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Нещодавно відбулося засідання управи Міжнародної організації «Світовий Конгрес бойків». З-поміж
інших актуальних питань з підготовки та проведення шостих Всесвітніх бойківських фестин було
розглянуто й оновлення складу оргкомітету традиційного й досить популярного серед письменників, поетів та краєзнавців літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска. Одноголосно головою оргкомітету було обрано вчителя
історії, члена журі історико-краєзнавчої секції конкурсу Михайла Вагіля. А секретарем – Руслану
Юсипович, завідувача Турківського краєзнавчого
музею «Бойківщина».
Упродовж більше ніж 20 років оргкомітет очолювала
відома в районі активістка, надзвичайно творча й обдарована людина – Віра Бончук. Нещодавно смерть
обірвала її творчий політ, залишивши в сумі та скорботі
інтелігенцію Турківщини та довколишніх районів і областей.
Організатори конкурсу просять подавати творчі доробки на черговий конкурс в музей «Бойківщина» за адресою: пл. Ринок, 26, м. Турка.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

НАДІЇ
САВЧЕНКО
Надіє, дочко України,
У Тебе сильний дух, нескорена душа.
Ти – друга Леся Українка
Така відважна, горда, але не
самотня.
За Тебе молимося всі,

Тобою гордимось, переживаєм.
Чекаємо, щоб кляті вороги –
Ненависні і злі –
Скоріше зникли з нашої землі.
Щоб знову вільною була
Уся українська земля.
Нехай Господь благословить
Тебе своєю ласкою і добротою,
Щоб Ти додому повернулася
живою.
Тебе в в’язницю посадили,
Але зламати не змогли

Ні сили волі, ані духу.
Себе на цілий світ зганьбили,
Бо оббрехать Тебе хотіли,
А нічого не змогли.
Ми віримо, що скоро вернешся до нас,
До неньки рідної, до рідної
Вкраїни.
Бо Ти для нас усіх – дороговказ.
Ти наша гордість – символ України!
Ольга ПАВЛИК,
м. Турка.
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У понеділок, 7 березня, о 13:00 год. у с.Завадівка місцевим жителем у річці Яблунька виявлено тіло
жителя м.Турка, 1974 року народження, одягнутого, без ознак насильницької смерті. Тіло загиблого о
13:15 год. вилучено з води працівниками Турківського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та доставлено до моргу Турківської центральної районної лікарні.
Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.
Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

10 березня відсвяткувала свій ювілейний день народження наша
дорога, мила, любляча і дбайлива дружина, матуся і бабуся – Ольга
Михайлівна Лозінська, жителька с. Ільник. З
нагоди ювілею бажаємо їй міцного-міцного
здоров’я, світлої радості в житті, достатку, родинного тепла, любові, добра, Божої ласки на
многії літа!
Низький уклін Вам, рідна, до самої землі,
За руки працьовиті, невтомні, золоті.
За серце неспокійне, що за дітей болить,
За душу щиру й добру, що всіх благословить.
А ми в молитвах наших просимо щодня,
Щоб Бог послав Вам ласку на многії літа.
Щоб у здоров’ї й силі зустріли Ви із нами
Своє сторіччя, рідна й найдорожча наша мамо!
З любов’ю – чоловік Михайло, дочка Ганна, сини Михайло, Микола і Віктор; зять Василь, невістки Іванна, Людмила, Тетяна; онуки
Христина, Ольга, Наталія, Лілія, Юрій, Тарас, Юлія, Яна, Павлик.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею щиросердечно вітає директора Ярослава Володимировича
Юричка, з нагоди 60-річчя від дня народження!
Шановний Ярославе Володимировичу !
Зичимо Вам невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх
планів та задумів. Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та
плідної професійної діяльності були міцне здоров’я, серце, сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі почуття. Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння творити добро.
Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють рідні і колеги теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без
меж!
Нехай добром наповнюється
хата,
Достатком, щирістю і сонячним
теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося
І добре серце не підкориться рокам

13 березня святкуватиме свій 60-річний ювілей житель с. Закіпці
Василь Несторович Дяківнич. Дорогого, люблячого, чуйного, щирого і турботливого чоловіка, батька і дідуся від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружина Марія, доньки Віра, Оксана, Наталія,
Тетяна; зяті Руслан, Віталій, Орест, Віктор; онуки Ярина, Діана, Христина, Василина, Юлія, Павлик,
Денис і бажають йому міцного здоров’я – з
роси і води, невсипущої життєвої енергії,
радості, миру, достатку, Божого благословення і опіки Святої Богородиці на многії і
благії літа!
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!

2 стор.
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Нещодавно ми опублікували інформацію про те, що в м.
Турка влада та громадські активісти мають намір спорудити Меморіал Героїв. Таким чином будуть увіковічені Герої
Революції Гідності, учасники АТО та всі ті, хто в різні роки
виборював для України незалежність.
До участі в конкурсі
запрошували всіх небайдужих людей з тим, щоб
максимально найреалістичніше відобразити
визвольну звитягу українського народу, й зокрема жителів Турківщини.
Організатори звернулися до творчих людей
за проектними пропозиціями та можливим
місцем розташування
Меморіалу.
Сьогодні зі своїм творчим задумом до нас
звернувся житель м.
Турка Михайло Ференц й
запропонував
три
ескізні проекти, які, на
його думку, не є остаточними, а такими, що потребують обговорення.
Публікуючи їх, ми свідомі
того, що турківчани матимуть чимало ідейних пропозицій, які автор, у разі схвалення,
обов’язково врахує.
Друкуючи творчий доробок Михайла Ференца, ми аж ніяк
(зрештою, сам автор) не претендуємо на довершеність, а лише
на патріотично-новаторський конструктив.
Віримо і сподіваємося на активність турківчан з тим, щоб Меморіал Героїв постав у нашому місті у найвеличнішій красі.
Наразі місце знаходження його пропонується біля Статуї Божої Матері, хоча заслуговуватимуть на
повагу й усі інші пропозиції.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍß Ç ÓÑÏÀÄÊÓÂÀÍÍßÌ ÌÀÉÍÀ
Самбірською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво під час досудового розслідування, що проводилось СВ Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській
області у кримінальному провадженні по обвинуваченні посадових осіб однієї з сільських рад
Турківського району, котрі, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам служби,
вчинили в інтересах третіх осіб службове підроблення, а саме усвідомлюючи те, що спадкодавець не підписував заповіт, відповідно у заповіті містяться неправдиві дані про успадкування
майна, підписали, завірили відтиском круглої гербової печатки сільської ради, зареєстрували
та видали завідомо неправдивий заповіт про те, що спадкодавець, на випадок смерті, заповідає свій житловий будинок, що розташований у місті Турка, громадянину К.
Для встановлення об’єктивної істини, по справі було призначено та проведено ряд судових почеркознавчих експертиз, допитано свідків та проведено інші процесуальні дії.
У судових дебатах прокурор просила постановити обвинувальний вирок, оскільки, на думку обвинувача, лише обвинувальний вирок по даній кримінальній справі може в подальшому послужити виправленню та перевихованню засуджених, а також стати пересторогою для інших осіб, які працюють в
органах місцевого самоврядування та наділені певними повноваженнями, у вчиненні аналогічного
службового злочину.
За результатами судового розгляду, Турківським районним судом винесено рішення про визнання
винними вказаних осіб.
Наталія РИБЧИЧ,
прокурор Самбірської місцевої прокуратури, юрист І класу
Міністерство юстиції України
Самбірський місцевий центр з
надання безоплатної
вторинної правової допомоги
ПРОПОНУЄМО:
- юридичні консультації, первинну правову допомогу;
- безоплатне представництво
в судах для пільгових категорій;
- складання необхідних процесуальних документів;
щоп’ятниці з 10:00 год. до
14:00 год.
приміщення Турківської
міської ради (м.Турка, площа
Ринок, 26, сесійний зал, 2 поверх).
Телефон для довідок:
(03236) 6-07-66;
+380966456053;
+380639502678.

