В ЄДНОСТІ – СИЛА НАРОДУ
ÃÀÇÅÒÀ ÂÈÕÎÄÈÒÜ Ç 25 ÑÅÐÏÍß 1990 ÐÎÊÓ

ÁÎÉÊ²ÂÙÈÍÀ
Âèäàííÿ Òóðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

¹19

(1420)

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ×ÀÑÎÏÈÑ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ

Ï’ßÒÍÈÖß,

«ÌÈ ÌÀªÌÎ
ÑÏ²ËÜÍÅ ÇÀÂÄÀÍÍß:
зробити нашу державу багатою,
розвиненою, європейською»
Нещодавно на черговій медичній раді відбулася словесна перепалка між учасниками АТО та медиками, після якої взяв слово і я, щоб висловити сконсолідовану позицію, що стосується нашого відношення до учасників бойових дій та Революції
Гідності.
у цих людей, у першу чергу, загострене почуття справедливості і
вони мають повне право висловлювати (навіть у різкій формі)
свої думки та пропозиції. Ми ж
маємо адекватно реагувати на
це. Водночас не дозволяти
будь-яких проявів нетактовності,
грубості чи зухвалості. Коли я
вжив слово «дурні», то це було в
переносному значенні. Я лише
хотів цим наголосити, що окремі,
нечисті душею та серцем, особистості таки дозволяють собі
називати так афганців чи
атовців.
Мені шкода, що тоді не всі зрозуміли мене правильно. І якщо
У процесі розмови, мені зробили зауваження, мовляв, чому
я когось скривдив, то щиро прошу вибачення. До того ж хочу
на вас тиснуть, нав’язуючи свою
позицію, демобілізовані бійці,
сказати, що ми – майданівці,
які ще недавно захищали нашу
атовці та афганці – спільно реалізовуємо у м. Львів проект буднезалежність на Сході України.
Доводячи до присутніх свою думівництва дерев’яної церкви,
ставлячи перед собою єдину
ку, я сказав, що ми всі – у великому боргу перед тими, хто зі
мету – утвердити у нашому серезброєю в руках, ризикуючи житдовищі високі моральні цінності
й віддати шану тим, хто її заслутям, пішов воювати на Схід. Як і
перед тими, хто боровся із зложив. Ми маємо спільне завдання: зробити нашу державу багачинною владою на київському
Майдані чи виконував інтернацтою, розвиненою, європейською. При цьому, працюючи синіональний обов’язок в Афганістані. Всі ці люди – герої й заслухронно, без звинувачень та договують постійної нашої уваги.
корів. І нехай нам у цьому допомагає Бог.
Хоч дехто вважає їх не такими,
як всі інші. Навіть дозволяє наОлександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської РДА.
зивати їх дурними. Насправді ж

ÑÌ²ÒÒß ÂÈÂÎÇÈÒÈÌÓÒÜ Ç
ÓÑ²Õ ÍÀÑÅËÅÍÈÕ ÏÓÍÊÒ²Â
До 1 червня усі населені пункти Турківщини мають бути охоплені
вивезенням твердих побутових відходів. На даний час відповідні
угоди з комунальниками уже уклали 15 сільських рад, до яких входять 30 населених пунктів. Найближчим часом усі сільські ради
мають прийняти правила поводження із твердими побутовими
відходами. В іншому випадку, на керівників органів місцевого самоврядування будуть складати адмінпротоколи й накладати штрафи.
У наступному номері нашої газети ми надрукуємо проект правил
благоустрою, запропонований Турківською міською радою. А тому
запрошуємо усіх небайдужих до їх обговорення.
Наш кор.

У неділю, 15 травня 2016 року, в культурному центрі
«Україна» відбудуться збори жителів м. Турка з наступним порядком денним:
1. Звіт міського голови про роботу Турківської
міської ради за піврічний період.
Початок зборів – о 15.00 год.
Геннадій КОГУТ,
міський голова.
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Ìàìî, ìàìî,
ÿ õîò³â!
Мамочко, мамо, я тебе захищав,
Рідну землю і рідну Вкраїну
Бог мене в боротьбі цій хрещав
І забрав до небесного клину.
Я хотів, щоб Вкраїна була,
Я хотів, щоб нам краще жилося,
Я хотів, щоб калина цвіла
Й прикрашала дівоче волосся.
Я хотів, щоб в лелечім гнізді
Навесні родились лелечата
Я хотів, щоб в погожії дні
Заквітчалась барвіночком
хата.
Я хотів! Поцілунків хотів,
Щоб кохана мені дарувала,
Я хотів, щоб мій погляд летів
У той гай, де зозуля кувала.
Мамо, мамо. Хотів я, хотів
Свою мрію шалену здійснити.
І у вирі юнацьких цих мрій
Своє серце тобі залишити.
Та не встиг… Мене клин поманив,
Я в далекі краї відлітаю.
І у злеті сльозу я зронив,
І у Бога про долю питаю…
Мамо, матусю, я ж не хотів,
Щоб збулося все так, як збулося.
Одне прошу тебе – не плач,
лиш молись,
Хай не сивіє твоє уже сиве волосся.
Софія РИШТЕЙ,
с. Штуківець.

У четвер, 19 травня
2016 року, в приміщенні
сесійної зали Турківської
міської ради пройдуть
громадські обговорення
по затвердженню генерального плану м. Турка. Початок обговорень –
о 16.00 год.
Геннадій Когут,
міський голова.

Педагогічний колектив і профспілковий комітет Боринського професійного ліцею щиросердечно вітають із ювілеєм викладача спецпредметів різьбярів по дереву та бересту Даниїлу Михайлівну Сипливу і бажають шановній ювілярці доброго здоров’я, світлої радості в житті, поваги від людей,
любові від рідних, благополуччя і Божого благословення на многії літа.
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними й доля не проста.
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості до ста.
Хай доля намітить ще років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра.
Хай повниться ласкою рідная хата
Й багато в ній буде людського тепла.

Колектив працівників ПП «Вікторія – 99» щиросердечно вітає з
55-річчям, яке святкує сьогодні, 6 травня, Ярослава Івановича Ільницького і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я – з роси і води,
удачі, добра, родинного тепла, Божої милості
на довгій життєвій дорозі.
Прийміть вітання наші щирі
І побажання в цей святковий день.
Нехай з небес від Бога ллється милість,
Любов і шана – від людей.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі многії літа.

