кильо – з 60-річчям від
дня народження. Бажаємо дорогій ювілярці
міцного здоров’я, великого людського щастя, щедрих ласк від Господа
Бога. Хай Ангели небесні
торують Вам щодня щасливу життєву дорогу, а
Матінка Свята покриває покровом, благодаттю, щастям на довгі роки життя.
Нехай Вам у світі щасливо живеться,
Нехай лиш добро і достаток ведеться,
Хай радість і щастя приходять до хати,
Хай доля дарує Вам років багато.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
З великою повагою чоловік Богдан, сини
Василь, Микола, Петро і Михайло; невістки
Альона та Ірина; онуки Настя, Артурчик, Іринка та Улянка, свати з Ропавського – Микола і
Юлія Крупчаки та вся велика родина.

Уже вкотре гостинно зустрічає своїх випускників Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, запрошуючи їх до щирої, сімейної,
дружньої розмови. Тут завжди чекають всіх – і тих, хто закінчив школу два, три чи чотири роки тому, і тих, хто
опановував тут знання 30 чи 40 років тому. Педагогам приємно почути, як складаються життєві долі колишніх
учнів, яких успіхів вони досягли. А випускникам, у свою чергу, дізнатися, чим живе школа, як почуваються їхні
колишні вчителі, а тепер сивочолі дідусі й бабусі.
Приємна й задушевна розмова між підопічними і наставниками, а сьогодні, у багатьох випадках, друзями, й відбулася
минулої суботи. У переповненому залі зібралися люди різних професій та уподобань, але в цей день всіх об’єднала рідна
школа та приємні спогади про неї. Щоб гідно зустріти випускників, теперішні учні підготували, як завжди, змістовну концертну програму, у процесі якої були спогади із сльозами на очах, багато слів вдячності, веселощів та жартів.
Школа справді має ким гордитися. Серед її випускників – багато відомих людей: професори, академіки, знані медики,
високого рангу військові, правоохоронці, які своєю самовідданою працею прославляють Турківщину, ну й, зрозуміло, перший навчальний заклад, який дав їм путівку в життя. З-поміж великого розмаїття заходів у цей день, очевидно, на першому
місці було нагородження Подякою Міністерства освіти і науки України ветеранів педагогічної ниви, які залишили вагомий
слід в освітянській галузі, знаних на Турківщині вчителів – Катерину Іванівну Когут та Ніну Володимирівну Аннич. А привіз
нагороди з Києва відомий випускник, кандидат юридичних наук, державний радник юстиції ІІІ класу ( цей класний чин
прокуратури прирівнюється до генерал-майора у військових чи міліції), працівник Генеральної прокуратури Микола Зубрицький. Разом із подякою він передав й вітання міністра Сергія Квіта. А вручила нагороди начальник відділу освіти
Турківської РДА Наталія Гошівська. До речі, Катерина Іванівна була класним керівником з 5-го по 9-й клас, де навчався
Микола Зубрицький, а Ніна Володимирівна – у 10-11-ому.
Микола Іванович щиро вдячний своїм наставникам-ветеранам за подвижницьку педагогічну працю, добру науку, всьому
педагогічному колективу школи за те, що сіють в дитячих душах розумне, добре, вічне, й каже, що в його життєвих успіхах є
велика частка і їхньої праці.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Щиро, від усього серця, вітаємо з днем народження, яке він відсвяткував 29 лютого, нашого дорогого, щирого брата Мар’яна Івановича Теслюка, жителя с. Верхнє
Висоцьке. Сердечно бажаємо міцного здоров’я,
світлої радості в житті,
здійснення мрій і планів,
благополуччя, миру, Божої
ласки на многії літа!
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 – сестри Ольга, Євгенія, Надія, Людмила – з сім’ями, брат Іван з
сім’єю і вся велика родина.

Уже вдруге здали працівники
ДЛГП «Галсільліс»
Не дивлячись на так звані Мінські угоди, на окупованих російськими загарбниками територіях Донецької та Луганської областей і далі гинуть українські солдати, багато зазнають поранень. А
тому потреба в донорській крові є надзвичайно велика, хоч українці охоче діляться нею з героями.
Не стоять осторонь цієї проблеми й жителі Турківщини. Так два дні тому працівники ДЛГП «Галсільліс», зокрема директор Михайло Повханич, головний інженер
Микола Костів, головний лісничий Микола Хомик, інженер лісового господарства Юрій Пазюк, інженер з реалізації Микола Бончук, лісничий Лімнянського лісництва Степан Пшенецький, майстер лісу цього ж лісництва Михайло Вовчанський, лісник Степан Бахур, лісник Верховинського
лісництва Володимир Чичерський та лісник Прикарпатського лісництва Іван Коцур здали майже 4 л крові. До речі, лісівники «Галсільлісу» цю благодійну акцію проводять уже вдруге й кажуть, що робитимуть це, допоки Україна не переможе,
очистивши свою землю від ворога.
Слова вдячності за оперативний і якісний забір крові вони адресують анестезисту Володимиру Цебаку, старшій медичній сестрі пункту переливання крові Лесі Розлуцькій, медсестрам Ірині Шуптар та Галині Лоцко.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÆIÍÎÊ Â²ÒÀªÌÎ
Ç² ÑÂßÒÎÌ!
Відділ освіти і профспілкова організація працівників освіти і науки щиросердечно вітають зі святом
весни усіх жінок- працівників освіти та ветеранів
освітньої галузі району і бажають їм міцного здоров’я, нев’янучої краси, натхнення, радості від життя,
любові від рідних, пошани від людей, родинного затишку та Божої ласки на довгі і щасливі роки життя.
Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця–
Не тільки у свято – щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров’я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають.

Учні 1 класу Комарницького
НВК та їхні батьки сердечно вітають з наступаючим святом –
Днем весни – свого першого вчителя Світлану Василівну Пелюшкевич і вчителя англійської мови
Михайлину Василівну Комарницьку та бажають їм міцного
здоров’я, успіхів у роботі, невичерпної життєвої енергії, нев’янучої краси, усіх земних гараздів,
Божої опіки у житті.
Хай зігрівають душу Вам
красою
Весни тендітні пелюстки
І розливаються джерельною водою
Добра і щастя гомінкі
струмки!
Хай сонце приходить з весною в Ваш дім,
Хай затишно й весело буде
у нім.
Хай білий підсніжник любов
провістить,
І хай Вам завжди і в усьому
щастить!

Управління соціального захисту населення Турківської районної державної адміністрації інформує про виділення на Турківський район безоплатної путівки на ІІ
тематичну зміну у ДП УДЦ «Молода гвардія» з
09.03.2016р. по 29.03.2016р.Право на її одержання мають:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти-інваліди – за відсутності медичних протипоказань
та здатних до самообслуговування;
- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
- діти, батьки, яких загинули від нещасних випадків на
виробництві або під час виконання службових обов’язків;
- діти із малозабезпечених сімей, сім’ї яких, відповідно
до законодавства, одержують державну соціальну допо-

Учні 11 класу Боринського
НВК та їхні батьки сердечно вітають з наступаючим Днем весни
– святом 8 Березня – вчителя
Валентину Григорівну Суримко і
бажають їй доброго здоров’я на
довгі роки життя, любові від
рідних, поваги від людей, благополуччя, миру, радості і довголіття.
Хай пролісок перший дарує
Вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай
надію,
І щастя, і радість, і тільки
добро!
Вам щиро бажаєм здоров’я
міцного,
Надії на краще, підтримки
від Бога.
Хай успіхи Вас у житті не
минають
Й усмішка у Ваших очах розцвітає!

могу малозабезпеченим сім’ям;
- діти із багатодітних сімей, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового
мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;
- діти, які перебувають на диспансерному обліку,
при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких
виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;
- талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.
Наталія ПИСАНЧИН-КІШКО,
головний спеціаліст УСЗН Турківської РДА.

Дорогого хресного тата і кума, жителя с.
Нижня Яблунька Михайла Степановича Сливаря з 60-річним ювілеєм від щирого серця
вітають похресниця Іванна Лимар і сім’я Гацько. Ювілярові вони бажають міцного-міцного
здоров’я, великого людського щастя, сімейного затишку, достатку, добра, миру, Божого
благословення на довгі і щасливі роки життя.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лиш Вам
треба –
Здоров’я міцного, щастя без ліку,
Щасливого, доброго,
довгого віку.
Многая літа Вам бажаємо,
Многая літа – від душі.
Нехай Вам сонце усміхається,
І коли падають дощі.