Професійне свято – День землевпорядника відзначається в
Україні щорічно в другу суботу березня
Професія землевпорядник – одна з найдавніших професій, землевпорядники завжди були шанованими людьми. І сьогодні це також дуже потрібна,
складна та відповідальна професія. Майже в
кожній місцевій раді на території району є
землевпорядник, який щоденно вирішує земельні питання та спори.
Шановні працівники Відділу Держгеокадастру у Турківському районі та землевпорядники місцевих рад! Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем землевпорядника. Бажаю Вам і Вашим родинам міцного
здоров’я, добра і благополуччя, успіхів у Вашій щоденній роботі . Нехай у Ваших оселях панують мир та
спокій, у справах – мудрість та натхнення, у серцях – весняний
настрій та любов до рідної землі.
Галина КОСОЛОВИЧ,
начальник відділу Держгеокадастру у Турківському районі.
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Із 60-річним ювілеєм дорогого, чуйного, люблячого і турботливого сина, чоловіка, батька, дідуся і свата – Ярослава Володимировича Юричка – щиросердечно вітають тато Володимир, мама Людмила, дружина Наталія, син Михайло, дочка Леся, зять
Олег, онуки Наталія, Владислав, Софія, Артем,
свати із Чернігівщини і бажають дорогому ювіляру великого людського щастя, міцного здоров’я,
здійснення усіх мрій і бажань, благополуччя, миру,
Божої ласки 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.

Брат Михайло, братова Леся, мама Людмила, батько Володимир, дружина Наталія, син Михайло, дочка Леся, внуки Наталія,
Софійка, Владик, Артем від щирого серця вітають із ювілейним
днем народження дорогу і люблячу їм людину Ярослава Володимировича Юричка і бажають йому здоров’я міцного, щастя без ліку
і довгого-довгого мирного віку!
Наш люблячий, рідний, найкращий у світі,
Із Вами нам завжди затишно й світло.
Ви – гарний господар, людина чудова,
Даруєте турботу і море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Цими чудовими весняними днями свій ювілей відзначив Юрій
Тарасович Сушицький.
Шановний Юрію Тарасовичу!
Свій ювілей Ви зустрічаєте в розквіті творчих сил, збагачені життєвим досвідом. Сумлінною довгорічною працею, доброзичливими
стосунками з колегами в нашому колективі Ви
заслужили глибоку повагу. Нехай Ваша життєва
дорога в’ється по висхідній, нагороджує здоров’ям, щастям, радістю та всіма земними благами.
Прийміть від нас щирі вітання і найкращі побажання міцного здоров’я на довгі роки, великого людського щастя, добра, благополуччя,
щасливого довголіття.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа.
З повагою – інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного ліцею.
Дорогу, люблячу, найкращу у світі матусю і бабусю – Ольгу Іванівну
Комарницьку із с. Верхнє Висоцьке – сердечно вітають з ювілейним днем народження дочки Іванна та Людмила зі своїми сім’ями
та сини Руслан і Микола зі своїми сім’ями і бажають дорогій людині
доброго здоров’я, мирного неба над головою, родинного тепла,
любові від рідних, поваги від близьких і знайомих, Божої ласки на
многії літа.
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі, онуки ростуть,
А серце таке молоде як і досі.
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас – хто далеко чи близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
За ночі недоспані, сльози не прохані,
Спасибі велике, уклін до землі.
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

Дорогу, щиру, мудру сестру – Ольгу Іванівну Комарницьку із с.
Верхнє Висоцьке – щиросердечно вітають з ювілейним
днем народження сестри Євгенія, Надія та Людмила з сім’ями та брати Іван і Мар’ян з сім’ями і
бажають люблячій ювілярці міцного здоров’я,
радості у житті, благополуччя, мирного неба над
головою, родинного тепла, Божого благословення.
В цей ювілейний день хай Вам квітує літо,
Життя біжить немовкнучим струмком.
Хай стелиться, немов рушник розшитий,
Здоров’ям, щастям, радістю, добром!
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16 лютого на сесії Львівської обласної ради було прийнято Регіональну програму надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, у якій передбачено створення Міжрайонних
центрів нефрології та гемодіалізу. 7 березня перший з таких спеціалізованих лікувальних відділень
відкрили в Турці.

Колектив Матківського НВК щиро вітає з ювілеєм вчителя англійської мови Романа Івановича Височанського
і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я,
невичерпної життєвої енергії, сімейного затишку, миру, добра, благополуччя на довгі і щасливі
роки життя.
Летять роки, мов ластівки стрімкі,
Та серце молодим хай завжди буде.
Щоб все робилось легко, залюбки,
Щоб вірні друзі зустрічались всюди.
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Дорогу, люблячу, найкращу у світі сестричку – Марію Юрківну Дякович – із с. Верхнє з прекрасним ювілеєм – 60-річчям від дня
народження, який відзначатиме 13 березня, від щирого серця і з
великою любов’ю вітають брат Федір із сім’єю – із с. Нижнє і брат
Василь із сім’єю – із Ялти. Ювілярці вони бажають міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної життєвої енергії, родинного тепла,
рясних Божих благословінь.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Із ювілеєм сердечно вітаєм,
Бажаєм щастя і добра!
І щиро Богородицю благаєм,
Щоб Тебе Своїм покровом обняла.
На обліку у Турківському районі є більше тридцяти пацієнтів з нирковою недостатністю. Частина з них
перебуває на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній клінічній лікарні, іншим, аби пройти необхідні процедури діалізної терапії, доводилось тричі на тиждень їздити до Львова. А це 150 кілометрів
туди і назад, та 12 - 13 годин суцільних мук.
- Важко, ой, дуже важко було так далеко добиратись, - зізнається турківчанин Віктор Яворський. - Я
хоч і пенсіонер, але ще й підприємець. Забезпечую людей роботою. Тож, щоб про них дбати, доводилось боротись за своє здоров’я.
- Мені сльози на очі навертались, коли він приїжджав зі Львова, - підхоплює розмову дружина пані
Тереза, - такий стомлений був, такий замучений. Та що поробиш, хвороба є хвороба. І яке то щастя, що
сьогодні у нас в Турці відкрили відділення, де є необхідна апаратура для лікування і мого чоловіка, і
інших хворих. Це ж таке полегшення для нас усіх.
Як розповів головний лікар Турківської комунальної районної лікарні Михайло Макарик, наразі у
закладі встановлено два апарати «штучна нирка». Та незабаром тут розмістять ще два, адже планують
обслуговувати пацієнтів також із Старосамбірського та Сколівського районів, а їх чимало, і всі потребують кваліфікованої допомоги, наданої на сучасному обладнанні.
- Відкриття у Турці такого центру стало можливим завдяки Регіональній програмі надання медичної
допомоги хворим нефрологічного профілю на 2016, яку прийняли депутати Львівської обласної ради зазначає головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні і голова профільної комісії облради
Михайло Гичка. - У ній передбачено створення аналогічних міжрайонних центрів по всій області. Та
розпочати цю роботу ми вирішили саме у Турці. Адже мешканцям віддалених гірських районів було чи
не найгірше. Ви самі знаєте, які відстані і які дороги. Віднині вони мають змогу отримати необхідну
допомогу у своєму районному центрі. Більш того, розширення Турківського центру дозволить розвантажити обласну лікарню і обслуговувати більшу кількість важкохворих.
Відповідно до Регіональної програми, створення таких центрів заплановано ще у Буському та
Стрийському районах, а також в Червонограді і Дрогобичі на базі амбулаторних відділень №1 і №2
Львівської обласної клінічної лікарні шляхом реорганізації.
Михайло Гичка підкреслив, що таке реформування профільної медицини області має на меті кілька
аспектів. Перше: максимально наблизити фахову, кваліфіковану допомогу до важкохворих. Адже набагато простіше і швидше мешканцям віддалених сіл доїхати до районного центру, ніж до обласного.
Друге: це дозволить медикам планувати перепрофілювання терапевтичних місць у нефрологічні і в
подальшому відкрити консультативні нефрологічні кабінети. І найголовніше - вирішити проблему надання стаціонарної допомоги пацієнтам, котрі діалізуються в амбулаторних відділеннях і потребують
стаціонарного догляду при супутніх захворюваннях або ускладненнях основного захворювання.
Окрім того, буде створено єдину базу обліку і даних пацієнтів з хронічною хворобою нирок, а також
проводитиметься профілактика прогресування ниркової недостатності.
Як запевнив Михайло Гичка, наступним містом, де буде відкрито Міжрайонний центр нефрології та
гемодіалізу, буде Стрий. І станеться це вже на початку квітня.
Марія СИМОНЕНКО.