8 травня святкуватиме 17 років – Святослав Юрійович Сович із с.
Ясінка.
Дорогого і люблячого похресника із цим прекрасним святом щиросердечно вітає хресна
мама і бажає йому міцного здоров’я, здійснення мрій, надійних і добрих друзів, радості, любові, добра на довгі і щасливі, даровані Богом
роки.
Знову квіти цвітуть, скоро ранки вмиватимуть роси,
Спалахнула довкола земля смарагдовим
вогнем,
Бо прийшла вже весна і небесна засяяла
просинь,
Щоб Тебе привітати з цим прекрасним, урочистим днем.
Це Твій день, я теж хочу Тебе привітати,
Не сумуй, веселись і в здоров’ї живи до 100 літ.
Хай Твій шлях попровадить Пречистая Божая Мати
І Небесний Ісус береже Тебе завжди від бід.

ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З
ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ
АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ПРАЦІВНИКІВ

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:
- Завжди вчасна та достойна оплата
праці
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в м. Ужгород
(для іногородніх)

- Харчування за пільговою ціною
- Безкоштовне транспортування на/з роботи
- Медичне страхування за рахунок компанії
- з/п – від 5000 грн.

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефони для довідок: (0312) 42 90 41, мобільний 0959428428, безкоштовний тел.: 0 800 500 736

2 стор.
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Ï³äñóìêè ðîáîòè äåïóòàò³â-ñâîáîä³âö³â íà
çàñ³äàíí³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 26 êâ³òíÿ
26 квітня відбулося чергове засідання сесії Львівської обласної ради.
Окрім іншого, йшлося про політичну кризу в державі, яка,
попри зміну уряду, лише поглиблюється. З цього приводу
депутати від ВО «Свобода» виголосили заяву фракції, в якій
зазначають, що заміна прем’єра Яценюка на прем’єра Гройсмана і затвердження нового складу уряду відбулися за допомогою кулуарних торгів, таємних змов з олігархами, з
порушенням регламенту та закону. «Перші кроки нового
уряду не забарилися: це заява Гройсмана про зростання тарифів та черговий офшорний скандал. Більше того – відбувається узурпація влади однією особою та її оточенням. За
такої ситуації політична криза в країні лише поглиблюватиметься, і єдиний спосіб розв’язати цю проблему - оголосити дочасні парламентські вибори за новим виборчим законодавством», - йдеться в документі.
З ініціативи фракції ВО «Свобода», до порядку денного сесії
внесено проект звернення до ВРУ щодо необхідності деофшоризації. Як йдеться в документі, за 10 років (2004-2013) з України
за кордон вивели понад 116 млрд доларів. І водночас Україна
просить у МВФ позичити 4 млрд. доларів, до того ж на «кабальних» умовах. Фракція пропонує ВРУ ухвалити законопроекти, зареєстровані парламентарями-свободівцями, оскільки це може
стати першим важливим кроком на шляху до деофшоризації.
Також з ініціативи свободівців, на розгляд сесії винесено звернення про недопущення приватизації державних стратегічних
підприємств, які уряд хоче розпродати в час війни за безцінь «потрібним» людям.
Водночас приватизаційний скандал розгорнувся й у Львівській
обласній раді, керівництво якої пропонувало депутатам затвердити перелік об’єктів комунальної власності для продажу. Проти
цього проекту голосувала фракція ВО «Свобода», бо вважає, що
процес приватизації намагаються провести не прозоро, в проекті рішення нема інформації про стан об’єктів, спосіб приватизації тощо. Оскільки йдеться про комунальне майно територіальних громад, доцільно було б спитати думку цих громад, чи
потрібно продавати будівлі, розташовані на їхній території, чи до-

У своїй книзі «Жукотин» (відомості з історії, етнографії,
фольклору, культури бойківського села), автор, відомий наш
земляк Павло Лехновський, вмістив авторський гімн рідного
села «Пісня про село Жукотин». Музику написав знаний етнограф та музикознавець Петро Зборовський. А нещодавно
свій варіант музики написав ще й викладач Турківської музичної школи Іван Браток. Сьогодні разом зі словами пісні подаємо й ноти, написані Іваном Михайловичем.

Ï²ÑÍß ÏÐÎ ÑÅËÎ
ÆÓÊÎÒÈÍ
Село моє, опалене вогнем,
Омите потом і полите кров’ю,
–
В душі моїй і серці вічний щем,
–

Люблю тебе синівською любов’ю.
Село моє чарівної краси
На згарищі постало із руїни,
В тобі, неначе в крапельці
роси,
Відбилась доля неньки-України,
Приспів:

цільніше їх віддати в оренду чи використати по-іншому. Водночас
фракція ініціює створення контрольної комісії з питань приватизації майна спільної власності територіальних громад області.
На засіданні сесії розглядали зміни до Комплексної програми
соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин, а також родин
Героїв Небесної Сотні на 2016-2019 роки, зокрема про компенсацію витрат родинам загиблих воїнів на спорудження надмогильних пам’ятників. Однак була несправедливість стосовно компенсації на раніше встановлені пам’ятники. За наполяганням
фракції, при перегляді бюджету передбачать додаткові кошти
для компенсації родинам загиблих на встановлення надмогильних пам’ятників.
Уже не вперше депутати-свободівці домагаються поліпшення
житлових умов для зв’язкової Шухевича Ольги Ільків, однак
міський голова Львова та обласна влада «відфутболюють»
відповідні звернення. На сесії свободівці запропонували забрати 500 тисяч гривень із видатків на поліцію й звернутися, аби ці
видатки, як і належить, було профінансовано з держбюджету, а
суму з обласного бюджету скерувати на житло для зв’язкової УПА.
Однак депутатська більшість не підтримала цієї пропозиції. Тоді
за пропозицією фракції вирішили, що при перегляді обласного
бюджету за підсумками шістьох місяців Львівська обласна рада
розгляне питання виділення коштів на придбання житла для
Ольги Ільків, а також звернеться до Львівської міської ради про
співфінансування.
Свободівці також виступили з ініціативами до 25-річчя незалежності присвоїти звання Героя України сотникові УПА Мирославові Симчичу, а також позбавити цього почесного звання одіозних осіб, які співпрацювали з антиукраїнським режимом.
Фракція також закликає керівництво області та міську владу м.
Львова виділити кошти з обласного та міського бюджетів на
здійснення благоустрою території, прилеглої до пам’ятника Провідникові ОУН Степанові Бандері, та провести такі роботи до 24
серпня.
Мирослава КАЛИНИЧ,
депутат Турківської районної ради.
Жукотин, Жукотин, Жукотин –
Мій батьківський поріг,
Жукотин, Жукотин, Жукотин –
Родинний оберіг,
Жукотин, Жукотин, Жукотин –
Колиска синіх гір,
Жукотин, Жукотин, Жукотин –
Відблиски ясних зір.
З Боленковиці* аж по Кривий
Круг* –
Будзовина* , Буковина*, Долина * ,
Тут кожен круг ** – мій щирий
друг,
Бо це моя маленька батьківщина.
Нічого в світі кращого нема