6 березня наш дорогий кум – Анатолій Васильович Ільницький – житель с. Комарники,
святкує свій ювілей. Із тією датою вітають його
куми Ігор і Галина Зубрицькі. Бажають ювілярові міцного здоров’я, щастя, радості та довгих років життя.
Прийміть вітання
наші щирі
І побажання в цей
святковий день.
Нехай з небес від Бога
ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай сонце світить і
зорі сяють,
Хай друзі рідні завжди поважають,
Господь Бог оберігає
А Пречиста Діва - Мати щастя посилає.
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ßÐÎÑËÀÂÀ ÏÀÐÀÙÈ×À
ÍÀÃÎÐÎÄÆÅÍÎ ÌÅÄÀËËÞ
Минулої середи
військовий комісар
Турківського райвійськкомату Руслан
Косман вручив медаль «Захиснику
Вітчизни» учасникові АТО, депутату
Турківської районної
ради Ярославу Паращичу. Нагороду
йом у присвоєно
згідно Указу Президента України.
У цей день привітання
Ярослав
приймав від президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича (на фото),
голови Турківської районної ради Володимира Лозюка, голови Турківської РДА Олександра Лабецького, друзів та колег по депутатському корпусу.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної
посади спеціаліста ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку (на
період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)
Вимоги до конкурсантів: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за
фахом в інших сферах управління не менше 3-х років; навички роботи на комп’ютері.
Перелік документів, які подаються на конкурс:
- заява про участь у конкурсі;
- заповнена картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії належним чином засвідчених документів про освіту;
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік;
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- копія трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
публікації оголошення в газеті, за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26.
Телефон для довідок: (03269)3-11-90.
Міський голова Когут Г.Й.

Згадаймо про
Шевченка
Прийшла весна, згадаймо про
Шевченка,
Згадаймо Генія вкраїнського
народу,
Який прожив життя своє в неволі
І все життя боровся за свободу.
Свою землю завжди кохав Тарас
І не хотів її він залишати.
На засланні в далекому Сибіру
Про неї він продовжував писати.
Про Україну він писав завжди
І згадував її трагічну долю.
За неї щиро Господа молив,
Хотів здобути він для неї волю.
Та час минув, обірвалось життя,
Поет помер. Замкнулись його
очі.
А для нащадків своїх залишив
Свої вірші – правдиві і пророчі.
А час іде. Вже двісті літ минуло,
І раптом збулися Шевченкові
слова:
Окрадену, знедолену Вкраїну
В огні збудила проклята Москва.
І знов загомоніла Україна,
І знову потекла степами кров.
І над могилами героїв-козаків
Панує тихий, рідний шум дібров.
Тож встаньмо, браття, встаньмо за свободу!
Борімося й поборемо Москву,
Бо сам Господь з небес допомагає
Нам зберегти цю землю пресвяту.
Отож згадаймо, друзі, про
Шевченка
В цей неспокійний і військовий час.
Згадаймо, як боровся за свободу
Поет, художник, Геній - наш Тарас.
Тарас БІЖИК,
учень 10 класу Боберківського НВК.

Ç ÒÓÐÁÎÒÎÞ ÏÐÎ ÎÄÍÎÑÅËÜ×ÀÍ
Іноді здається, що наступна епоха дефіциту людської доброти та загальної безвідповідальності. Та, на щастя, це
тільки так здається. Серед нас все- таки є більше людей
добрих та відповідальних. Саме про один з таких випадків, що
підтверджує це, хочемо розповісти.
Ми, жителі с. Буковинка, завжди з острахом очікуємо весняної пори. Саме в цей благодатний час, внаслідок танення снігу,
дорога до нашого населеного
пункту «розкисає» і в багатьох
місцях робиться непридатною
для експлуатації. І тоді, щоб забезпечити безперебійне сполучення з райцентром, за справу
береться все чоловіче населен-

ня села. Так торік самі заготовили біля п’ятдесяти підвод каменю і встелили ним аварійні ділянки нашого «автобану».
У цьому році наша дорога «полетіла» вже в іншому місці. На
той раз ми звернулися по допомогу до нашого сільського голови. І, попри свою зайнятість, Ігор
Володимирович оперативно
взявся за справу. Йому вдалося

домовитись з районним керівництвом про виділення для ремонту дороги кількох машин
щебеню, який ми вручну засипали на проблемні ділянки дороги. Впродовж кількох днів разом
з нами тут трудився і наш війт.
За таку людяність та турботу
про односельчан хочемо подякувати Ігорю Володимировичу і
напередодні його дня народження побажати йому міцного
здоров’я, сімейного благополуччя, а також надалі бути таким же
турботливим господарем у селі,
яким він себе зарекомендував.
Жителі с. Буковинка.

ÑÂ²Ò ÍÅ ÁÅÇ ÄÎÁÐÈÕ ËÞÄÅÉ
У цьому я переконалася, коли звернулася з проханням про допомогу до добродія Михайла
Повханича – депутата Турківської районної ради, директора ДЛГП «Галсільліс», аби він посприяв мені у ремонті хати. За розуміння, доброту, людяність висловлюю Михайлу Васильовичу
щиросердечну подяку, а також помічнику лісничого Надсянського лісництва Федору Зелінці.
Ваша допомога, шановні, є безцінною для мене. Добро, зроблене Вами, повернеться до Вас
сторицею!
Нехай ніколи не міліє джерело Вашої доброти. Хай Господь допомагає Вам у житті, дарує міцне
здоров’я, щастя, радість, рясно благословить Вас і Ваших рідних. Нехай береже Вас Господь і покров
Матінки Божої.
З повагою – Стефанія ГЕМБЕЦЬ,
с. Н. Яблунька.

ËÞÄÈÍÀ ×ÅÑÒ² ² ÑËÎÂÀ
Це – на адресу начальника Турківського відділення міліції Дмитра Роля. До Дмитра Богдановича
можна прийти на прийом в будь-яку годину дня, і
він, маючи багато невідкладних справ, завжди
знайде час, аби вислухати кожного, хто до нього
звертається, детально розібратися у ситуації. Про
таких кажуть: доступна людина, з високим рівнем
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культури, вихована, мудра, професіонал своєї
справи.
Щиро дякую Господу, що ми в Турці маємо такого доброго і розумного начальника міліції, Дякую
батькам за такого чуйного і вихованого сина. А
Вам, Дмитре Богдановичу, і Вашій сім’ї, від себе
особисто бажаю здоров’я міцного, як граніт, – на
многая літ і Божої ласки та опіки на нелегкій
життєвій стежині.
З повагою – Анна РІВНЯК.

Дорогу маму і бабусю, жительку с. Розлуч Валентину Іванівну Хащівську з ювілеєм – 55-річчям від дня
народження, який святкуватиме 8 березня, щиро вітають дочка Іванна, зять Любомир, онуки Вікуся і Ромчик і бажають
іменинниці міцного здоров’я – з роси і
води, Божого благословення на довгі і
мирні роки життя!
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Парафіяни щиросердечно вітають з днем уродин настоятеля
храму св. апостолів Петра і Павла УГКЦ м. Турка о. Тараса Біля.
Нехай Господь щиро обдаровує Вас, всечесний отче, усіма потрібними ласками, скріплюючи і надихаючи Вас на працю у Божому
винограднику, а Божа Мати огортає Вас своїм покровом! Нехай у
повноті сповняється у Вашому житті Божа воля – наша святість.
Многая Вам літ!
Щоб Ваше здоров’я як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло.
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам щастя кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

З 20-річчям від дня народження Андріану Степанівну Вовчанську
із с. Вовче сердечно вітають мама Наталя, сестра Марія, бабуся
Марія, дідусь Іван, прабабуся Анастасія, вуйко Іван і вуйко Михайло
і бажають дорогій і люблячій доньці, сестричці, онучці, правнучці і
племінниці міцного здоров’я – з роси і води, здійснення усіх мрій і
бажань, вірних і незрадливих друзів, нев’янучого кохання, радості
від життя, щасливої долі, Божого благословення на довгі і мирні
роки життя!
Тобі, моя доню, тобі
Всі помисли наші та мрії.
І серце наше назавжди,
Любов, піклування, надії.
Цвіти, моя доню, цвіти,
Хай ангел хоронить від злого.
Для тебе відкриті світи,
Молися всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежину свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху.

З 50-річним ювілеєм дорогого, люблячого і турботливого чоловіка, брата, дідуся – Михайла Васильовича Лимаря, жителя с. Присліп,
щиросердечно вітають дружина Любомира, син Микола, дочка Оксана, зять Микола, онук Андрійко і вся родина. Ювілярові вони бажають неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого віку!
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.