ÌÐ²ß ÇÄ²ÉÑÍÈËÀÑß
Приємною весняною звісткою стало для
моєї сім’ї і багатьох сімей в районі, що в Турці
запрацював кабінет гемодіалізу. Хворі люди,
які добиралися до Львова на гемодіаліз, з великою радістю сприйняли її.
Вже 7 березня хворі вперше приймали терапію
в Турці. Всі переживали – і лікарі, і медсестри.
Все відбувалося під пильним контролем завідувача відділення гемодіалізу Львівської обласної
лікарні – Оксани Русин, львівської медсестри
Наталії Кочерги, заступника начальника Департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрія Голдуна. Великих зусиль до цієї
потрібної справи доклали наші молоді і дбайливі
керівники району – Володимир Лозюк – голова
районної ради, Олександр Лабецький – голова
держадміністрації. Спасибі Вам! Це дійсно величезна і грандіозна справа.
Хочу щиро подякувати начальнику Департамен-

ту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Богдану Чечотці, який відгукнувся на моє прохання, голові Львівської облдержадміністрації Олегу Синютці, який старався і допомагав. Дякую головному лікарю обласної клінічної лікарні Михайлу Гичці.
Все це би не здійснилося, якби не доклав зусиль Михайло Дзюдзь – наш депутат обласної ради,
начальник пенітенціарної служби.
Щиру подяку висловлюю начальнику УДКСУ у
Турківському районі, депутату районної ради Михайлу Хорту. Адже не так було просто профінансувати це все. Щиро дякую Любомиру Яворському –
брату, який дуже домагався цього, і депутатам районної ради.
Велике спасибі головному лікарю Михайлу Макарику за його старання, завідувачу центру гемодіалізу Турківської КЦРЛ Миколі Марусяку і медсестрам Г.Михайлишин, І.Боберській, І.Шуптар, О.Сович.
Щиро дякую інвестору О.Ковальському.
З повагою Тереза ЯВОРСЬКА.

Охоронна фірма на постійну роботу вахтовим методом запрошує охоронників (чоловіків). Тел.: 098880-20-37, 050-858-91-90.

9 березня відсвяткувала свій піввіковий ювілей жителька с. Шандровець Марія Василівна Поплавець.
Дорогу, чуйну, люблячу і дбайливу доньку, дружину, матусю і бабусю від щирого серця вітають чоловік Ярослав, мама Марія, дочки
Ірина, Марія, Світлана, Андріана; зяті Ярослав, Михайло, Петро та
найдорожчі у світі бабусині онуки – Яринка, Івасик та Степанко і
просять у Господа, аби дарував дорогій їм людині міцне здоров’я,
радість, щастя, Своє благословення на многії та благії літа!.
Низький Вам уклін від дітей та онуків,
Здоров’я міцного – з роси і води.
Нехай Ваші лагідні, стомлені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спасибі, матусю, за ночі безсонні,
Спасибі, рідненька, за те, що Ви є,
Хай Матінка Божа від біди оберігає,
А Господь здоров’я та сил додає.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із золотим ювілеєм водія Турківської КЦРЛ Миколу Івановича Фазана і бажають шановному ювіляру здоров’я міцного, щастя рясного, любові,
радості, добра – на многії і благії літа!
Хай Матір Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з ювілеєм молодшу медсестру
неврологічного відділення лікарні Ольгу Михайлівну Лозінську і бажають їй міцного здоров’я – до
століття, родинного тепла, великого людського
щастя, довголіття.
Хай Господь з неба Вас осяє
Промінням сонця золотим,
А Матір Божа покриває
Своїм покровом Пресвятим.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають з 65-річчям від дня народження
молодшу медичну сестру амбулаторії с. Верхнє Анастасію Максимівну Цицу і бажають їй міцного здоров’я – з роси і води, великого людського щастя,
благополуччя, Божого благословення.
Хай кожна днина Ваша буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа.
Хай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує!

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають жінок – працівників медичної галузі Турківщини – з прекрасним і світлим святом – Днем
весни та бажають усім гарного весняного настрою, міцного здоров’я, радості, щастя, сімейного благополуччя,
любові, миру і Божої ласки на довгі роки життя.
Бажаєм щастя і тепла,
Весни, усмішок щирих, сонця!
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця!
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Хочу розповісти, як починалася ця наша поїздка в зону АТО.
Одного разу, при розмові з головою сільської ради Вірою Дупіряк, я нагадав про допомогу воїнам АТО. Вона почала розповідати, як багато їй доводиться робити на цій посаді. І, дійсно,
адже в наш час українські жінки не тільки охоронці домашнього вогнища, господині, а й люблячі та турботливі мами. Можна собі уявити, з яким жалем і болем на серці вони проводжають на війну часто найдорожче, що в них є, – своїх дітей і люблячих чоловіків, які часто додому повертаються скаліченими
цією жахливою війною: без рук, без ніг, а іноді й в домовинах.
Хто хоч раз там побував і побачив на власні очі розбиті «Градами» домівки, підірвані мости, випалені поля, не орані, з табличками «Міни», не скаже, що це АТО. Це справжня війна з усіма
жахливими наслідками.
І щоб здолати ворога і вистоятим більше – не українській
ти у цій війні, захищаючи свою
нації, яка і є найголовнішою
святу, дану нам Богом, землю,
мішенню наших ворогів.
треба бути як ніколи єдиними і
Про все це можна багато гонебайдужими.
ворити і писати, перелічувати
І однією із цих першочергових
безліч причин і шукати відповісправ є допомога нашим захисдей, адже час працює не на нас,
никам на передовій. Це збір
і хлопці там, на війні, залишапродуктів і теплих речей, ну і
ються наодинці із проблемами,
всього необхідного. Першого
в тому числі й із забезпеченням.
разу, коли відправляли допомоПри правильному підході до
гу із нашого села, було легше, і
цієї справи, організованості дегроші на пальне виділив п. Лопутатів Вовченської сільради,
пушанський, і люди були акпродукти були зібрані. На гроші,
тивніші.
які виділили церкви, як правоЩе не ходили погані чутки про
славна, так і греко-католицька,
горе-волонтерів, яким Бог – судпридбали теплі шкарпетки, фордя. Бо ж люди віддають останнє,
му, теплі берци, а на суму, що ще
діти відмовляють собі у солодозалишилась, купили продукти.
щах, щоб допомогти своїм старВирішили допомогу дати доброшим братам і батькам, а все
вольчим батальйонам. Також
опиняється у кишенях чи базавирішили обов’язково відправрах. Але за це все доведеться
ляти свого представника, який і
відповідати і перед Богом, і пебуде при передачі допомоги і
ред людьми.
відзвітує перед людьми, куди
Звелися нанівець і обіцянки
вона пішла. Я думаю, що так і
нашої влади, якщо можна її ще
повинні робити всі волонтери,
назвати «нашою» із своїм, так би
щоб не було сумнівів та докорів,
мовити, представницьким кощоб не казали, що вся ця спралом осіб, які її представляють.
ва марна.
Треба зрозуміти, що служать
Із транспортом і доставкою
вони не українському народові і
взялися допомагати нам хлопці