Від рідної вітцівської
оселі,
Тоді чому нам сниться чужина?
Чому ми знов сумні, а не
веселі?
О Господи, пошли нам
благодать,
Даруй нам, Боже, долю
незрадливу,
Благослови, щоб горя
більш не знать,
І засвіти нам зіроньку
щасливу.
*
Назви окремих частин
села
**
Круг – частина села.

Тато, баба Катя, стрик Микола,
братик Миколка вітають з 4 рочками, які відзначила 30 квітня, дорогеньку донечку, сестричку, онучку, племінницю – Даринку Іванівну Годій –
і
бажають
їй
міцного здоров’я і
щасливої долі, радості і Божого благословення.
У торті свічечки чотири –
І зовсім Ти вже не маля,
Вже повна мудрості та сили,
Ти наче сонечко сія.
Ласкаве Твоє щебетання
Дарує радість всім і сміх,
З чотирма рочками вітання!
Щастячка, доленьки і втіх.

Колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст.
щиро вітає з 60-річчям від дня народж ення
вчителя
історії – Богдана Петровича Галишича – і
бажає йому міцного здоров’я, родинного тепла, мирного
неба над головою,
Божої ласки на многії
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.
Іван, Микола, Іванна – з сім’ями
та свати з с. Комарники щиросердечно
вітають зі славним
ювілеєм – 70річчям від дня народж ення,
яке
відзначив 5 травня,
жителя с. В.Висоцьке – Ярослава
Івановича Височанського – і бажають йому міцного здоров’я, щастя,
радості, добра, довголіття, Божої
опіки.
Хай Вас щастя як дощ омиває,
Хай Вас радість завжди зустрічає.
Хай світлою буде життєва
дорога.
Любові – від рідних, а ласки – від
Бога.
Черговий проект меморіалу Героям подав на обговорення громадськості член проводу Турківської РО КУН Микола Михайлик. Просимо наших читачів активніше
включитися в обговорення щоб
вибрати найкращий.

6 òðàâíÿ 2016 ðîêó
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ÁÓÒÈ ÎÑÍÎÂÎÞ ÍÀØÎ¯ ÍÀÄ²¯ ÍÀ
ÑÏÐÀÂÄ² ÊÐÀÙÅ ÌÀÉÁÓÒÍª
Кілька тижнів тому були опубліковані мої роздуми «Відповідальність перед Богом». Підставою для такої теми слугували слова із вступу до Конституції України «усвідомлюючи
відповідальність перед Богом…» Ці слова стосуються всіх
громадян нашої держави, незважаючи на будь-які відмінності.
Цього разу хочу поміркувати над дещо іншою за своєю суттю відповідальністю - перед дітьми. Діти - важливі члени нашого суспільства, замислитися про відповідальність перед
якими спонукає нас подвійна річ.
По-перше, діти не залишаютьроткому дописі згадкою про два
ся дітьми на дуже довгий час, бо
елементи, необхідні в перші
процес формування майбутньроки життя.
ого громадянина триває приБатьки мусять ставитися до
близно до двадцяти п’яти років.
своєї дитини як до людини, тобА, по-друге, від їх виховання
то дати їй відчути, що вона людизалежить майбутнє нашого сусна. Завдання, безумовно, дуже
пільства – держави.
складне, але, знехтувавши ним,
Конкретніше, на що бажаю
можна поставити дитину на
звернути увагу шановних читачів,
фальшивий шлях.
– це представлення теми у
Інший необхідний елемент –
формі відповідальності супроти
це виховувати дитину в атмосдітей та молоді.
фері тепла і мудрої любові. Діти,
Цю відповідальність повинні
які цього не одержали, – це ті,
брати на себе різні групи, які
що в той чи той спосіб тікають з
мають вирішальний вплив на
дому і блукають вулицями наших
розвиток громадян від моменту
міст.
народження до, приблизно, заНещаслива та дитина, між
кінчення навчання чи, іншими
батьком і матір’ю якої є постійна
словами,
до
досягнення
незгода та непорозуміння, а ще
зрілості.
гірше, коли батьки знущаються
«Групи» – це передовсім батьз дитини – як у фізичному, так і в
ки, а далі вчителі на різних
моральному плані.
рівнях, а остаточно – усе суспНаступна група, приклад якої
ільство.
є дуже вагомий у процесі вихоБатьки, через яких народвання дитини, – це вчителі пожується нова людина або, точнчаткової та середньої школи.
іше, через яких людина від ГосПочинаючи розмову про вчипода отримує дар життя, мають
телів, автор цих рядків свідомо
визначальний вплив на розвивжив слово «приклад». Бо зазток особистості, а властиво – на
вичай ми вважаємо школу устаїї дальше життя.
новою, в якій дитина суто дістає
Не беруся детально розглязнання. Так, знання потрібні,
дати, які саме завдання мають
але це не найважливіше в пробатько й мати в перші роки житцесі виховання.
тя дитини. На цю тему існує баПершочерговим є приклад
гато літератури, з якою дорослі
вчителя чи вчительки, який заповинні ознайомитися, щоб нахоплює дитину і зроджує в неї
лежно виконати своє покликанпочуття глибокої пошани до
ня.
своїх шкільних вихователів, таІснують також різні заходи (накою мірою, що дитина бажає
приклад, зустрічі для наречерівнятися на них.
них), організовані церковними
Учитель, який тільки передає
чи суспільними групами.
інформацію, властиво, мало
Хочу обмежитися в цьому ковідрізняється від бездушного