Жителя с. Комарники Анатолія Васильовича Ільницького, з 50річчям, яке буде святкувати 6 березня, щиросердечно вітають куми
Зеновія та Іван Волчанські, друзі – Михайло і Люба Красівські та
Василь і Люба Пелюхи. Дорогому ювілярові вони бажають міцного,
як карпатські буки, здоров’я, невпинної життєвої енергії, любові,
добра, достатку, рясних Божих благословінь.
В цей день вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Мати Пречиста оберігає,
Ангел Господній на крилах тримає,
А Бог хай дарує надію й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
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ÂÈÐ²ØÓÂÀËÈ ÏÈÒÀÍÍß
Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ
На минулій, позачерговій, сесії Турківської міської ради в порядок денний включили питання фінансового характеру, які
в основному були на розгляді постійної комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики. Серед них і заява
підприємця Руслана Шияна, в якій він просив сесію зменшити
розмір орендної плати за орендоване ним нежитлове приміщення (тренажерний зал), бо в іншому випадку даний заклад перестане функціонувати.
низька абонентна плата – в се– На попередній сесії міської
редньому 180 грн. за місяць (за
ради я виносив на розгляд пи2 години занять). Абонентну платання існування тренажерного
ту піднімати не можу, бо заклад
залу, тому сьогодні ще раз зверв основному відвідують школярі
таюся, щоб мені зменшили орента студенти. І добре, що вони тут
дну плату через його низьку
знаходять для себе користь, а
рентабельність, – сказав, вистуне в ресторанах, барах, не шупаючи перед депутатами, Рускають наркотиків чи алкоголю.
лан Шиян й озвучив цифри щодо
Я просив повного звільнення від
фінансової діяльності орендоваорендної плати, але, за відповного ним приміщення, – Загальіддю юриста міської ради, це
на сума доходу від роботи трезробити неможливо. На сьонажерного залу становила за
годнішній день, з ряду причин,
минулий рік 58 тис. 189 грн. До
реально не вистачає коштів, аби
того часу, як у нас не було поградотягнути до завершення тербування, ми робили відвідуваміну угоди. Тому прошу допомогчам каву, соки, фреші, чай. Для
ти і звільнити мене від орендцього закупляли, відповідно,
ної плати бодай до серпня, до
продукти майже на 8 тис. грн.
часу укладення нової угоди, з
Реально чистого доходу залишатим, аби зберегти цей заклад у
лося приблизно 50 тис. грн., з
місті.
якого 15 125 грн. – виплати за
Розглянувши заяву ПП Шияелектроенергію. З решти грошей
на Р.О. про неможливість пооплата різного роду податків ( у
дальшого функціонування треПенсійний Фонд, єдиний поданажерного залу в орендованоток) за рік становила 8 тис. грн.
му приміщенні в м. Турка, по вул.
Отже, залишилося 27 тис. грн.,
Молодіжна, 46/22, через низьку
оплачували за прибирання (12
рентабельність та високу орентис. грн.) і за роботу інструктору.
дну плату, враховуючи пропозиції
До речі, навіть цю суму я мусив
комісії з питань економіки та
дофінансовувати. До того ж у нас

ÊÎÄÅÊÑ
ÄÅÏÓÒÀÒÑÜÊÎ¯
ÅÒÈÊÈ
На минулій сесії Турківської
міської ради усім депутатам
було вручено невеличку книжечку «Кодекс депутатської
етики Турківської міської
ради», який розробила постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики,
законності та гуманітарних
питань.
– Цей кодекс сприятиме толерантності у сесійній залі, дотриманню стандартів етичної поведінки, обов’язкових для депутатів місцевих рад, – наголосив
голова комісії Олександр Гвоздінський. – Обов’язок дотримуватися норм кодексу є складовою програм та інших угод, на
підставі яких депутати виконують змістовну частину своїх повноважень. При здійсненні
організаційних заходів депутати
також керуються текстом даного кодексу. Надіюся, що, ознайомившись з правилами кодексу, ми станемо трішки ретельнішими, активнішими, менш конфліктними, поважатимемо думку один одного, не будемо перебивати один одного під час засідання, адже головуючий завжди надасть слово кожному.
Зокрема, в п. 2 ч. III кодексу
сказано: «У будь-якій своїй
діяльності депутат місцевого
самоврядування має користуватися такими принципами: «Не
можна виконувати діяльність на
користь або шкоду будь-кому».
«Усі рішення приймають з точки зору користі усієї територіальної громади одночасно» або ж
п. 7 гласить: «Депутат утримується від будь-яких дій, що характеризуються в чинному законодавстві як корупційні».
Ольга ТАРАСЕНКО.

С

півробітництво між
містами- побратимами двох
країн (наприклад, України-Румунії, України-Чехії чи УкраїниПольщі та ін.) завжди мало і
має велике значення в умовах
євроінтеграції, сприяє реалізації та впровадженню в
життя різних міжнародних
проектів – в галузі економічних відносин, соціальній сфері,
культурі, спорті тощо. Чимало сіл і міст України уже
давно започаткували такі
добросусідські, дружні стосунки з населеним пунктом
тієї чи іншої країни. І впродовж
багатьох літ підтримують

бюджету з недопущення виникнення
заборгованості
по
орендній платі та з метою збереження соціального закладу,
який здійснює спортивно-оздоровчу діяльність в м. Турка, керуючись вимогами пп.1 ст. 29 ЗУ
«Про місцеве самоврядування
в Україні», ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», сесія Турківської міської
ради вирішила зарахувати Шияну Р.О. вартість виконаного капітального ремонту орендованого нежитлового приміщення в
м. Турка (вул. Молодіжна, 46/22)
в рахунок орендної плати, в сумі
169430,30 грн., відповідно до
Акту ревізії ДФІ Львівської області Старосамбірської об’єднаної державної фінансової
інспекції; зменшити розмір орендної плати за орендоване нежитлове приміщення орендарю Шияну Р.О. на 95% з дня повного
зарахування вказаної суми до 5
серпня 2016р. включно. Міському голові в установленому законодавством порядку укласти додаткову угоду до Договору оренди №33 від 05.09.2013р.
Крім цього, від депутатів була
пропозиція організувати в тренажерному залі безкоштовну
секцію для занять спортом для
дітей-сиріт, напівсиріт, дітей
учасників АТО. Руслан Омелянович – не проти.
Також жителі вул. Шевченка в
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м. Турка вирішили взяти участь у
мікропроекті Львівської обласної ради по освітленню своєї
вулиці. Крім того, що вони вкладуть у реалізацію цього проекту
й свою лепту, потрібні й кошти
на співфінансування. Заслухавши інформацію секретаря
міської ради Дмитра Лугового
про участь у конкурсі мікропроектів Львівської обласної ради,
Турківська міська рада вирішила виділити кошти на співфінансування мікропроекту «Освітлення вулиці Шевченка (з використанням енергозберігаючих
ламп) в м. Турка, в сумі 55131
грн.
Для виготовлення додаткової
проектно-кошторисної документації до проекту «Покращення
умов надання освітніх послуг для
громади м. Турка. Першочергові
заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ДНЗ
№1 (закупівля обладнання, навчання громади)» було виділено кошти в сумі 90 тис. грн.
Депутати не проголосували за
Програму поліпшення сервісу
обслуговування платників податків Турківського відділення
Самбірської ОДПІ. Податківці
просили у зверненні виділити їм
кошти в сумі більше 20 тис. грн.
Дізналися депутати й про те, що
неможливим буде спорудження
дитячого майданчика по вул. І.
Франка, біля колишнього світлотехнічного заводу. На це не дає
дозвіл, після детального ознайомлення із ситуацією, відділ
містобудування та архітектури .
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÏÎÄÐÓÆÈÌÎ
Ç ÑÓÑ²ÄÀÌÈ
їх, обмінюються делегаціями,
переймають досвід.
Днями Турківська міська рада
та деякі сільські знову згадали
про таку співпрацю. Так налагодити дружні зв’язки з гміною
Чорна Бещадського повіту
Підкарпатського воєводства
Республіки Польща мають на
меті Турківська міська та Хащівська, Лімнянська, Вовченська,
Присліпська,
Шум’яцька

сільські ради. Днями у Генеральному Консульстві Республіки Польща у Львові відбулася
зустріч Турківського міського голови Геннадія Когута з Генеральним консулом Республіки
Польща в Україні Вєславом Мазурою. Він зацікавлений у такій
співпраці. Від імені згаданих
місцевих рад на адресу консула
було підготовлено відповідне
звернення. Є надія на позитивний результат.