із Львівської спілки ветеранів
Афганістану. Вони з початку війни
допомагають своїм побратимам, у яких за плечима ця війна
не перша, а їхній досвід потрібен
нашим молодим воїнам. Найперше ми поїхали до армійців,
хоча заплановано було відвезти
допомогу добровольчим батальйонам ОУН Правого сектору. Ми поділили її між 81-ою десантно-штурмовою бригадою,
12-ою окремою мотопіхотною
бригадою територіальної оборони, розвідниками 93-ої десантної бригади. Хлопці з батальйону ОУН кажуть, що ми правильно зробили, адже всі однаково
захищають неньку-Україну, однаково помирають за неї.
Поділивши допомогу, на душі
відчули полегшення, але не надовго. Бо знаю, скільки ще бійців
потребують нашої допомоги і
підтримки, хочеться, щоб не сумнівались, що вони там одні, кинуті державою і забуті людьми, і
просто зневірились. А цього ворог дуже сильно прагне і все для
цього робить. Адже, як писав
І.Франко, «ворог для народу –
це його несвідомість і зневіра у
самих себе». Якщо доброта, людяність, порядність передається з молоком матері, то із свідомістю можна дати раду. А для
цього треба докласти зусилля як
батькам вдома, так вчителям у
школах, викладачам у вузах, бо
тільки національно свідома людина може збудувати свою державу, в якій «своя правда, і сила,
і воля».
Слава Україні!
Василь КОРНУТЯК,
КУН, с. Вовче.

ÌÈ ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÍÀØÈÌ ÂÎ¯ÍÀÌ!
Брат Яків з
сім’єю, сестра
Марія
з
сім’єю, сестра
Ганна
з
сім’єю щиросердечно
вітають з ювілеєм дорогу і
люблячу сестру Ольгу Михайлівну Лозінську і бажають
ювілярці міцного-міцного здоров’я, сил, енергії, благополуччя,
родинного затишку, Божого благословення на многії і благії літа!
Мила і люба, найкраща,
рідненька,
Тебе з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день – веселий,
багатий,
Щастя й добро завітають
до хати.
Щоб у достатку, здоров’ї
довіку
Многії літа прожити без
ліку.
І у вінок привітань, як зерно
до зернини,
Низький Тобі уклін від всієї
родини.

Чия згуба?
Біля храму Св. Апостолів Петра і Павла в м. Турка знайдено
в’язку ключів.
Звертатися в редакцію газети «Бойківщина».

Кожен з нас має своє покликання, свою місію в житті і це
велике щастя знайти їх, а тим більше мати можливість робити все від нас залежне, щоб змінити світ на краще.
Ми знайшли спільну мову та зуміли поєднати свої зусилля
задля єдиної мети – благодійної діяльності, спрямованої на
допомогу та вирішення проблем учасників АТО.
Ми не можемо і не хочемо залишатися осторонь. Саме тому
ми вважаємо за свій обов’язок допомогти всім захисникам, які
звертаються до нас за допомогою, підтримати їх сім’ї, зробити все, щоб забезпечити їх . Адже ми єдина велика українська
родина, яка може розвиватися лише за умови взаємоспівпраці,
взаємодопомоги та взаємоповаги, продовжуючи надавати допомогу нашим захисникам.
Разом: 1875 грн.
Так за лютий 2016 року було
Залишок: 12408 грн.
надано таку допомогу, а саме:
Отримано від: учнів ЛосиЗалишок: 232 грн. + 50 Євро
нецької ЗОШ – м’які іграшки, диПрихід:
тячі малюнки, солодощі; КатериГромада УПЦ КП церкви Прени Гусак – продукти для басвятої Богородиці - 1400 грн.; 50
тальйону ОУН.
Євро - 1450 грн.; Дарія Баган Видано і відправлено в зону
200 грн.; Централізована бібліоАТО
за кошти громадян: сітку зитечна система - 3200 грн.; Лосимову маскувальну – 2 шт.; каренецька ЗОШ - 500 грн.; Роман
мат – сидушка – 2 шт.; балаклаАннич - 200 грн.; Турківська ЗОШ
ва зимова; ліхтарик тактичний;
І – ІІІ ст. №1(благочинний ярманаколінники тактичні; окуляри
рок) - 7001 грн.; люди - 100 грн.
тактичні; берци британські; циВсього: 14051 грн.
гарки; поповнення на телефон
Залишок: 14283 грн.
– 4 шт.; солодощі, продукти харРозхід:
чування, дитячі листи і малюнкаремат – сидушка – 2 шт. - 90
ки, вервечки.
грн.; балаклава зимова - 55 грн.;
Також для учасників АТО було
ліхтарик тактичний - 130 грн.; назакуплено та відправлено чай
колінники тактичні - 93 грн.; окута кава, на загальну суму 405
ляри тактичні - 400 грн.; відправгрн.
лення посилки в Краматорськ Висловлюємо подяку всім не67 грн.; берци британські - 700
байдужим за виявлене милогрн.; цигарки - 65 грн.; відправсердя, надану допомогу та пелення посилки в Сєверодоредаємо щирі слова вдячності
нецьк - 63 грн.; поповнення на
від військовослужбовців.
телефон - 212 грн.

Колектив неврологічного відділу Турківської КЦРЛ сердечно вітає
з ювілеєм молодшу медсестру Ольгу Михайлівну Лозінську і бажає
їй міцного здоров’я, світлої радості в житті, Божого благословення.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки радість,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
А в небеснім просторі, де світять зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм Синочком
Приносить Вам щастя земне.

Дорогу хресну маму, жительку с. Комарники Галину Йосипівну
Височанську з днем народження щиро вітають похресниця Мар’яна і куми та бажають іменинниці міцного здоров’я, щастя, радості,
достатку та Божого благословення.
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.

Колишні співробітники АП «Прикарпаття» щиро
вітають з 80-річним ювілеєм – Терезію Миколаївну Мартич і зичать їй доброго здоров’я, радості,
щастя та всього-всього доброго на довгі роки.
Хай пахучим цвітом стеляться дороги,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.

Дорогу, шановану, люблячу подругу – Марію Карлівну Павлик із с.
Завадівка сердечно вітаємо із 70-річним ювілеєм! Бажаємо великого людського щастя, усіх земних гараздів, доброго здоров’я, світлої
радості в житті, родинного тепла, Божого благословення на многії
літа!
З днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
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 – подруги Марія Яворська і Ольга Лоцко.

Колектив, виконком та депутатський корпус Завадівської сільської
ради щиро вітають з 60-річчям від дня народження депутата
сільради Йосипа Івановича Ільницького і бажають йому міцного
здоров’я, великого людського щастя і довголіття.
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.