комп’ютера. Тому установи, які
виховують майбутніх педагогів,
приймаючи абітурієнтів на навчання, повинні звернути особливу увагу на їхні особисті прикмети.
Хотів би додати стосовно вчителів ще одне зауваження. Учитель має втішатися повагою
батьків учнів, а батьки – зі свого
боку – повинні поважати гідного
вихователя їхніх дітей.
У житті молодої людини дуже
важливим є період від дванадцяти до вісімнадцяти років. Це
час, коли вже закінчилося дитинство і людина починає критично мислити, розрізняти те,
що будує гарні стосунки між
людьми, і те, що їх робить один
до одного байдужим, безсердечним.
За умови нормального розвитку, людина, хоч ще дуже молода, починає захоплюватися
тим, що добре, і оминати те, що
її вражає. Вона також починає
самостійно вибирати, із ким
спілкуватися.
Однак цей, приблизно другий
десяток життя людини, має свої
особливості, які можуть серйозно вплинути на її дальший розвиток.
Однією з цих особливостей є
вплив батьківського життєвого
прикладу. Батьки, закохані в
гроші, можуть навіть свідомо
передати дітям свій матеріалі-

Âåëèêîäíº
ñâÿòî ïèñàíêè
Села Турківщини завше рясніють мистецькими талантами. Традиційно до
Великодніх свят у культурному центрі «Україна» в м. Турка зорганізовано
виставку писанок «Великдень для всіх» та святковий концерт «Котилася
писанка». Талановиті майстрині-писанкарки, учні старших та молодших
класів, працівники народних домів та бібліотек району взяли активну участь
в організації та проведенні святкового дійства.
Жителі міста та гості вкотре мали нагоду помилуватись роботами відомих майстринь-писанкарок – Катерини Ціко (с. Либохора), Ольги Сверлович (с.
Бітля), Олени Костишак (с. Присліп), Марії Кльоб і Світлани Кльоб (с. Нижня
Яблунька), Лідії Ігнацевич (с. Явора) та багатьох інших. Більш ніж 500 унікальних писанок, що ввійшли до 47-ми композицій, було представлено на виставці.
До уваги поціновувачів писанкарства – писанки з бісеру, традиційні воскові
писанки, драпанки, мотанки, мальованки, писанки з використанням квілінгу.
Організатор виставки «Великдень для всіх» – провідний методист по народних
промислах районного Народного дому Микола Комарницький розповідає, що це не
перша виставка, проведена в районі та поза його межами, а двадцять п’ята. Спочатку займався організацією невеликих експозицій писанок з нашого міста в районному
Народному домі, а з 2000 року організовують їх в приміщенні культурного центру
«Україна». Далі почали залучати села району. Так поступово збільшувалась кількість
робіт. У 2008 році при Будинку дитячої та юнацької творчості організовано школу
писанкарства, яка працює донині.
– Не обмежуємось представленням суто писанок. Виставкові роботи – це також
кошики, вишиті сорочки, рушники, дитячі малюнки, які виставлялися і на обласній
виставці. В листопаді цього року плануємо організувати велику виставку народних
промислів, яку представлятимемо на спільних виставках у Львові. Наші районні писанкарки – відомі майстрині не лише на Турківщині. Їхні роботи славляться і в Канаді,
Бельгії, Америці, каже Микола Юліанович.
На великодній виставці також були представлені роботи турківських майстринь –

стичний світогляд.
Навпаки, батьки, які на перше місце в щоденному житті висувають справжні духовні
цінності, передають їх як найкращу спадщину своїм нащадкам.
Це передавання позитивних
чи негативних вартостей відбувається природним шляхом: що
батьки думають, про що говорять, як поводяться – формує
їхню дитину. Тож відповідальність батьків стосовно дітей
у цей період їхнього життя не
перестає бути надзвичайно важливою.
Звісно, не можна закривати
очей і на інші джерела впливу
на дітей і молодь, серед яких
дуже важливими є ЗМІ та оточення ровесників. Автор цих рядків
сподівається, що для аналізування цього буде інша нагода,
хоча вже сьогодні запрошує
батьків та інших зацікавлених
осіб подумати і робити свої висновки.
Процес виховання далеко не
вичерпується із закінченням середньої школи.
Добре впорядковане суспільство, яке будує своє життя на
солідних основах, забезпечує
собі гарне майбутнє. Однак даймо щиру відповідь на запитання: чого можна сподіватися від
майбутніх лікарів, юристів,
підприємців, науковців, по суті,
представників усіх професій, які
свої оцінки та дипломи «купили», а не здобули власним зусиллям?
На превеликий жаль, наша
вища освіта веде злочинну
діяльність. Наслідки такої безвідповідальності з боку викладачів і керівництва навчальних
закладів супроти майбутніх професіоналів чи працівників взагалі годі собі уявити.
Паралельно з цим можна хіба
тільки розглядати крайній безлад у політичному житті, який баламутить майбутнє покоління
громадян, що все ж таки мріє
жити в упорядкованому світі.
Сьогоднішня дітвора повинна
бути основою нашої надії на
справді краще майбутнє. Тому
благаю всіх безвідповідальних
батьків та вчителів схаменутися
і не розбазарювати єдиний
справжній скарб нашого народу. Так хочеться вірити, що зможемо відкинути погане і плекати те, що найкраще, найцінніше.
+ ЛЮБОМИР

Від щирого
серця вітаємо
з днем народження,
яке
святкуватиме
7 травня, дорогого, люблячого і турботливого батька, дідуся і прадіда,
жителя м. Турка – Віктора
Івановича Прика – і бажаємо
дорогій нам людині доброго здоров’я, радості, гарного настрою,
родинного тепла, миру, достатку, Божої опіки на многії літа!
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.
З любов’ю – правнуки, онуки,
діти.
Адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ
щиросердечно вітають із ювілейним днем народж ення, який
святкуватиме 10
травня, бухгалтера
Турківської КЦРЛ –
Світлану Ярославівну Кузьмак – і бажають шановній ювілярці міцного-міцного здоров’я, сімейного благополуччя, великого людського щастя, добра,
любові, миру, Божої ласки на
многії і благії літа.
Зичимо в день ювілею сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра.
Здійснення думок, задумів і
мрій,
Сповнення усіх планів і
надій.