ÏÐÈÕÎÄÜÒÅ, ÁÓÄÅ Ö²ÊÀÂÎ
Кликання весни – один з найдавніших звичаїв нашого народу.
Адже прихід весняного тепла давав поштовх початку нового
хліборобського циклу та вливав
потужний струмінь натхнення
для селянських родин. Про прихід
весни наші предки отримували
інформацію від птахів. Саме
тому у вівторок, 8 березня, о
14.00 год., в міському парку, біля
ратуші, відбудеться свято
зустрічі птахів. Організатори
обіцяють, що буде цікаво. І просять батьків з дітьми, разом з
виготовленими власноруч шпаківнями, прийти на цей корисний
і цікавий захід. За кращі будиночки для птахів на їх майстрів
чекають нагороди.
Тим самим організатори цього
уже трохи призабутого свята мають на меті прищепити присутнім, особливо дітям, любов до природи
та її пернатих мешканців, виховати бажання піклуватися про пташок, оберігати їх.
Ольга ТАРАСЕНКО.
В центрі с. Стрілки Старосамбірського району продається приватизований житловий будинок.
Загальна площа – 85 м2. метало-пластикові вікна, 3 житлові кімнати, велика кухня, коридор, ванна,
туалет, душова. Є підвал і горище. Всі вигоди (вода, каналізація). Опалення парове та є пічне. Є меблі
та побутова техніка. На подвір’ї – літня кухня з вигодами, з підвалом і горищем. Є господарські споруди.
Земельна ділянка – 0,8 га. Ціна – договірна. Тел.: 0974776494, 0957522281.

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з
ювілейним днем народження
працівницю школи –
Юлію Пилипівну Андрійчин – і бажає
шановній ювілярці
доброго здоров’я,
світлої радості в
житті, родинного
затишку, щастя, радості, добра на
многії і благії літа.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і
надія –
Як два крила, що впасти не
дадуть.
І сам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, щасливу,
світлу путь.

Добру, чуйну, милу – Юлію Пилипівну Андрійчин – від щирого
серця вітають з ювілейним
днем народж ення сім’ї Глущенків і Чичерських. Дорогій ювілярці
вони бажають не
на рік, а на увесь
вік – доброго здоров’я, родинного
благополуччя,
світлих, сонячних і радісних днів, Господньої опіки і благословення.
Нехай горе Вас обминає,
А добрі люди завжди поважають.
Хай буде здоров’я багато,
Хай повниться радістю
хата.
Хай ласка Божа Вас охороняє,
А Ісус Христос щастя посилає.
Нехай зозуля кує Вам щоліта
Многая, многая, многая
літа.

29 лютого відсвяткував свій
день народження наш дорогий
і люблячий брат, вуйко і хресний
батько, турківчанин –
Віктор Миколайович Годованець.
Від щирого серця вітаємо його із
цим святом і бажаємо доброго
здоров’я, невсипущої життєвої енергії, благополуччя, світлої радості в житті,
родинного тепла, мирного неба
над головою, рясних Божих благословінь.
Летять роки, мов лебеді у
вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші
щирі –
До років 100 бажаємо прожить.
Хай Матір Божа від біди
оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії
літа.
З любов’ю – сестра Ірина, племінниця Ольга з родиною, племінниця Іванна з родиною, похресник Віталій.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Ó ÒÓÐÖ² ÂÈÇÍÀ×ÀÒÜ ×ÎËÎÂ²Ê²Â Ç
ÍÀÉÑÈËÜÍ²ØÈÌ ÓÄÀÐÎÌ
19 березня вперше у Турці (Львівська обл.) відбудеться відкритий чемпіонат міста із сили удару. У чемпіонаті зможуть взяти участь чоловіки, віком від 16-ти років і старші. І що суттєво - не лише спортсмени, а й будь-хто охочий може і позмагатися, і визначити правдиву силу свого удару. Адже Федерація ударного спорту України, яка зініціювала ці змагання, єдина
на всій Україні має спеціалізований прилад – силомір. Лише
цей силомір точно обраховує силу удару, яка фіксується в
абсолютній величині (кгс – кілограм-сила). Силомір з вигляду
нагадує боксерську грушу, при ударі по якій на електронне
табло виводиться сила кожного удару. Саме цей унікальний
прилад – силомір надасть мешканцям Турки для змагань президент Федерації ударного спорту України Роман Гуц. Тож невдовзі чоловіки Турки матимуть можливість з’ясувати: чий
удар найсильніший! Чемпіонат Турки із сили удару відбудеться під патронатом мера міста Геннадія Когута, за сприяння
Турківської міської ради, громадської організації «Майдан Турківщини» та місцевої партії «Воля».
Змагання проходитимуть під
лозунгом: «Стоп наркотик!».
Організатори змагань чітко усвідомлюють, що пропонуючи людям таке спортивне і змагальне
дозвілля, можна ефективно
протистояти негативним тенденціям нашого часу.
Отож, 19 березня чоловіків з
найсильнішим ударом у Турці
визначатимуть у трьох номінаціях:
1) удар рукою класичним стилем (удар по силоміру проводиться передньою частиною кулака);
2) удар рукою вільним стилем
(удар наноситься як завгодно –

долонею, передпліччям і т.д. –
тільки не так, як у класичному
стилі);
3) удар ногою.
Змагатися можна як в одній,
так і в усіх трьох номінаціях. Вагові категорії у кожній номінації:
до 70-ти кг, до 90 кг, понад 90 кг.
П’ять спроб матимуть учасники,
щоби продемонструвати свій
найсильніший удар. З п’яти
спроб зараховуватимуть найкращий результат. Таким чином,
у кожній ваговій категорії сформується рейтинг і визначиться
переможець, а також срібний і
бронзовий призери. Участь у

«З ВІРОЮ У СЕРЦІ»
Під такою назвою у нашому районі розпочався огляд гуртків
художньої самодіяльності сільських народних домів. Він буде
проходити в кожному селі до 25 вересня, включаючи всі пости.

змаганнях безкоштовна.
Із метою уникнення травматизму, обов’язковим для учасників стане тейпування рук –
бинтування кистей. Тож учасники на змагання мають прихопити зі собою еластичні бинти.
Правильному тейпуванню навчать безпосередньо перед початком змагань.
Чемпіонат проходитиме у
приміщенні мистецького центру
«Україна» м. Турка. Початок – о
15.00 год.
Тим, хто хоче позмагатися і з’ясувати власну ударну силу, необхідно до 19 березня зареєструватися за тел.: (099) 010 59 60
або за адресою: м.Турка, вул.Молодіжна,46, тренажерний зал
«Формула здоров’я».
До слова, Турка стане вже п’ятим містом Львівщини, яке прийматиме змагання із сили удару.
Подібні турніри вже були проведені у Львові та трьох містах
Львівської області – Червонограді, Самборі, Миколаєві.
Руслан ШИЯН.
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Дорогу донечку, внучку, племінницю Наталію Іванівну Риштей з
15-літтям щиросердечно вітає вся родина Риштеїв.
Бажає їй міцного здоров’я, відмінних успіхів в навчанні і всього
найкращого в житті.
Наталочко рідна, нам ти дуже мила,
Тебе щиро вітає вся наша родина.
Слова ці складає рідна бабуся,
Ми всі тебе любимо й гордимося.
Ти народилась ранньою весною,
Немов той промінчик, з’явилась на цей світ.
Тепер ми всі пишаємось тобою
І бережем від всіх хвороб і бід.
Сьогодні ти гарна, мов берізка,
Красива, ніжна і струнка.
Тож хай рівненько стелиться доріжка,
По якій прямуєш в майбуття.
Хай збуваються всі твої мрії,
Радість іскринкою в серці жевріє.
Хай пісня із уст твоїх завжди лунає,
А в цьому Господь Бог нехай помагає.
Шануй ти і слухай маму і тата,
Бо так нам гласить Біблія свята.
І будеш жити радісно й щасливо
Богом назначені тобі дні і літа.

Дорогого швагра і зятя – Анатолія Васильовича Ільницького із с. Комарники – із 50-річчям від дня народження щиросердечно вітає вся родина Дусинів і бажає ювіляру міцного здоров’я – з роси
і води, невичерпної життєвої енергії, родинного
тепла, благополуччя, миру, добра, Божого благословення.
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра!
І щиро Богородицю за Вас благаєм,
Щоб Своїм покровом обняла!

Наша сила – в єдності
Усі ми переживаємо нелегкі часи. Країна важко, але впевнено стає на ноги після злочинного
тоталітарного режиму часів Януковича. Напевно, важко знайти державу, яка б опинилася у
такій ситуації: занепад економіки, внутрішні міжпартійні чвари та найтрагічніше, – зовнішня
агресія з боку сусідньої російської держави.
Народне прислів’я гласить, що залізо гартується у вогні. Так і наша українська душа не обміліла, не
зашкарубла навіть у такий страшний час, а розцвіла пелюстками добра, милосердя, взаємодопомоги,
згуртованості.
Про це свідчить дуже переконливий факт з життя громади смт. Бориня. Нещодавно всі жителі
селища долучилися до спільного проекту Європейського Союзу та програми ООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду», який активно діє на всій території України ще з 2008 року. Залучивши депутатів селищної ради і вчителів НВК та при активній підтримці жителів селища, вдалося зібрати кошти
для співфінансування (15.860 грн.) на перекриття даху приміщення школи.
Хоч рівень життя людей бажає бути значно кращим, громада з великим розумінням поставилась до
нашої спільної проблеми і активно долучилася до збору коштів.
Від імені педагогічного колективу НВК, голови і депутатського корпусу селищної ради та батьківського комітету щиро дякуємо всім нашим односельчанам за розуміння і підтримку, за їх посильний вклад
у загальну і благородну справу. Особливо висловлюємо велику вдячність жителям с. Штуковець (Н.Висоцька с/р), діти яких навчаються в Боринському НВК, які дуже активно провели збір грошей і зібрали
значну суму.
Віримо, що з таким народом ми збудуємо нову європейську Україну-неньку, заживемо багато і щасливо, бо право на прекрасне майбутнє ми здобули дуже дорогою ціною – кров’ю Героїв Майдану і
полеглих в зоні АТО.