Дорогенького, люблячого, турботливого чоловіка, тата, найкращого
у світі дідуся, жителя с. Багнувате – Василя Матвійовича Баранишина
– з 55-річчям від щирого серця вітають дружина Світлана, дочки
Люба і Ольга, сини Ігор і Сергій, зяті Роман і Володимир, невістка
Марія, онучки Тетяна, Вікторія, Михайліна, Аліна, Соломія і бажають
йому міцного здоров’я, світлої радості в житті,
миру, добра, довголіття, Божої опіки у всіх
щоденних справах.
Спасибі, рідненький, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце у грудях ще довго 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 сили й здоров’я Господь Вам дає.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÒÀÊ ÍÀÐÎÄÆÓÞÒÜÑß
ÞÍ² ÒÀËÀÍÒÈ
«Маленькі гіганти» на сцені Турківської школи-інтернату», – так висловлювалися про учасників пісенного конкурсу «Дошколярик-2016», який минулого тижня, за ініціативи і при
підтримці Будинку дитячої та юнацької творчості (директор Софія Багай) та районного
відділу освіти (відповідальна за захід – методист з дошкільного виховання Іванна Бегей),
відбувся у нашому районі. У конкурсі за перемогу в номінаціях «Кращий вокальний гурт» та
«Кращий соліст» прийшли позмагатися діти з трьох дитячих садків м. Турка та найменші
вихованці районних НВК І-ІІІ ст. До речі, такий захід на Турківщині проводився вперше. В актовому залі, де зібралися майже цілими сім’ями вболівати за своїх дітей, онучат, братиків і сестричок, яблуку ніде було впасти. Усі хвилювалися – батьки, вихователі, музичні керівники, а
особливо малеча, адже для багатьох з них це був перший у їхньому житті виступ на такій
великій сцені та при такому переповненому залі глядачів. Приїхало багато діток із району,
навіть з досить віддалених сіл. Усі були одягнені у гарне сценічне українське вбрання. Співали
по-дитячому щиро і з любов’ю: про Україну, маму, татуся, весну… Дехто, склавши ручки у
молитві, співаючи, просив у Господа щасливої долі для рідної землі, хтось умудрявся ще й
потанцювати приспівуючи, одна дівчинка навіть зробила шпагат по завершенні свого виступу, декому підігравали троїсті музики, багато маленьких артистів співали під фонограму.
Маленькі учасники дуже хвилювалися, проте кожний їхній вихід на сцену супроводжувався
оплесками і був тепло, по-домашньому, сприйнятий глядачами.

5 стор.

9 березня відсвяткувала свій 80-річний ювілей наша прекрасна
і любляча матуся, бабуся і прабабуся Дарія Григорівна Павлович з
Турки. Сердечно вітаємо її з таким вагомим і чудовим святом і бажаємо доброго здоров’я, сил, життєвої
енергії, радості і добра на многії і благії літа!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Всі, що найкращі на землі є, квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю за Вас благаєм,
Щоб Своїм покровом обняла.
З любов’ю – дочка Любомира з чоловіком
Степаном, син Ігор, онучка Романія, онучка
Марина з чоловіком Віктором та правнуки
Олег та Андрій.

Парафіяни, церковний комітет, священик Роман церкви Зіслання Святого Духа с. Ільник-Запрість щиросердечно вітають з ювілеєм дяка, який 25 літ свого життя віддав служінню церкві, чуйну,
щиру і добропорядну людину – Василя Несторовича Дяківнича – і бажають шановному ювіляру доброго здоров’я, родинного тепла, миру, добра і довголіття.
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.

Свято розпочала і вела ведуча Анна Ференц, художній керівник районного Народного дому. Вона ж
і представила присутнім членів журі – Лесю Танчин – викладача Турківської дитячої музичної школи,
Олександру Цуняк – керівника вокального гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості, Надію Донець – художнього керівника народного колективу «Бойківські переспіви».
– Нам дуже приємно, що всі так активно відгукнулись на конкурс «Дошколярик-2016», – сказала у
своєму вітальному слові Іванна Бегей, методист районного відділу освіти. – Бачу сьогодні багато
усміхнених і щасливих облич, посмішок, святково одягнених дітей, батьків, вихователів. Усі переживають за своїх дітей. Чесно кажучи, й ми також трохи схвильовані. Тож щиро бажаю учасникам конкурсу
перемоги. Та, які б не були результати, знайте, що ви усі – найкращі, талановиті і мужні, бо не
побоялися вийти на велику сцену.
У номінації на кращий вокальний гурт перемогу вибороли вихованці ДНЗ №2 м. Турка – гурт з
цікавою назвою «Шипшиночки» (на фото). Другого місця удостоївся гурт «Козачата» з Верхньояблунського НВК, третього – гурт дошкільнят із Боринського НВК.
Серед маленьких солістів не було рівних Вікторії Хомин із дитячого садочка №1 м. Турка, яка виконала «Пісню про маму». Їй журі присудило перше місце. Наталочка Олексюк з Верхньовисоцького
НВК, з піснею «Я маленька україночка», стала другою, а Софійка Павлик, вихованка дитячого садочка
№3 м. Турка, за виконання пісні «Сонечко, прийди», заслужено одержала третю нагороду.
Крім почесних грамот, переможцям, усім, без винятку дітям, було вручено ще й подарунки. Спонсорами стали відділ освіти Турківської РДА та приватний підприємець з Турки Галина Гольцева. Організатори свята щиро дякують меценатам за нагороди та призи, а також дирекції Турківської школиінтернату – за зал, який надали для проведення свята.
Що стосується організації свята, то, можливо, не все вийшло так, як би цього хотілося. Але, направду,
було цікаво і зворушливо, глядачі побачили, як з маленьких, Богом обдарованих, дітей народжуються
справжні таланти. Надіємося, що започаткований цього року на Турківщині дитячий пісенний конкурс
«Дошколярик» стане традиційним.
Ольга ТАРАСЕНКО.

ÎÑÂ²ÒßÍÈ ÒÓÐÊÈ ÏÎÄÐÓÆÀÒÜ
Ç ÊÎËÅÃÀÌÈ Ç ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÓ
Між Азербайджанською Радою Освіти і Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації минулого місяця підписано меморандум про співпрацю, терміном на 5 років. Невід’ємною частиною цієї співпраці стануть організація спільних конференцій, семінарів, проектів та програм, обмін досвідом між вчителями, а також між студентами та учнями шкіл.
У ході візиту азербайджанців до Львова було досягнуто домовленості щодо окремих тісних контактів
із науковими установами України та Азербайджану та спільної діяльності 2 шкіл Азербайджану та
шістьма навчальними закладами Львівщини. До цього списку, окрім НВК «Львівська загальноосвітня
школа-ліцей» м. Моршин, ЗОШ І-ІІІ ст. №10 м. Стрий, НВК «Лисовицька середня загальноосвітня
школа-ліцей І-ІІІ ст. при Львівській комерційній академії» (Стрийський район), Львівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№69, Львівської ЗОШ №82, увійшов і Турківський НВК №1 І-ІІ ст.
Як зазначила директор Турківського НВК №1 І-ІІ ст. Оксана Фролова, нещодавно гості-освітяни з
Азербайджану уже побували в школі. Вони зустрілися з педагогами, учнями та обговорили деякі аспекти можливої майбутньої взаємної співпраці.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Парафіяни, церковний комітет церкви Собору Івана Хрестителя
с. Закіпці і настоятель храму о. Роман від щирого серця вітають із
60-річним ювілеєм чудову, прекрасну душею людину, дяка, який 25
літ віддав служінню церкві, Василя Несторовича Дяківнича і бажають шановному ювіляру здоров’я міцного – з
роси і води, світлої радості в житті, Божого благословення.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя, сили,
Радості земної і тепла.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Сердечно вітаємо із ювілейним днем народження свого класного керівника – людину надзвичайно доброї і щирої душі, вмілого
організатора, досвідченого педагога і наставника – Марію Михайлівну Мигаль. Бажаємо Вам, шановна Маріє Михайлівно, міцногоміцного здоров’я, натхнення, успіхів у роботі, родинного тепла,
благополуччя і довгих та щасливих років життя
під Божою опікою.
Хай стежка життєва радістю квітне,
Настрою гарного, днів привітних.
Здоров’я, щастя, світлої долі,
Щирого затишку в серці, і в домі.
Ми зичимо здоров’я, щастя й долі
Щирими словами,
А Бог хай обдаровує Вас
Довгими літами!
З повагою – учні 11 класу Турківського НВК.