Олександри Цуняк, Галини Дем’ян та Марії Яворської. Можна було побачити учнівські
образотворчі роботи на Великодню тематику. Вчителька образотворчого мистецтва
Турківського НВК Галина Дем’ян провела для всіх охочих майстер-клас із розпису
писанок.
Також в рамках заходів, присвячених
Великодню, відбувся
святковий концерт
дитячих колективів
«Котилася писанка».
У концерті взяли
участь учні з м. Турка
та с.с. Сянки й Нижня Яблуньк а. Райцентр представляли
два дитячі танцювальні колективи:
«Едельвейс»(керівник Оксана Кондзьолка) та «Сузір’я»
(керівник Анна Ференц). Особливо яскравим та неповторним був виступ колективу «У Великодньому кошику», під керівництвом Марії Яворської. Прекрасним доповненням свята
став музичний виступ солістів: Христини Косолович, Яни Місяйло, Віри Ляхович, Людмили Куприч, Софії Германович, Іліани Михайлишин, Миколи Магдича. Добре знайомі
кожному українські пісні по-новому прозвучали у виконанні талановитих виконавців.
Організатор святкового концерту Анна Ференц подякувала завідувачам народних
домів с. Нижня Яблунька – Володимиру Мишковському та с. Сянки – Івану Шушку за
залучення творчого потенціалу талановитих учнів та активну участь в організації свята.
Анна СЕМЕНКІВ,
студентка факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету.
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Перетворимо наші села
в суцільний квітник
Одного разу я прочитав цікаву інформацію, як люди вміють давати собі раду громадою. В
одному периферійно-провінційному невеличкому містечку в Англії його жителі вирішили покращити свій добробут в оригінальний спосіб. Для того, щоб в їх містечко приїздили відпочиваючі, туристи, вони його перетворили в суцільний квітник. Біля кожної хати вздовж парканів
повисаджували велику кількість різноманітних квітів, що квітують ціле літо.
Уздовж вулиць, де була така можливість, теж повисаджували квіти. На майданчиках міста розмістили клумби з квітами. На балконах теж усюди квіти. Одним словом, містечко перетворилось на суцільний квітник. В результаті до містечка потягнулись масово відпочиваючі, щоб полюбуватись його красою. Місцевим жителям є від приїжджих вигода. Вони хочуть поїсти, винайняти житло для відпочинку,
за що платять відповідну суму власнику житла.
У нашому районі утворено комісію по проведенню щорічного конкурсу «Екологічно чистий населений пункт». Крім екологічного стану довкілля населених пунктів, бажано залучити жителів району до
масового висаджування квітів, не тільки під вікнами своїх будинків, яких не завжди видно з вулиці,
(дороги), але й біля доріг.
А конкурс провести у двох номінаціях: «Екологічно чистий населений пункт» і «Квітучий населений
пункт», чи якось може інакше назвати. Словом, треба зробити все, щоб наші села приваблювали
туристів не тільки своїми гірськими пейзажами, чистим повітрям і водою, але й суцільним квітником,
який ми маємо і можемо створити своєю працею. Сили для вирощування квітів ми можемо мати за
рахунок зменшення затрат при вирощуванні картоплі.
До речі, багато людей вже вирощують її за одним із голландських методів. На відповідно підготовлений ґрунт (угноєний, переораний і заволочений) розкладають бульбу так, як і під борозни (25-30 см
картоплина від картоплини і 30-40 см – рядок від рядка), не прикриваючи їх ґрунтом. Зверху на розкладену бульбу розстеляють, що є на господарстві: солому, листя, бур’ян сухий, сіно та інше. Шар цього
настилу поверх бульби має бути товщиною не менше 40 см, бо інакше урожай бульби позеленіє. Я
особисто вже 4 роки висаджую бульбу в такий спосіб і урожай не гірший, ніж в тих господарів, що її
садять за плугом чи в ямки за мотикою. Але виграш тут великий в затраті праці. Накрив бульбу соломою
– і не заглядаю до неї до збору нового врожаю. Не треба скиби (борозди) сікти, прополювати (порушувати) і також не треба обгортати. Як бачимо, не треба горбатіти під час обробітку.
Більшість людей у нас не мають соломи, щоб накривати бульбу. Я проводив експеримент. Посіяв дві
грядки озимого жита восени. Весною, в другій половині травня, коли це жито виросло біля 1 метра
висотою, я його скосив. Цей житній зеленець склав на одну грядку, а на звільнену від зеленцю, не
переорюючи її, розклав картоплю і накрив зеленцем з обох грядок. В такий спосіб можна виходити з
ситуації: коли немає соломи – сіяти швидкоростущі озимі трави, зернові, а весною садити картоплю і
накривати скошеною зеленою масою. Треба врахувати, що земля має бути добре вправлена.
Закликаю всіх земляків садити картоплю за таким голландським способом, а зекономлену силу
використати для квітів.
Микола МИХАЙЛИК,
член Проводу Турківської РО КУН.

Ë²Ñ²ÂÍÈÊÈ ÎÍÎÂÈËÈ «ÁÅÐ²ÇÊÓ»
І просять всіх берегти цю відпочинкову зону

6 òðàâíÿ 2016 ðîêó

Педагогічний колектив Красненської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно
вітає з ювілейним днем народження вчителя біології і хімії – Ірину
Йосипівну Білинську – і бажає шановній ювілярці великого людського щастя, радості, благополуччя, Господньої опіки на многії
літа.
Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лише треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Дружина Ірина, син Іван, невістка Люба, сини Назар і Василь та
свати з Либохори щиросердечно вітають з днем народження, яке
святкував 2 травня, дорогого, люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, батька і свата – Івана Йосиповича Кузана із с. Матків – і
бажають йому міцного здоров’я, світлої радості в житті, благополуччя, миру і довголіття.
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.

Педагогічний колектив Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. щиросердечно вітає
з 60-річним ювілеєм досвідченого педагога, чуйну і щиру людину,
вчителя початкових класів – Наталію Іванівну Осташ – і бажає шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, щастя без ліку
і довгого віку.
Хай над Вам 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!