Â²×ÍÀß ÏÀÌ’ßÒÜ ÌÈÕÀÉËÓ ÑÀÂ×ÈÍÓ
21 лютого звітували народні доми сіл Мельничне та Завадівка. У
Мельничному в концертній програмі взяли участь вокальний, драматичний гуртки, гурток художнього слова, концертна бригада. Того
ж дня огляд розпочався й у с. Завадівка. Там звітували гуртки –
художнього слова, вокальний, музичний, танцювальний, концертна бригада.
Хочеться подякувати завідувачам цих народних домів Марії Галич та Михайлу Яворському за підготовку до проведення огляду.
Окрема подяка Завадівському сільському голові Мар’яну Сакалю
за підтримку сільських аматорів сцени.
Запрошуємо усіх жителів Турківщини відвідувати масові заходи,
які проводяться у сільських народних домах.
Анна ФЕРЕНЦ,
художній керівник РНД.

ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÉ Ë²ÖÅÉ
оголошує набір слухачів на курси підвищення кваліфікації за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Курси проводитимуться згідно доукомплектування груп.
Наша адреса: м. Турка, вул. Молодіжна, 39. Тел. для довідок:
(03269) 3-21-54; моб. 0997802411, 0969523151.

У середу, 24 лютого, помер доцент, кандидат історичних наук, колишній декан історичного
факультету Дрогобицького ДПУ ім. І.Франка – Михайло Семенович Савчин.
Дрогобиччина втратила гідного громадянина, а Бойківська земля
– одного з найкращих своїх синів.
Його життєвий шлях, без сумніву, може слугувати прикладом професійної самореалізації, твердості і наполегливості у досягненні поставленої мети. Михайло Семенович народився 7 липня 1935 р. у
селі Вовче Турківського району. Дитинство промайнуло в рідному селі.
У 1953 р. вступив на історичне відділення історико-філологічного факультету Дрогобицького педінституту, а у 1956 – 1958 рр. продовжив
навчання на історичному факультеті Львівського університету ім.
І.Франка. Ще будучи студентом почав трудову діяльність. З вересня
1962 р. працював у Дрогобицькому педагогічному університеті (до
1998 р. – інституті), де пройшов шлях від асистента до доцента, декана факультету.
Саме Михайло Савчин у 1992 р. був ініціатором відродження історичного факультету ДДПУ, який очолював до 2005 р. Водночас працював викладачем, забезпечуючи викладання низки курсів: допоміжні
історичні дисципліни, новітня історія України, концепція національної революції ОУН. Багатою є його праця на педагогічному лані –
сотні й тисячі підготовлених учителів, викладачів, які завжди з теплом згадують його як свого наставника. Викладацьку й адміністраторську роботу Михайло Савчин поєднував з науковою. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію,
відтак опублікував понад 100 наукових праць. Серед них і перший у незалежній Україні посібник «Допоміжні історичні дисципліни» (1996), а також монографії – з історії села Вовче (2009) та ідеологічних
поглядів Степана Бандери (2013).
Вічна пам’ять цій світлій прекрасній людині. Глибокі співчуття рідним і близьким.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ßÊÎÞ ÄÎÐÎÃÎÞ ÉÄÅÌÎ
Дорогі християни, входячи в період Великого посту, хотілось би поговорити про роль священнослужителя у церкві
Христовій. Ми звикли вважати, що та чи інша людина вибрала
священиче життя, спираючись на певні земні блага. Цю ілюзію розвіяв сам Ісус Христос, який сказав: «Не ви мене вибрали, а я вибрав вас» (Ів. 15.16). Про священиків існує думка поміж
людьми, що вигідно бути священиком, бо він всюди шанований, що не докучають злидні, не обтяжений працею, живучи,
живого і померлого. Чи справді це так? Якщо було б так, то в
церкві не бракувало б священиків. Бути ними зголошувалося
б набагато більше людей, аніж могла би помістити духовна
семінарія.
Добрий пастир церкви ХрисСумне завдання священика
тової знаходиться в постійній
при помираючому… Не раз
праці і радіє, коли церква (мубіль стисне його серце, коли
рована чи дерев’яна) знахосмерть передчасно забере чодиться в доброму стані, прибраловіка від дружини, батька чи
на квітами, дах цілий, дзвіниця,
матір від маленьких дітей. Але
немов нова, і прихожани дбаколи його вірні можуть сказати,
ють, даючи свою лепту з велищо « у Бога всі живі». Радість у
кою радістю. Коли в будні чи
священика, коли бачить тверенедільні дні храм повний, люди
зих людей, бари порожні, що є
сповідаються і причащаються,
гарна школа… Тоді серце свяколи, хрестячи дитину, священик
щеника радується , він тішиться
бачить, що вона унаслідує Ненадією, що зерно, яке сіє в пробесне царство, бо родичі богоповіді, принесе стократні плоди.
боязливі, ходять до церкви і виЩасливою також є і смерть свяховають її в законі Господньому.
щеника, він не боїться рахунку,
Його тішить, коли він бачить, що
який повинен здати за своє стамолоді люди, які мають намір
до духовне. Уявімо собі: як важвступити в шлюб для свого поко священнослужителю, коли
дальшого життя, шукають в Бозі
його парафіяни не ходять до
помочі і приміряються в Тайні
церкви, не сповідаються, навіть
Сповіді і Святого Причастя.
на Великодню сповідь ідуть, «бо

ÃÐÎÌÀÄÀÌ Ñ²Ë ÌÀÒÊ²Â
ÒÀ ÍÈÆÍ²É ÒÓÐ²Â
ÇÀÒÂÅÐÄÈËÈ ÏÐÎÅÊÒÈ
ÄÎ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß
16 лютого 2016 року у Турківському районі фактично стартувала третя фаза проекту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду – 3». Проект стартував з затвердження проекту
громади села Нижній Турів «Енергозберігаючі заходи у школі
села Нижній Турів». ПРООН та ЄС надають громадам 5 тисяч
доларів (123900,00 грн.) – при умові, що відділ освіти виділить
100 000,00 грн, громада – 13 100,00. Загальна вартість проекту із заміни вікон у Нижньотурівському НВК складає 237000,00
грн.
На сьогодні всі 4 проекти
підготовлено (проект громади
с.Матків, проект
громади
с.Верхнє Гусне та проект громади смт. Бориня , 2 з них (проект громади с. Нижній Турів та
с. Матків) вже затверджено в Київському офісі ООН та ЄС. Оголошено конкурси про відбір
добросовісних підрядників.
Згідно вимог законодавства

ООН та ЄС, все, що коштує
більше 1 тисячі доларів, проходить процедуру конкурсного
відбору серед не менше як 3
цінових комерційних пропозицій.
Потрібно відмітити, що через
те, що відділ освіти Турківської
РДА відмовився надати гарантії
співфінансування проектів у селах Матків, Верхнє Гусне, Нижній

такий звичай». Сповідаючись
поверхово, без жалю за гріхи,
без постановлення поправи, і по
сповіді залишаються такими самими грішниками, якими були
перед сповіддю, а деколи стають ще гіршими. Бувають парафії на півдні, сході України, та
й у західних областях, де до
сповіді пияки п’ють як пили,
злодії крадуть як крали, подружжя сваряться і чужоложать надалі, сусіди дальше живуть у
гніві, люди проклинають одне
одного, хлопці і дівчата замість
того, щоб іти до храму, відвідують бари і дискотеки, ведучи
себе непристойно, не соромлячись людей і не боячись Бога,
над ранком додому повертаються. Що відбувається у неділю чи
свята у храмі, коли служать утреню? Дзвони скликають на утреню, а людей лише декілька, і
то не в церкві, а біля неї, бо якось
їм трудно вступити до неї.
Багато людей шукає Бога по
інших церквах, ділячись на конфесії, коли, як кажуть, «храм під
боком», не шукаючи таким чином корму для своєї душі, а певної розрядки для тіла. Вийшовши з храму, часто заходять до
бару і вже вночі, хитаючись по
Турів, у 2015 році ми втратили
500 тисяч грн. Якщо б Турківська РДА надала гарантійний лист,
що вона виділить кошти і проекти були б подані на затвердження у київський офіс у 2015
році, то кожен проект з Турківського району отримав би по
10000,00 доларів від ООН та
ЄС. У зв’язку із напливом
біженців із сходу України, європейці вирішили підтримати програму допомоги переселенцям
в Україні та зменшити фінансування наших проектів у 2016
році до 5 тисяч доларів на проект.
Майбутнє – за розвитком громадської активності. Цього вимагає від нас сьогодення, і це є
запорукою місцевого розвитку.
Прикладів достатньо: де згуртовано діє громада, там і село розвивається: ремонтуються соціальні об’єкти, оновлюється матеріальна база, з’являється
світло, ефективно використовується тепло.
Микола ЛИЛО,
контактна особа проекту
ПРООН та ЄС у Турківському
районі.