Люблячого сина, коханого чоловіка, турботливого батька і дідуся
Михайла Степановича Сливаря із села Нижня Яблунька, який святкував 8 березня 60 років, щиросердечно вітають з ювілеєм батько Степан, дружина Софія, сини Степан і Іван,
невістки Наталя та Ярина, онуки Максим, Віталік, Юра
і бажають дорогому ювілярові міцного здоров’я, радості, миру, благополуччя, Божої опіки на многії і благії
літа!
Нехай Вам щасливо у світі 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.
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×ÈÌ ÏÐÈÂÀÁËÞÞÒÜ
Ä²ÒÅÉ ÊÍÈÆÊÈ?
Літературний досвід кожної людини набувається протягом
усього життя. Те, яким буде читач, як він сприйматиме літературу, значною мірою залежить від середовища та сім’ї, що
сприяють літературній соціалізації особистості.
У власне дитячому віці – приблизно до 10-11 років – активне
освоєння дійсності, уся система
взаємовідносин дитини із
зовнішнім
середовищем
здійснюється через дорослих.
Дорослі ж відкривають для дитини і світ літератури.
Знайомство із книгою вперше
відбувається в сім’ї, тут же пробуджуються і розвиваються
особливості дитини як читача,
формується ставлення до книги
і зрештою – літературні інтереси.
Для дітей значення читацького спілкування в сім’ї полягає не
лише в можливості отримати від
дорослих інформацію про книги, а й у підтримці їхнього вибору, їхніх літературних інтересів.
Наймолодші люблять книги з
ілюстраціями і віршованими
підписами до картинок, книжки-

розкладайки, книжки-ширми і
т.д. Дитина вимагає повторювати короткі, добре ритмізовані
вірші, пісеньки, лічилки, скоромовки з чіткими римами.
Особливо велику увагу діти
приділяють народним та літературним казкам з їх надприродними чудесами, незвичайними
пригодами й подіями, міфічними персонажами. Потяг дитини
до казкового світу пояснюється
насамперед характерним для
такого віку, досить специфічним
сприйняттям і розумінням оточення й природи.
Казки, незалежно від того, які
в них за віковою приналежністю
діють герої, мають великий психологічний вплив на дітей різного віку, тут вільно відбувається
зміна самоідентифікації, залежно від проблем, що хвилюють
слухача чи читача.

ÍÅ ÌÀªÌÎ
ÏÐÀÂÀ ÇÀÁÓÒÈ
20 лютого в Народному домі с. Матків відбувся вечір Пам’яті, приурочений річниці Революції Гідності та вшануванню
Небесної Сотні.
Рівно два роки минуло з часу
трагічних подій на Майдані Незалежності в Києві, розстрілу
мирних протестувальників – Небесної Сотні.
У найжорстокіші морози та
страшні беркутівські ночі український Майдан жив і платив гірку
ціну за своє право жити в країні,
де би панували добробут, процвітання, справедливість.
Учні Матківського НВК презентували драматичне дійство, де
висвітлили трагічні події Революції Гідності. Заключне слово
було надано директору школи

М.М. Трийцятнику, який наголосив: «Небесна Сотня, ВоїниГерої, що віддали своє життя на
Сході України у війні з ворогом
нашої Батьківщини – «Московією», залишаться в нашій пам’яті назавжди. Вони згасли, як
зорі… А світло запалених в їх
честь свічок в Україні, як частинки вічного, було даниною тим,
хто назавжди відійшов від нас.
Загиблі Герої віддали своє
життя за кожного з нас, за наше
майбутнє. Пам’ять про них повинна залишитися в наших серцях назавжди».

Дитина легко входить у незвичну для неї обстановку казки, вона інтуїтивно відчуває, що
казки – нереальні, але разом з
тим вважає, що таке могло бути
в дійстві. Дитина виконує прохання і повеління дорослих, а саме
не керує ніким, хоча й хотіла б
наслідувати їх. У казці ж все
можливо. Великі і маленькі мрії
дитини здійснюються у світі казки, з героями яких вони співпереживають. Тобто, дитина граючись у казку, втілює в грі свої неусвідомлені бажання.
Казки наповнені героями і ситуаціями, які можуть дати поштовх процесам ототожнення,
коли дитина непрямим шляхом
здійснює свої мрії, компенсує
свої уявні чи справжні недоліки.
Перша самостійно прочитана
книжка ніби заново відкривається, як справжнє естетичне і
пізнавальне явище, стає водночас новим емоційним інструментом самонавчання.
Дитина приходить до школи з
Вечір Пам’яті надав можливість людям поспілкуватися,
знову згадати та переосмислити те, для чого на Майдан вийшли мільйони однодумців. У
підсумку усі переконалися, що
Майдан ще не завершився. Майдан триває і далі… І обов’язком
кожного з нас не бути байдужим
до проблем нашого суспільства
та долучатися до його розбудови. Нам є до чого йти, тільки
спільно, об’єднавшись, ми можемо завершити цю боротьбу і
вибороти для нас справжню,
вільну Україну. Важливим має
бути те, щоб не згас дух наш. Як
говорив Великий Каменяр Іван
Франко, «дух, що тіло рве до бою,
рве за поступ, щастя й волю».
Щоб не були даремними наші
гіркі втрати, щоб не згасли ідеї
Майдану. Все в наших руках. Тому
з вірою в майбутнє ставаймо до
праці.
О. ЛЯХ,
завідувач Народного дому с.
Матків.

«МАЙДАН СТОЯВ, А СОТНЯ В НЕБО ЙШЛА»
Стіна пам’яті Небесної Сотні, Прапор України, фотографії Героїв Майдану та воїнів АТО,
вишита ікона Божої Матері… Під звуки запису церковного дзвону та відео про Майдан ведучі
Лілія Бринь та Юлія Семець читають
монолог «Понад Майданом стелиться
туман». Під слова пісні «Плине кача»,
яку виконали учні Андрій Бойко та Іван
Сіданич, усі пом’янули Небесну Сотню
хвилиною мовчання.
Кожен учень тримав у руках запалену
свічку, яка була даниною тим, хто навічно
пішов від нас у Вічність. Також Михайлина
Кітраль прочитала вірш «Лист до матері»,
Назарій Тарасенко – «Скорбота», Наталя
Прокопів – «Мамо, не плач».
«Батьки, моліться, моліться щиро,
Щоб ваші діти жили у мирі» – такими словами була закінчена лінійка-реквієм пам’яті Небесної Сотні у Шум’яцькій ЗОШ І-ІІ ст.,
проведена нещодавно під керівництвом
вчителя Любомири Михайлівни Годованець.
Юліан ХАЩІВСЬКИЙ,
директор Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст.
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уже певною мірою визначеним
в родинному і ширшому соціальному середовищі, хоча, можливо, і малоосмисленим ставленням до потреби вчитися. Далі,
стаючи дорослішою, дитина поступово свідоміше ставиться до
всього навчального процесу,
нею щодалі більше керує бажання вчитися, щоб оволодіти певним колом знань, навиків. А допитливість, нестримне бажання
пізнавати все нове й нове задовольняється переважно з книжок, а також енциклопедій.
Підлітка хвилюють складні
питання:
– що таке справедливість;
– що таке добро і зло;
– які люди довкола нього;
– який він сам.
Якщо раніше дитина співдіяла, брала участь, співпереживала з героями книжок в уяві, то
тепер на перший план виходить
потреба діяти практично.
Підліток прагне діяльності, йому
треба обов’язково самому бути
учасником усіх справ, творити
суд, вершити справедливість.
Отже, доброта, довіра,
чуйність – це ті чинники, якими
наповнена дитяча душа.
Минуле мусить жити в прийдешньому поколінні, як урок
мужності, доброти. Тільки тоді
людина почуватиме себе щасливою і потрібною у цьому світі.
На закінчення хочу сказати –
даруйте своїй дитині хорошу,
цікаву книжку, мобільний почекає, а комп’ютер є у школі і між
іншим – це шкідливо для формування дитячого організму.
З повагою Катерина ШЕПІДА,
зав. бібліотеки Верхньовисоцького НВК.

ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ²
Ð²ÄÍÎ¯
ÇÅÌË²
23 роки Україна не знала
війни. Наш народ пишався
тим, що в буремні 90-і Україні
вдалося уберегти мир. Але
війна не обійшла нашу державу тепер. Багато родин опалило полум’я військових дій і
слова «Слава Україні- Героям
слава!»
набули
нового
змісту. Ці Герої – хлопці, що зі
зброєю в руках захищають
крихкий східний кордон України. І наша Верхньовисоцька
школа теж гордиться, бо в
ній навчалися захисники України. Це Михайло Шепіда, Михайло Дзерин, Степан Комарницький, Микола Комарницький, Євген Явецький, Василь
Іжик, Руслан Кравчак, Микола
Кузан, Микола Гембич, Іван
Копко,
22 лютого вчителі та учні зустрічалися з воїнами АТО Русланом Кравчаком та Михайлом
Кречківським.
Зустріч була хвилююча, тривожна і водночас й радісна. Учні,
затамувавши подих, слухали їхні
розповіді.
Учні 7 і 8-го класів – А. Кубан,
Д. Попівняк, А. Лях, М.Шепіда, Д.
Олюшинець, В. Лях, Л. Сеничич,
О.Мандзяк, В. Рудка, В. Кузан, І.
Попівняк, М. Федечко, А Гафич
разом з педагогом-організатором підготували літературно-музичну композицію, де читали
вірші, співали пісні, виконували
танці, присвячені Героям України. Хвилиною мовчання було
вшановано пам’ять Героїв. На
зустрічі М. Кречківський виконував авторські пісні про своїх побратимів. Школярі вручили цінні
подарунки учасникам зустрічі.
Валентина ІЖИК,
педагог-організатор.

Люблячу
д р у ж и н у,
матусю, бабусю, сваху
–
Марію
Олексіївну
Паращич –
із с. Шум’яч
щи росердечно вітають з ювілеєм, який
святкуватиме 16 березня, чоловік Микола,
дочка Галина, зять Віталій, онук
Олег, дочка Люба, зять Володимир, онук Вадим, сини Василь і
Микола, свати Надія і Андрій,
Богдан і Анна і бажають дорогій
ювілярці міцного здоров’я – з
роси і води, невичерпної життєвої енергії, родинного тепла,
святкового настрою, Божої опіки на довгій життєвій стежині.
Люба матусю, бабусенько
мила,
Спасибі велике, що Ви нас
зростили,
Що Ви нас любите, завжди
помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам
бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб
жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в
житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща.
Живіть довго, рідна, бо Ви в
нас найкраща.

Колектив працівників Матківського НВК щиро вітає з 45річчям, яке вона святкувала 6
березня, вчителя вихователя нульового класу – Лідію
Йосипівну Комарницьку – і
бажає ювілярці
міцного-міцного здоров’я, успіхів у роботі,
сімейного благополуччя, Божої
опіки у житті.
Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі
бажань.
Щоб доля дарувала тільки
радість,
Ні грама бід, ні крапельки
страждань.
А в небеснім просторі, де
світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі своїм
Синочком,
Приносить Вам щастя земне.

Педагогічний колектив Розлуцького НВК щиро вітає вчителя
початкових
класів Світлану
Василівну Курус з
днем народження, яке вона святкувала 8 березня. Бажає їй
світлої радості в
житті, міцного здоров’я – з роси і води, натхнення,
любові від рідних, поваги від людей, рясних Божих благословінь.
Хай сміється доля, як калина в лузі,
В колі щирих, вірних і хороших друзів.
Вам бажаєм щастя, радості
й тепла,
Успіхів вагомих, здоров’я й
добра!
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ПОНЕДIЛОК, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 18.30,
21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
15.20 Т/с «Бiлявка»
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
18.05, 01.45 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50, 22.45 З перших вуст
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Книга ua
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки
00.20 Телемагазин

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 02.05 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.55, 12.30 «Мiняю
жiнку - 3»
12.20 «10 хвилин з прем’єрмiнiстром»
13.45, 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 «Родичi»
22.00 «Грошi»
23.30 «Мiнкульт»

ІНТЕР
06.00 Д/ф «Шевченко. 200 рокiв
самотностi»
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 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка»
11.20, 12.25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом Каневським»
13.45, 14.20 «Сiмейний суд»
15.00, 16.15 «Жди меня»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробицi»
21.00 Т/с «Запитайте в осенi»
22.35, 03.15 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на вугiллi»

ВIВТОРОК, 15
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, 23.45 Вiд першої особи
07.25, 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, 01.55 Д/ф «Замки
Європи»
10.40 Чоловiчий клуб
11.50 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
12.15 Перша студiя
13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.05 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт

18.50, 22.40 З перших вуст
19.30 ДебатиPRO
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 01.30 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30 «Мiняю жiнку - 3»
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 4»
13.45, 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 «Родичi»
22.00 «Чотири весiлля 5»

ІНТЕР
05.20, 20.00, 02.15
«Подробицi»
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»
22.35, 03.05 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на вугiллi»

СЕРЕДА, 16
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
21.00, 01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
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
09.25 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.25 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15, 01.25 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
14.45 Гра долi
15.30 Т/с «Бiлявка»
17.10 Т/с «Таксi»
17.55, 02.10 Хокей. Чемпiонат
України. 1/2 фiналу
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини
20.30 Вересень
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.25 Тепло. Ua

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 01.50
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 4»
13.45, 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 «Родичi»
22.00 «Одруження наослiп 2»

ІНТЕР
05.15, 20.00, 02.25
«Подробицi»

06.05, 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»
22.35, 03.10 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на вугiллi»

ЧЕТВЕР, 17
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
21.00, 01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
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 Д/ф «Обличчя диявола»
10.20 Д/ф «Зимовi чари у серцi
Хорватiї»
10.45 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Надвечiр’я. Долi
15.10, 01.25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 7,5 км. Жiнки
16.40 Спогади
17.10 Т/с «Таксi»
17.55, 02.55 Хокей. Чемпiонат
України. 1/2 фiналу
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 02.25
ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.35 «Маша i ведмiдь»
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 4»
13.45, 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 «Родичi»
22.00, 23.30 «Право на владу
2016»

ІНТЕР
05.0, 20.00, 02.25 «Подробицi»
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»
22.35, 03.15 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3. Танцi на вугiллi»

П’ЯТНИЦЯ, 18
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, 23.45 Вiд першої особи

07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.30 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 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
09.45 Д/ф «Заснiжена
Трансiльванiя. Зимова подорож до холодного серця
Румунiї»
10.25 Чоловiчий клуб. Спорт
12.00 Вересень
12.25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Вiра. Надiя. Любов
15.10, 03.30 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10 км. Чоловiки
16.50 Театральнi сезони
17.15 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50, 22.40 З перших вуст
18.55 Про головне
19.35 INTERMARIUM
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

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, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 4»
13.45, 14.45 «Сiмейнi мелодрами - 5»
15.45 Т/с «Торговий центр»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 2»
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015»
22.30 «Свiтське життя»
23.30 Драма «Королева»

ІНТЕР
05.20, 20.00, 01.45
«Подробицi»
06.05, 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»
13.25, 14.20, 16.15 «Сiмейний
суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Залiзна хватка»