Традиційно в часі Великодніх свят в зоні відпочинку «Берізка» біля Явірської ГЕС збирається чимало відпочивальників, щоб насолодитися чудовою природою, поспілкуватися з друзями, помилуватися
краєвидами. Приємно, коли тут все гарно прибрано, ошатно полагоджені альтанки, приведено до ладу
переходи через потічки. Хоча так є не завжди. Деякі «любителі природи», приїхавши на відпочинок,
залишають після себе гори сміття,
розмальовують будиночки, щось на
зразок «тут був Ваня», розпалюють в
недозволених місцях вогнища. Проходить зовсім небагато часу й чудова «Берізка» перетворюється на стихійний смітник.
Нещодавно, мені розповідали історію, як на перший погляд інтелігентна компанія відпочивала тут. А після
себе залишила все, що не доїла, не
допила. На зауваження одного з активістів «приберіть за собою», підпитий молодик в грубій формі сказав:
«Тобі більше всіх треба, іди, куди намірився».
Очевидно, мало хто знає, що кожного року, напередодні Великодня,
працівники ДП «Турківське лісове господарство», беручи участь в акції «За
чисте довкілля», проводять тут благоустрій територій, прибирають зону
лісових насаджень від побутових
відходів, загалом приводять до належного стану цю чудову місцину.
Цьогоріч 16 працівників лісового господарства, під керівництвом директора Василя Барабаша, відновили маршрутні переходи, пофарбували альтанки, навели ідеальний санітарний стан, як і годиться
напередодні такого великого християнського свята. І вже вкотре звертаються до жителів району та
подорожуючих, що зупиняються тут, з проханням бути екологічно культурними, берегти природу та
рукотворні споруди, що прикрашають зону відпочинку.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ДЗВІН»
На виконання розпорядження голови Турківської районної державної адміністрації, відділом освіти Турківської РДА було організовано та проведено серед школярів конкурс «Чорнобильський дзвін», присвячений 30-м роковинам
однієї із найтрагічніших подій в історії людства, найжахливішої події нашої
держави – аварії на Чорнобильській АЕС.
Учні загальноосвітніх шкіл району (всього 73 особи) дуже активно включилися у
проведення цього конкурсу. Зокрема у культурному центрі «Україна» була розгорнута виставка дитячих малюнків, присвячена Чорнобильській катастрофі. Кращі учнівські
роботи відзначені працівниками бібліотеки, культурного центру «Україна» та управління соціального захисту населення Турківської райдержадміністрації. Представник

управління соціального захисту Мар’яна Крайняковець найкращих учасників конкурсу нагородила грамотами. За почесне перше місце їх удостоїлися Марина Павлик –
учениця 9 класу Завадівського НВК та Анатолій Чапаєв – учень 7 класу Буковинської
ЗОШ І-ІІ ст. За друге місце нагороди одержали Михайло Цебак – учень 6 класу
Вовченського НВК, Марина Яворська – учениця 6 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1,
Ірина Хащівська – учениця 5 класу Присліпського НВК. Нагороди за третє призове
місце Мар’яна Михайлівна вручила Вікторії Іваник – учениці 3 класу Сянківської ЗОШ
І-ІІ ст., Мар’яні Гоцур – учениці 7 класу Сянківської ЗОШ І-ІІ ст., Марії Гавдан – учениці
7 класу Верхньояблунського НВК, Ліді Роздольській – учениці 5 класу Завадівського
НВК, Андрію Ковбі та Андріані Гав’як –учням 7 класу Турківської школи-інтернату.
Відділ освіти Турківської РДА висловлює щиру подяку всім, хто долучився до конкурсу «Чорнобильський дзвін».
Любов САКАЛЬ, Наталія УСИК – методисти РМК.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ
ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÎÑÁÁ
Незабаром мешканцям багатоквартирних будинків, які ще
не створили «Об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку», доведеться зробити вибір. До 1 липня 2016 року держава зобов’язала їх об’єднуватися в ОСББ. Згідно «Закону про
управління житловими будинками», монополія ЖЕКів на надання житлово-комунальних послуг закінчиться в липні цього
року. Отже мешканцям багатоповерхівок треба обирати, чи
створювати власне ОСББ, чи вступати в об’єднання, яке їм
запропонують. Для багатьох українців цей процес нині є незрозумілим, але незнання закону не звільняє від його виконання.
Дехто з правознавців ствердбуде з кого спитати звіт за викожує, що мешканці багатокварнану роботу.
тирних будинків взагалі не зобоЯкі можливості та небезпеки
в’язані створювати ОСББ. Закоприховує в собі закон України
ном передбачений варіант уп«Про особливості здійснення
равління будинком «без ствоправа власності у багатоквартиррення юридичної особи». Але
ному будинку».Що загрожує
такий крок обмежує їх можлимешканцям багатоквартирного
вості щодо капітальних ремонтів
будинку, який до 1 липня 2016
та відстоювання власних прав з
року не визначився з формою
надання якісних комунальних
управління?
послуг. Звісно, в такому разі ніхто
У такому випадку місцеві органе забороняє мешканцям самони виконавчої влади самі пристійно збирати гроші на капізначать управителя такого бутальний ремонт, але укласти
динку на конкурсній основі. Чи
договір на його проведення, не
буде з кого вибирати кандидатів
маючи статусу ОСББ, буде склад– невідомо, але обрати когось з
но. Крім того, в законі є ніші, які
них доведеться. Компанія, яка
допускають можливість деяких
буде «надавати послуги з управзловживань та фальсифікації.
ління будинком», зможе встаноАвтоматично виникнуть питанвити тарифи на власний розсуд.
ня: хто буде займатися утриманПерше, про що не забуде упраням будинку та платити за комувитель, це його зарплатня, яка
нальні послуги. Крім того, не
буде закладена у вартість та-

рифів. Управитель, як будь-який
менеджер, забажає мати свій
відсоток за те, що він лише розпоряджається чужими коштами.
Крім винагороди управляючого,
в ціну тарифів будуть закладені
гроші на майбутні поточні та капітальні ремонти. В такому разі
нові тарифи будуть в рази, а
може навіть в десятки разів
більші, ніж нині діючі. Можливо,
така цінова політика людям не
сподобається. В разі незадоволення мешканців роботою управителя, розірвати з ним договір
буде дуже важко, тому що замовником послуг тут виступають не
мешканці, а друга особа. Виключно міська рада зможе ініціювати процес відмови від послуг
управляючої компанії – за зверненнями громадян.
Договір з мешканцями буде
укладено строком на 1 рік. Здавалося б, якщо фірма-управитель не буде справлятися зі своїми обов’язками, нового договору ніхто не підпише. Але тут є
одна заковика – новий договір
буде продовжуватися автоматично, якщо за місяць до його
закінчення не буде письмового
повідомлення про відмову. Тобто, знову лише міська рада, а не
самі мешканці, має право висловити невдоволення роботою