Щира порада правопорушникам
Нещодавно в «Берізці» група відпочиваючих, підігріта алкоголем, «додумалась» зняти, роками діючий, дощаний пішохідний місток з колиби. На віддалі близько 70 метрів перенести громіздку лавку, дві ковбиці і скинути все це в річку, щоб тільки переїхати через нього своїм трактором?! Звичайно, лавка і місток, щоденно, багато років служили відпочиваючим.
Глянувши на це «варварство», людині миттєво спаде в голову порівняти цих нелюдів з нашою свійською
парнокопитною, безрогою твариною.
Своїми діями вони викликали гнів у лісівників, бо це матеріальні збитки, в громадськості – гнів,
обурення, осуд, бажання бачити порушників покараними за спричинені незручності і моральну шкоду.
Це явна неповага до всіх відвідувачів «Берізки».
Я впевнений, що порушники – молодого віку, можливо, обдумали заподіяну шкоду, на відстані відчувають людський гнів на собі, розкаюються, а тому їм щира порада: в будь-яку пору доби – вночі,
вдосвіта чи вдень – пішохідний місток і лавку в справному стані поверніть відвідувачам «Берізки» для
подальшого користування. Вони вам будуть вдячні. Це полегшить ваш душевний стан. Дослухайтесь до
поради.
Василь ГРИШКАНИЧ.
Бітлянська сільська рада оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища економічна освіта;
– стаж роботи – не менше 2 років за фахом;
– вміння працювати на комп’ютері – обов’язкове.
Для участі у конкурсі необхідні наступні документи:
– заява на участь в конкурсі;
– заповнена особова картка (форма П-2ДС) з

відповідними додатками;
– дві фотокартки, розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту;
– відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї;
– копія першої та другої сторінки паспорта громадянина України.
Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення
конкурсу.
Документи подавати за адресою: с. Бітля,
сільська рада. Тел.: 3-77-48.

4 áåðåçíÿ 2016 ðîêó
дорозі, ідуть додому. Діти в
недільні школи не ходять, бо
влітку пасуть корови, восени –
короткий день, зимою – холодно, а навесні – болото. Хресні
батьки приносять до Христа
дітей, не знаючи Символу Віри.
Молода пара, йдучи на катехизацію, не знає молитов. Під час
шлюбу гості, та й самі молоді,
приступаючи до Таїнства шлюбу,
часто можуть бути п’яні. Такий
же плачевний стан є при похоронах – людина не сповідається роками, не ходила до церкви, але священик зумовлений
сказати гарну проповідь і в
службі поховати. Деколи й сам
похорон відбувається при великій п’янці, що навіть покійника нема кому пустити до гробу.
Тож велике щастя у пастиря,
який має добрих християн, які
дослухаються до його голосу і
дбають про спасіння своєї душі.
Закінчу словами Св. Павла:
«Слухайтесь наставників ваших
і коріться їм, вони-бо пильнують
душ ваших, як ті, хто має здати
справу. Нехай вони це роблять з
радістю, бо це для вас не корисне».
о.Віталій ВИСОЧАНСЬКИЙ,
настоятель храму Різдва Йоана Хрестителя, с. Присліп.

Мама Терезія, брат Степан із
сім’єю, брат Микола з сім’єю із
Португалії щиросердечно вітають дорогу донечку, сестричку, маму, бабусю – Світлану
Михайлівну
Юсипович з с.
Явора із 50річним ювілеєм
і
бажають
міцного здоров’я, щастя, радості, благополуччя і довголіття.
В святковий день прийми
вітання
Та найщиріші побажання
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно й повсякчас
Хай буде в Тебе все гаразд.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

ÇÌ²ÍÈÂÑß ÏÎÐßÄÎÊ
ÍÀÐÀÕÓÂÀÍÍß ÄÎÏÎÌÎÃ
Старосамбірська міжрайонна виконавча дирекція
Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує страхувальникам, що з 04 липня 2015 року допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах нараховується по - новому у зв’язку з новою редакцією Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення ) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001
року № 1266 ( далі-Порядок № 1266 ), а саме:
- оплату вимушеного прогулу;
- розрахунковий період
- оплату простою;
збільшився до 12 місяців пе- оплату спеціальних перерв
ребування у трудових відноу роботі (для годування дитисинах (з першого до першого
ни, обігріву та відпочинку).
числа ) за останнім місцем
До розрахунку не включароботи застрахованої особи, що
ють:
передують місяцю, в якому
- зарплатні доходи в сумі
стався страховий випадок;
перевищення над граничною
- допомога за всіма видами
величиною для обчислення
страхування розраховується у
єдиного внеску, тобто ті, з яких
календарних днях.
не сплачують єдиний внесок;
При нарахуванні допомоги
- допомога по листках ненайманому працівнику до розпрацездатності – тимчасова
рахунку включаються лише
непрацездатність, вагітність та
зарплатні виплати, що обклапологи;
даються єдиним податком, в
- винагороди за цивільно –
тому числі :
правовими договорами;
- оплату всіх видів відпусток
- нараховані мобілізованим
(крім відпустки по вагітності та
працівникам суми збереження
пологах) та компенсацію за
середньоденного заробітку,
невикористані відпустки;
звільнені від обкладання єди- зарплатну матеріальну доним внеском (суми, за якими
помогу (що надавалась усім
працедавець отримує бюджетабо більшості працівників);
ну компенсацію);
- разові заохочувальні та
- добові для відряджень.
компенсаційні виплати, зокреУ загальному випадку випма щорічні винагороди за вислати беруть у розрахунковий
лугу років, річні премії, премії
період за місяцем, у якому
за виконання важливих заввони нараховані, зокрема коли
дань;
йдеться про квартальні,піврічні
- нараховані мобілізованим
та річні премії, а коли мова
працівникам суми збереження
йде про відпускні, то їх посередньоденного заробітку, з
трібно розподіляти за місяцяяких сплатили єдиний внесок
ми, за які їх нараховано.
(суми, за якими працедавець
Шановні страхувальники, пене отримував бюджетного
реконливо просимо правильвідшкодування );
но проводити нарахування
- суми збереження середньматеріального забезпечення
оденного заробітку за дні здазастрахованим особам по лисвання крові та дні відпочинку
тках непрацездатності та своєдонорів;
часно подавати належним чи- суми збереження середньном оформлені заяви – рохраоденного заробітку за час
хунки до виконавчої дирекції.
підвищення кваліфікації;
Михайло КОСАЧЕВИЧ,
- оплату днів відпочинку при
спеціаліст Старосамбірської
роботі вахтовим методом;
МРВД.
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7 стор.
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ПОНЕДIЛОК, 7
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.20, 08.20, 09.00, 22.45
Погода
06.05, 07.10 АгроЕра
06.15 День Янгола
07.25 Ера будiвництва
07.35 Свiт on line
07.50, 08.25 Смакота
08.00 Золотий гусак
08.30 Мiграцiйний вектор
08.40 Кориснi поради
09.10, 05.00 Уряд на зв’язку з
громадянами
09.45 Бiатлон. Чемпiонат свiту
11.50 Нiна Матвiєнко. «Ми єдинi, i
Україна у нас одна»
15.00 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 «Word on the street»
17.55 Х/ф «Секрет озера Ерроу»
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Книга ua
21.00, 05.30 Новини
21.50 Подорожнi
23.00 Концерт «Мамо, вiчна i
кохана»
00.20 Телемагазин
01.20 Д/ф «Летючi боги
Дуньхуана»
01.45 Баскетбол. Чемпiонат
України
03.30 Х/ф «Острiв любовi»
КАНАЛ 1+1
06.20 «ТСН-Тиждень»
07.50, 09.10, 10.45 «Мiняю жiнку 2»
12.00, 13.05, 14.00 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
12.55 «10 хвилин з прем’єрмiнiстром»
15.00, 17.15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
19.30 ТСН
20.30 «Секретные материалы 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»
22.00 Комедiя «Кохання у
великому мiстi - 3»
23.45 Комедiя «Божевiльне
весiлля»
01.30 Трилер «Помста немовлятi»
02.45 «Шiсть кадрiв»
ІНТЕР
05.55 «10 хвилин з Прем’єрмiнiстром»
06.05 «Подробицi тижня»
07.35 Д/ф «Два Миронова»
08.30 Х/ф «Дiамантова рука»
10.30, 12.25 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
12.40, 14.20 Х/ф «Її серце»
15.05, 16.15 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.30 «Подробицi»
21.00 Т/с «Запитайте в осенi»
22.40, 03.30 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2. Повернення Сандри»
00.35 Т/с «Так далеко, так
близько»
05.05 М/с «Фiксiкi»