СУБОТА, 19
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 5 баксiв.net
13.40, 02.30 Бiатлон. Кубок
свiту. Гонка переслiдування 10
км. Жiнки
14.35 Чоловiчий клуб
15.25, 03.20 Бiатлон. Кубок
свiту. Гонка переслiдування
12,5 км. Чоловiки
16.20 Богатирськi iгри
17.15 Чоловiчий клуб. «Богатир
року»
17.55 Гандбол. Лiга чемпiонiв
19.55 Д/ф «Стародавнє мiсто
Лiцзян»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.35 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

КАНАЛ 1+1
06.00 «Грошi»
06.50, 19.30 ТСН
07.50 «Свiтське життя»
08.50 Т/с «Родичi»
13.00 «Голос країни 6»
15.40, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
17.35, 18.30 «Розсмiши комiка
7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.15 «Вечiрнiй Київ 2015»
01.25 Драма «Королева»

ІНТЕР
06.40, 20.00, 01.50, 04.45
«Подробицi»
07.40 Х/ф «До Чорного моря»
09.00 Х/ф «Двоє пiд однiєю
парасолькою»
11.00, 05.15 Х/ф «Службовий
роман»
14.00, 20.30 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
00.10 Х/ф «Випадковий запис»

НЕДIЛЯ, 20
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Золотий гусак
08.05 Свiт on line
08.20 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.05 Путiвник прочанина
09.15 Гра долi
09.55 Спогади
10.30 Твiй дiм
11.15 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт 12,5 км. Жiнки
12.15 Чоловiчий клуб. Спорт
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт 15 км. Чоловiки
15.05 Дорога до Рiо-2016
15.35 Фольк-music
17.00 Театральнi сезони
17.35 Т/с «Бiлявка»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
А.Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.20 Книга ua
23.00 День Янгола

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, 13.15 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
14.25 «Одруження наослiп 2»
15.45 «Чотири весiлля 5»
17.10 Х/ф «Принц Персiї. Пiски
часу»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.20 «Свiтське життя»
00.20 Х/ф «Цвiтiння кульбаби»

ІНТЕР
06.50 Х/ф «Службовий роман»
08.10 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Х/ф «Будинок для двох»
14.00, 21.40 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
20.00 «Подробицi тижня»
21.30 «10 хвилин з Прем`єрмiнiстром»
22.30 Д/ф «1961. Таємниця
київського потопу»
23.35 Х/ф «Вiй»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÇÌÀÃÀÍÍß Ç ÂÎËÅÉÁÎËÓ,
ÏÐÈÑÂß×ÅÍ² ÏÀÌ’ßÒ²
ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ
У неділю, 6 березня, у
спортивному залі Турківського
НВК відбулися змагання з волейболу, присвячені пам’яті українського поета Тараса Шевченка. Участь у змаганнях взяли команди юнаків та дівчат з

міст Турка, Старий Самбір та
Самбір.
Спортивний захід урочисто
відкрили голова Турківської РДА
Олександр Лабецький та Турківський міський голова Геннадій
Когут.

Майстерність, характер, командний дух, жага до перемоги
спостерігались у кожній грі, у
кожній ігровій сутичці. Чергове
набране очко командами викликало хвилю позитивних
емоцій не тільки гравців, а й тренерів та вболівальників.
До фінальної частини вийшли
найкращі та наймайстерніші.
Змагання відбувались по коловій системі. У результаті запеклої боротьби місця команди
розподілили так:
Чоловіки: І місце – Старий
Самбір, ІІ місце – Самбір, ІІІ
місце – Турка.
Дівчата: І місце – Старий
Самбір, ІІ місце – Турка (старша
група), ІІІ – місце – Самбір, ІV
місце – Турка (молодша група)
Переможці та призери змагань
були нагороджені дипломами,
медалями, грошовими винагородами, а чемпіони – кубками.
Микола ЛИЛО.

Знову –
чемпіони!
2 березня у м.Львів відбулася фінальна частина змагань
з настільного тенісу за програмою ХХV спартакіади обласних ігор профтехосвіти.
У фінальній частині змагань
взяли участь 18 команд. Команда учнів Турківського професійного ліцею впевнено пройшла всі
етапи змагань і переконливо
посіла перше місце.
На фото (зліва направо): Назар Ільницький, Микола Ілинич,
Дмитро Томаш
Юрій СУШИЦЬКИЙ,
керівник фізичного виховання Турківського професійного
ліцею

11 áåðåçíÿ 2016 ðîêó

ÂÈÌÎÃÈ ÄËß ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯
ÍÅÏÐÈÁÓÒÊÎÂÈÕ
ÓÑÒÀÍÎÂ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É
Турківське відділення Самбірської ОДПІ повідомляє, що, відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями,
(далі – Кодексу) неприбутковим підприємством, установою
та організацією є підприємство, установа та організація (далі
– неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким
вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що
регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих
доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників),
членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та
інших пов’язаних з ними осіб;
- установчі документи якої передбачають передачу активів одній
або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або
зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.
Консультації та допомога у відкритті Шенген та робочих віз.
Тел.: +380668381683.

Є проблеми?
ÞÐÈÑÒ
Марія Яворська

Проводиться розпродаж великого асортименту товару (плаття на випускний, дитячі куртки, одяг для дорослих, взуття тощо) в магазині «Дитячий світ» по вул. Молодіжна, 33 в м.
Турка.

Діють знижки від 10 до 70 відсотків.

Продається будинок в с.
Комарники (центр).
Ціна – договірна.
Тел. :0680543563.

Безкоштовна первинна консультація;
Усна/Письмова консультація
– до 200 грн.;
Позовна заява – до 300 грн.;
Представництво у суді – 150
грн.;
Підготовка проектів документів;
Юридичний супровід підприємницької діяльності.
Адреса: м. Турка, вул. Молодіжна.
Запис на консультацію за
тел.: (097)944-39-19, (063)63611-78.

Тільки один день!
16 березня
Êóïóºìî
íàòóðàëüíå
âîëîññÿ
(натуральне – від 32 см, сиве
та фарбоване – від 42 см) та
шиньйони. Від 2000 грн. за 1 кг
до 37000 грн. за 1 кг.
Годинники: в жовтих
корпусах (старі, наручні, механічні на запчастини (вибірково)
Адреса:
вул.
Січових
Стрільців,55, перукарня «Чародійка», тел.: 0934005720..

ЗАХИСТИ БАТЬКІВЩИНУ – ПРИХОДЬ НА КОНТРАКТ!
Військова частина А3817 (Самбірські сапери) оголошує набір на військову
службу за контрактом громадян, віком від 18 до 40 років, які проходили строкову
військову службу в Збройних Силах України, а також громадяни призовного віку, які
не проходили строкову військову службу і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста, магістра або професійно-технічну освіту (технікум, ПТУ) та середню освіту.
Заробітна плата – від 6500 грн., сержантсько-старшинський склад – від 7000
грн.. Хочемо зазначити, що Батьківщина, як і матір, – у нас – одна-єдина, зараз
їй потрібна наша підтримка й наш захист. Саме військова служба за контрактом – вибір кращих, вибір справжніх чоловіків, достойна заробітна плата.
Особам, які виявили бажання проходити військову службу у інженерній частині,
звертатись за адресою: м. Самбір, вул. Січових Стрільців, 6, військова частина
А3817, тел. (03236)3-35-67, моб. (067)-275-54-39.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Педагогічний колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю Марії Володимирівні Дністрянській з приводу смерті бабусі.
Колектив Боберківського НВК висловлює щире співчуття вчителям Марії
Романівні та Оксані Миколаївні Сенів з приводу тяжкої втрати – смерті свекри і бабусі.
Адміністрація і профспілковий комітет ДП «Боринське лісове господарство» висловлюють щире співчуття майстру лісу Сянківського лісництва Максиму Семеновичу Гритчаку з приводу тяжкої втрати – смерті дружини.
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