² Â ÄÎÐÎÃÓ ÄÀËÅÊÓ ÒÈ ÌÅÍÅ
ÍÀ ÇÎÐ² ÏÐÎÂÎÄÆÀËÀ
Мама. Яке близьке, рідне і дороге це слово для кожного, не тільки в ранні чи
юнацькі роки, а і для дорослої людини. Адже мама дала нам життя, вивела нас
у широкий світ. Зробила все можливе, щоб ми стали повноцінними, щасливими, затребуваними громадянами своєї країни. Бо, як говорить мудре народне
прислів’я: «Щасливі ті батьки, в яких щасливі діти». Тож немає потреби доводити, що всі батьки, і в першу чергу мами, впродовж всього життя стають
найближчими, найріднішими для своїх дітей у будь-якому віці.
Відзначення і вшанування матерів на державному рівні в перші дні травня, змушує
кожного з нас згадати і ще раз замислитися й оцінити їх невтомну, виснажливу працю
заради нас.
Втрата рідної людини, близької не тільки по крові, а й за поглядами на життя, за
духом, за думками – це трагедія. Ти поринаєш в минуле, в ті дні, коли вона була поруч,
згадуєш і згадуєш, коли були разом. Вона зустрічала і проводжала мене, як уміє
зустрічати і проводжати тільки мати, а на прощання, стоячи на порозі, легко, як крилом, махала худенькою, виснаженою непосильною працею рукою і тихо промовляла: «Благослови, Боже, щасливої дороги».
Моя мама була з того покоління, на долю якого випало багато випробувань – це
перша і друга світові війни, втрата першого чоловіка, який не повернувся з Першої
світової війни. Залишившись вдовою з дворічною дочкою, вийшла вдруге заміж, народила і виховала ще четверо дітей. Мама була чи не єдиною жінкою в селі, яка прекрасно читала, особливо релігійну літературу, виписувала вже в той час часопис, що
видавався в м. Жовква.
Мама була дуже скромною, доброзичливою, вона нікого за все життя не образила,
дружно жила з сусідами, тому користувалась повагою серед односельців. За її біографією, за її розповідями можна було написати історію нашого гірського краю.
Будучи грамотною жінкою в селі, в 1940 році була обрана депутатом районної
ради. Оскільки в мого батька були найкращі виїзні коні в селі, голова сільської ради
призначав його везти депутатів на сесію. Пам’ятаю, що тато одного разу, коли їхав з
депутатами, забрав і мене з собою в Турку. Сесія проходила в залі міської ради. Тато
зі мною трохи походив по місту і зайшов у коридор ратуші чекати, коли закінчиться
сесія, а я тим часом спускався по перилах.
І тепер, коли заходжу у коридор міської ради, згадую собі, як я, шестирічний хлопець, в далекому 40-му році відвідав ратушу. Мама, як і всі жінки села, важко працювала. Адже при натуральному господарстві потрібно було все виробити своїми руками. Особливо важливою для сільської жінки була праця у полі. Вона, як бджілка,
цілий світлий день трудилась, а ввечері потрібно було поратись і в хаті, доглянути
дітей, зготовити їжу. Пригадуючи цю важку, виснажливу працю жінки-трудівниці, на
пам’ять приходить вірш Павла Грабовського «Швачка», зокрема такі влучні слова:
«рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довго тягти»…
Особливо важка ноша дісталася жінці-трудівниці в часи воєнного лихоліття. З цього
приводу не можу не згадати найважчі випробування, що випали на долю, в першу
чергу, матері та всієї нашої сім’ї, влітку 1944 року, коли у серпні місяці німецькі війська,
які відступали перед наступом радянських військ, одного дня забрали в нас чотири
штуки великої рогатої худоби (три корови і бичка) і пару коней. Нас, четверо дітей,
потрібно було й нагодувати, і все це лягло в першу чергу на мамині плечі. Але дякуючи
добрим людям, сусідам, ми якось прожили той нелегкий період, через декілька
місяців купили корову, а через рік у нас уже була і пара коней. Але чи не найважчі часи
для жінки-трудівниці настали з приходом радянської влади, після «добровільного»
вступу селян у колгосп.
Жінка тут була закріпаченою в повному розумінні цього слова. Якщо за панщини на
роботу виганяли гайдуки, то в колгосп – бригадири, які щодня кожній жінці наказували, куди і коли іти. Бували випадки, коли жінка з тих чи інших причин вчасно не вийшла

управителя. Якщо цього не станеться, договір продовжується
на наступний рік.
Згідно цьогорічних поправок
до закону «Про житлово-комунальні послуги»,в документі зазначено, що не можна зменшувати ціни та тарифи на житловокомунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво. Хто
буде обґрунтовувати ці ціни і за
яким курсом, невідомо. Послуги
фірм-упорядників будуть недешевими, тому що для проведення поточних та капітальних ремонтів вони самі будуть наймати і обирати субпідрядників.
Отже, фактично нові управляючі компанії будуть перепродавати комунальні послуги мешканцям багатоповерхівок. Єдиний порятунок тут – створювати
власні ОСББ, в яких мешканці
зможуть встановлювати власні
тарифи і розумно витрачати
кошти на ремонти. Але часу на
роздуми залишається не так вже
багато.
Інформація про почергові
кроки із створення ОСББ розміщена на офіційному сайті
Турківської міської ради
turkamrada@ukr.net . Питання
створення ОСББ буде розглядатися на зборах жителів
міста, які відбудуться
15.06.2016 року, о 15.00 год., в
культурному центрі «Україна».
Юрій ЛОКОТОШ,
спеціаліст по будівництву
Турківської міської ради.

Педагогічний
колектив
Ільницького НВК щиросердечно
вітає з ювілейним днем
народження –
55-річчям
– вчителя
по чаткових класів –
Віру Василівну Черчович – і
бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла, сповнення усіх мрій
і бажань, Божої опіки на довгій
життєвій дорозі.
Нехай буде у Вас все в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку,
Щоб горе і смуток Ваш дім
обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам
життя посилає,
А в серці довіку добро не
згасає.
Хай ліку не буде щасливим
рокам,
Хай Бог помагає, дорогенька, Вам.