ВIВТОРОК, 8
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.20, 08.20, 09.00, 13.00,
17.25, 22.45 Погода
06.05, 07.10 АгроЕра
06.15 День Янгола
07.25 Свiт on line
07.50, 08.25 Смакота
08.00 Золотий гусак
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.15 Х/ф «Як вкрасти
«Поцiлунок»
11.15 Концертна програма. В
Павлик
13.25 Х/ф «Секрет озера Ерроу»
15.20 Фольк-musiс. Для вас, жiнки!
16.20 Путiвник прочанина
16.35 Подорожнi
17.30, 02.10 Т/с «Бiлявка»
21.00, 05.30 Новини
21.50 Вiйна i мир
23.00 «Шлягер року. Для тебе,
кохана...»
00.20 Телемагазин

01.20 Д/ф «Володимир Iвасюк.
Щоб народитися знову»
05.05 Д/ф «Iван Терещенко.
Колекцiонер справ благодiйних»
КАНАЛ 1+1
06.00 Анiме «Пухнастi проти
зубастих»
07.05, 19.30 ТСН
08.15 Комедiя «Кохання у
великому мiстi - 3»
10.00 «Мiняю жiнку - 2»
11.15, 12.45, 14.00 «Мiняю жiнку 3»
15.40 Комедiя «Дiвчата»
17.35 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю»
20.15, 03.00 «1+1 удома: 8
Березня»
22.20 «Концерт О.Пономарьова
«Я люблю тебе...»
23.40 Комедiя «Пiнгвiни мiстера
Поппера»
01.30 Комедiя «Божевiльне
весiлля»
04.45 «Шiсть кадрiв»
05.55 «Служба Розшуку Дiтей»
ІНТЕР
06.15 Д/ф «50 рокiв без
Ахматової»
07.15 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
09.00, 21.00 Т/с «Запитайте в
осенi»
10.50 Т/с «Тiльки не вiдпускай
мене»
14.40 Концерт «Поговори зi мною,
мамо»
16.10 Т/с «Ключi вiд щастя»
20.00, 05.20 «Подробицi»
22.40, 03.40 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2. Повернення Сандри»
00.35 Т/с «Так далеко, так
близько»
05.10 М/с «Фiксiкi»

СЕРЕДА, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 03.35 Д/ф «I я, таки, жив»
09.50 Перша студiя
10.40 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв
України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.00 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.45 Гра долi
15.40, 04.00 Свiтло
16.25, 01.35 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Iндивiдуальна гонка 15 км.
Жiнки
18.55 Про головне
19.30 Т/с «Мафiоза»
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.25 Тепло. Ua
00.20 Телемагазин
04.35 Д/ф «Свiт мистецтва. Зiрка
у формi квадрата»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 11.00, 12.20, 13.10 «Мiняю
жiнку - 3»
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5»
15.45 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы 2016»
21.00 Т/с «Хазяйка»

22.00 «Одруження наослiп 2»
00.00 Комедiя «Iван Васильович
змiнює професiю»
01.45 Комедiя «Дiвчата»
03.20 Анiме «Пухнастi проти
зубастих»
04.40 «Шiсть кадрiв»
05.30 «Служба Розшуку Дiтей»
ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в
осенi»
13.35, 14.20, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.30, 05.20 «Подробицi»
22.40 Т/с «Шлюб за заповiтом 2.
Повернення Сандри»
00.35 Х/ф «Її серце» (1)
03.20 Т/с «Шлюб за заповiтом 2.
Повернення Сандри»
04.55 М/с «Фiксiкi»

ЧЕТВЕР, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55, 03.45 Д/с «Замки Європи»
10.40 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.35 Спогади
15.25 Надвечiр’я. Долi
16.25, 01.35 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Iндивiдуальна гонка 20 км.
Чоловiки
19.25 Т/с «Мафiоза»
20.25 Д/ф «Албанськi жiнки за
власне майбутнє»
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки
00.20 Телемагазин
04.25 Д/ф «Вiтрильник iз запахом
свiтла. Михайло Драгоманов,
Леся Українка»
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.05 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 11.00, 12.20, 13.00 «Мiняю
жiнку - 3»
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5»
15.45 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.30 «Секретные материалы 2016»
21.00, 22.00 Т/с «Хазяйка»
23.40 «Таємницi генiя Шевченка»
03.05 «Шiсть кадрiв»
ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте в
осенi»
13.35, 14.20, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.20 «Подробицi»
22.40, 03.50 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2. Повернення Сандри»
00.35 Т/с «Ключi вiд щастя»

П’ЯТНИЦЯ, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00, 05.45 Вiчне
09.25, 18.55, 04.30 Про головне
09.55 Чоловiчий клуб
10.35 Чоловiчий клуб. Спорт
12.00 Вересень
12.30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.15, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
14.35 Театральнi сезони
15.25 Вiра. Надiя. Любов
16.25, 02.55 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Естафета 4х6 км. Жiнки
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.45 З перших вуст
19.35 INTERMARIUM
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки
23.20 Шлях до перемоги
00.20 Телемагазин
01.45 Музичне турне
КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 11.00, 12.20, 13.00 «Мiняю
жiнку - 3»
14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5»
15.45 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015»
22.40 «Свiтське життя»
23.40 Х/ф «Ледi»
02.15 «Просто шоу»
05.50 «Шiсть кадрiв»
ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 Т/с «Запитайте в осенi» (1)
13.35, 14.20, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00, 01.55 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Iгри патрiотiв»
02.45 Д/с «Пiдроблена iсторiя»
03.25 Х/ф «Легенда про княгиню
Ольгу»

СУБОТА, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Пiдсумки
06.25 У просторi буття
07.15 Смакота
07.50 Свiт on line
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.35, 23.45 Золотий гусак
09.15 Word on the street
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.30 Школа Мерi Поппiнс
11.00 М/с «Казки Андерсена.
Сучасне прочитання»
12.45 Концертна програма Павла
Табакова
14.15 5 баксiв.net
15.35 Чоловiчий клуб
16.25, 02.25 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Естафета 4х7,5 км. Чоловiки
18.00, 04.00 Т/с «Бiлявка»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
22.00 Iнша музика з Олексiєм
Коганом
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону

23.20 Шлях до перемоги
00.20 Телемагазин
01.20 Музичне турне
КАНАЛ 1+1
06.50, 19.30 ТСН
07.50 «Свiтське життя»
08.50 Т/с «Хазяйка»
13.00 «Голос країни 6»
15.40 «Вечiрнiй квартал»
17.35, 18.30 «Розсмiши комiка 7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
21.15 «Лiга смiху 2»
23.25 «Вечiрнiй Київ 2015»
01.45 «Концерт О.Пономарьова
«Я люблю тебе...»
03.15 «Шiсть кадрiв»
ІНТЕР
05.35 «Жди меня»
07.45, 20.00 «Подробицi»
08.30 Х/ф «Кухарка»
10.00 Х/ф «Бережiть жiнок»
12.30 Концерт «Поговори зi мною,
мамо»
14.20 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
16.10 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
18.05, 20.40 Т/с «Птаха у клiтцi»
22.30 Х/ф «Люблю. 9 березня»
00.05 Х/ф «Двоє пiд дощем»
01.50 Х/ф «Джон Рабе»
03.50 Х/ф «Iгри патрiотiв»

НЕДIЛЯ, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.15 Путiвник прочанина
09.25 Гра долi
09.55 Мистецькi iсторiї
10.20 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.35 Д/ф «Смачнi подорожi»
12.30 Фольк-music
13.55, 02.20 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Мас-старт 12,5 км. Жiнки
15.05 Чоловiчий клуб. Спорт
16.30 Дорога до Рiо-2016
16.55, 03.10 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Мас-старт 15км. Чоловiки
17.55 Театральнi сезони
18.30, 04.00 Т/с «Бiлявка»
21.00, 05.30 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.20 Книга ua
23.00 «Шлягер року. Для тебе,
кохана...»
00.20 Телемагазин
01.20 Музичне турне
КАНАЛ 1+1
07.00 «Однокласники»
08.00 «Українськi сенсацiї»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф «Маша
i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00, 12.10 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
13.20 «Одруження наослiп 2»
14.40 «Лiга смiху 2»
17.00 Х/ф «Води слонам!»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.20 «Свiтське життя»
00.20 Х/ф «Пiсня пiсень»
01.55 Х/ф «Ледi»
04.00 «Шiсть кадрiв»
ІНТЕР
05.40 М/с «Фiксiкi»
05.50 «Подробицi»
06.20 Х/ф «Бережiть жiнок»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Х/ф «Люблю. 9 березня»
13.30 Т/с «Птаха у клiтцi»
17.00, 21.40 Т/с «Криве дзеркало
душi»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем’єрмiнiстром»
22.30 Д/ф «Шевченко. 200 рокiв
самотностi»
23.35 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
01.25 Х/ф «Двоє пiд дощем»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÓÑÏ²ÕÈ ÒÓÐÊ²Â×ÀÍ ÍÀ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ²
ÎÁËÀÑÒ² Ç ØÀØÎÊ-64
У Львові 20-21 та 27-28 лютого, у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, відбувся чемпіонат
області з шашок-64.
За результатами восьми проФідик (Дрогобич-Трускавець), з
ведених турів, звання чемпіона
результатом 14 очок з 16 мож-

області впевнено виборов майстер спорту («Інваспорт») Іван

ливих. Друге місце в загальному
заліку та перше місце серед

жінок посіла майстер спорту
Зоряна Анісімова (Новий
Розділ), з результатом 11 очок.
Друге і третє місця серед чоловіків розділили кандидати у
майстри спорту Ігор Ганяк
(Стрий) та Василь Музика (Вовче Турківського району), в активі
яких по 10 очок.
Вагомих успіхів досягли учні
Турківської ДЮСШ «Юність»
(тренер-викладач за сумісництвом Богдан Москаль). Так друге
місце серед жінок, які змагались разом з чоловіками, посіла
Мар’яна Біян - 9 очок, третє Христина Зубрицька - 4 очка.
Серед юнаків 2000 р.н. і молодших, які змагались також разом
із дорослими спортсменами –
чоловіками і жінками, призерами стали Руслан Монич - 7 очок,
Денис Кневець - 4 очка, Михайло Шуптар - 4 очка.
Серед юних надій 2006 р.н. і
молодших, які грали в окремому турнірі (10 юнаків і дівчат) призерами стали Варвара Осадча
(Львів) - 17 очок з 18 можливих,
Ірина Малетич - 16 очок, Вікторія Кневець - 11 очок (обидві
Турка).
Переможці та призери змагань нагороджені медалями та
грамотами управління фізичної
культури та спорту Львівської
ОДА (начальник – Юрій Майборода), які їм вручили президент
федерації шашок Львівщини
Іван Ільницький та головний суддя змагань – національний
арбітр України Юрій Носалюк.
Тепер юні шашкісти Турківщини готуються до Чемпіонату України з шашок-64, який відбудеться 9-16 березня у м. Косів
Івано-Франківської області.

ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ ТУРНІР “ЗЛАГОДА”
У неділю, 28 лютого, в с. Н.Висоцьке відбувся турнір з волейболу, під назвою “Злагода”. Участь
у змаганнях взяли дев’ять команд: В.Яблунька-1, В.Яблунька-2, Бориня, Н.Турів, Верхнє, Комарники,
Турка, Н.Висоцьке-1, Н.Висоцьке – 2.
Перед початком поєдинків, учасників турніру, а також його гостей та вболівальників, привітав Нижньовисоцький сільський голова Ярослав Ірод, який, окрім спортивних успіхів, побажав усім мабуть найголовнішого зараз – миру у нашій країні, а тим, хто на даний час береже її рубежі – щасливого повернення додому.
За підсумками проведених поєдинків, впевнену перемогу святкували господарі турніру – команда Н.Висоцьке-1 (Микола Негір, Роман Негір, Віталій Негір, Василь Ірод, Ростислав Іжик та Іван Кричківський) , які
у фіналі переграли В.Яблуньку-1. У поєдинку за третє місце сильнішими стали волейболісти з Верхнього,
які обіграли команду з райцентру.
Кращими волейболістами турніру було визнано Ростислава Іжика (Н.Висоцьке-1) та Петра Шийку (В.Яблунька –1). Кращим розігруючим став Василь Ірод (Н.Висоцьке-1). Усі вони були нагороджені грамотами та
грошовими преміями.
Перші чотири команди також отримали грамоти та грошові премії, а команда – переможець – ще й
кубок.
На завершення турніру сільський голова Ярослав Ірод щиро подякував усім учасникам змагань, а також
директорові місцевої школи Миколі Федьку, спонсорам турніру – Зеновію Кубану, Богданові Саварину, Василю Негіру, Івану Павлику, а також депутату Турківської районної ради Миколі Іваніку.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
P.S. У неділю, 6 березня, о 10.00 год., у спортивних залах Турківського НВК відбудеться волейбольний
турнір, присвячений пам’яті Тараса Шевченка. У турнірі візьмуть участь команди із Львівщини та
Закарпаття.

ÏÐÎ ÒÎÐÃ²ÂËÞ ÀËÊÎÃÎËÅÌ ÒÀ ÒÞÒÞÍÎÂÈÌÈ ÂÈÐÎÁÀÌÈ
Турківське відділення Самбірської ОДПІ нагадує, що роздрібна торгівля алкогольними напоями
(крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання
всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.
Ліцензії оформляють на бланках єдиного зразка, затвердженого постановою КМ України від 20.11.2000р. N 1719,
з додатком до ліцензії у випадках, передбачених законодавством.
У додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями суб’єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про
них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку
розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних
з реорганізацією суб’єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання, протягом 3-х робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку, з урахуванням змін.
Рекомендації щодо організації роботи фіскальних органів із приймання документів та видачі ліцензій на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами затверджені наказом ДФС України від
24.10.2014 р. N 213.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.
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Продаються:
Будинок в с. Ільник (100 м кв.). Вода, газ, автобусна зупинка –
поруч. Земельна ділянка(0,90 га). Будинок в хорошому стані, оскільки все життя хазяїни жили в літній кухні.
Корова (2 місяці тільна, – 8 тис. грн.).
Рояль, австрійського в-тва. Половину суми віддам на АТО. Торг.
Двокімнатна квартира у Львові (50 м кв.), цоколь, І-й поверх, кімнати окремі, коридор- 7м. Ціна – 35 тис. у.о.
Тел.:0971816283(постійно). Оксана; 0963631580, 0953808752
(після 16.00 год.), 0685296558 (постійно).

Загублене пенсійне посвідчення, видане Управлінням
ПФУ у Турківському районі на
ім’я Богдана Михайловича Кубана, вважати недійсним.
Продається житловий будинок в м. Самбір, вул. Середня.
Площа – 100 м кв. (в тому числі
40 м кв. – магазин).
Ціна – 30000 у.о.
Тел .:066 30055 74;
0677229103.
Щопонеділка у супермаркеті
«Наш Край», що знаходиться за
адресою пл. Ринок,26, для пенсіонерів – соціальний день. При
пред’явленні пенсійного посвідчення – знижка на весь товар 5%.

Охоронна фірма на постійну
роботу вахтовим методом запрошує охоронників (чоловіків).
Тел.: 098-880-20-37, 050-85891-90.
Консультації та допомога у
відкритті Шенген та робочих віз.
Тел.: +380668381683.
Терміново продам двоповерховий будинок в селі Ралівка
Самбірського району. 240 кв. м.
Земельна ділянка – 8 сотиків.
Будинок знаходиться в центрі
села. Відстань до м. Самбір – 3
км. Можливий торг.
Тел.:
0973834823;
0663005574.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Вовченського НВК глибоко сумує з приводу смерті випускника, гордості школи, колишнього декана історичного факультету Дрогобицького педуніверситету Михайла Семеновича Савчина і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Лімнянського НВК висловлює щире співчуття завучу школи Миколі Миколайовичу Цюпі з приводу великого горя – смерті
матері.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею висловлює щире співчуття Євгену Володимировичу Комарницькому з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив та учні 3 класу Сигловатського НВК висловлюють щире співчуття вчителю початкових класів Марії Іванівні
Цап з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сина – Романа.
Педагогічний колектив Сигловатського НВК висловлює щире
співчуття заступнику директора НВК Поліні Іванівні, робітнику Мирону Васильовичу Малетичам, вчителю початкових класів Галині Миронівні Михайлик з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
зятя та швагра – Романа.
Колектив Ільник-Закіпчанської ЗОШ І ст. глибоко сумує з приводу
смерті техпрацівниці Любові Михайлівни Роботи і висловлює щире
співчуття чоловікові і дітям покійної.
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