на роботу (захворіла дитина чи якась інша поважна причина), бригадир-самодур
заливав вогонь в печі і жінку поперед себе виганяв у поле на роботу.
Важка, підневільна фізична праця жінок, наших мам, заставляла молодих дітей
старшого віку задуматись, як би звільнитись від того колгоспного рабства, в якому
опинились їхні батьки, і поступити в якийсь навчальний заклад, набути спеціальність.
Саме до такої категорії молоді відносився я і мої ровесники-однокласники. Перефразовуючи нашого земляка Івана Франка, ми вгору йшли, хоч були заперті в льох.
І так після закінчення десятого класу я подав документи на вступ до Дрогобицького
педагогічного інституту на історичний факультет. Склавши успішно вступні екзамени,
був зарахований студентом. І чи не найщасливішим днем в моєму житті був той день,
коли десь в двадцятих числах серпня 1953 року листоноша приніс до хати повідомлення приймальної комісії інституту про зарахування студентом і виклик на навчання.
Залишилось декілька днів і потрібно було готуватись до від’їзду. І тут чи не найбільше клопоту дісталось мамі. Вона напекла хліба, як сьогодні пам’ятаю процес його
випікання. Тісто ставила на дерев’яну лопату, підставляючи на неї великий капустяний лист. Сколотила в масничці масла, обклавши його кропивою і обгорнувши теж
капустяними листками. Це такий спосіб в той час був щось на зразок холодильника.
Нарахувала півкопи (це 30 штук) яєць, 4 чи 5 буханців хліба і ще чогось там додала,
заповнила валізу, яку тато цілий день майстрував з дощок. Тато запряг коней і коли
під’їхав на подвір’я, щоб відвезти мене у Стрілки (поїзд у Турку ще не ходив), я сів на
підводу, а мама вийшла з хати на призьбу, побажала мені щасливої дороги, а на очах
появились сльози…
І зараз, коли я слухаю пісню «Про рушник», яку виконує Дмитро Гнатюк, особливо
слова «… і в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала», здається, що це про мене
і мою маму в далекому 1953 році.
Не важко зрозуміти, чому і сльози появились в мами на очах. Бо поєднались з
однієї сторони радість, а з іншої – тривога… Так як неважко собі уявити психологічний
стан сільської жінки, яка вперше з села проводжала сина на 4 роки в місто. Адже до
цього часу ніхто з села не виїжджав ні на навчання, ні на роботу. До того часу ніхто не
міг собі уявити, що з села в місто можна поїхати і там жити декілька років. Принагідно
хочу сказати, що на мою долю, як і на долю моїх однокласників, перших випускників
Вовченської середньої школи 1953 року, випало бути першопрохідцями в здобутті
вищої освіти в наших селах. Якщо я перший в Бережку одержав вищу освіту, то в Лімні
першими були мої однокласники Федір Петришак, Катерина Кметик, в Жукотині –
Микола Мушак, Павло Лехновський і Василь Зинич, у Вовчому – Степан Савка, Іван
Сонич, Михайло Кильник, Михайло Савчин, Михайло Соболь, Іван Баран.
Це був великий прорив від темряви до світла в наших селах.
І наостанок я хочу привітати від дітей мого покоління мам, яким далеко за вісімдесят, віршем С.Травневої «Матері».
Матусю люба, одпочинь
І голову схили мені на руки.
Як я колись, бувало, в дні розлуки
Сил набиралась од твоїх долонь.
Матусю люба, усміхнись!..
Вже діти всі твої повиростали.
Хоч сивина торкнулась рідних скронь,
Та радість у душі твоїй зосталась.
Матусю люба, ти гордись!
До тебе правнуки ідуть й онуки
Учитись в тебе мудрої науки,
Добро творити на землі своїй.
Матусю, рідна, одпочинь!..
Я хочу, щоб мене завжди стрічала.
Якби тобі судилось п’ять життів –
До крихти кожне з них ти нам віддала б!
Від усієї душі вітаю усіх мам і всіх працівниць освітянської ниви з весною. Нехай
принесе вона Вам багато теплого сонця, квітів і приємного людського спілкування.
Будьте щасливі, бережіть своїх мам!
Василь КОСТЬ.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÄÎÄÀÒÊÎÂ² ÒÈÌ×ÀÑÎÂ² ÐÅÆÈÌÍ²
ÎÁÌÅÆÅÍÍß Ó ÊÎÍÒÐÎËÜÎÂÀÍÈÕ
ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ
1. З метою недопущення ускладнення на державному кордоні та протидії незаконному переміщенню поза пунктами
пропуску через державний кордон товарів у межах Яворівського, Мостиського, Турківського, Старосамбірського контрольованих прикордонних районів Львівської області в інтересах захисту національної безпеки України, заборонити:
1) здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних
апаратів, квадрокоптерів та
інших безпілотних літальних
апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати,
дирижаблі), а також стрибки з
усіх видів парашутів без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення,
інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні
відповідальності якого проводяться польоти;
2. У межах встановленої прикордонної смуги, визначеної у
пункті 1 Додаткових тимчасових
режимних обмежень в контрольованих прикордонних районах, заборонити:
1) рух транспортних засобів
(крім техніки та обладнання для
агропромислового комплексу,
задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами,
які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують
пересування до встановлених
пунктів пропуску через державний кордон;
2) відпочинок громадян України та інших осіб поза встановленими, відповідно до законодавства, місцевими державними
адміністраціями, місцями масового відпочинку населення;
3) купання і рибальство громадян України та інших осіб
поза встановленими, відповідно

до законодавства місцевими
державними адміністраціями
такими місцями;

4) проводити заходи з відпочинку населення в місцевості
між державним кордоном і
лінією прикордонних інженерних споруджень;
5) в’їзд, перебування у профілактичній смузі, а також у місцевості, що знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших
осіб, які не проживають та не
зареєстровані в межах прикордонної смуги (у даній місцевості),
та проведення робіт, за виключенням офіційно зареєстрова-

«ЗНИЖЕННЯ ДИТЯЧОГО
ТРАВМАТИЗМУ
ВІД ОПІКОВИХ ТРАВМ»
Так називається освітній проект, який сьогодні діє на
Львівщині у рамках активної співпраці Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, зокрема Львівської обласної
клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», із неурядовою організацією
«Doctors Collaborating to Help Children, Corporation»,медичним
університетом м. Бостон, США. Слід сказати, що бостонські
лікарі уже взяли на лікування групу дітей з важкими термічними опіками з Львівщини. У Бостонській лікарні лікується й
дитина з нашого району.
Нещодавно на Турківщині побували представники «ОХМАТДИТУ» – координатор вище згаданого міжнародного проекту
Мирослава Децик, завідувач лікувально-консультативного
відділення, та Богдан Мальований, дитячий хірург, які в деталях розповіли про проект і наголосили, що у зниженні дитячого травматизму від опікових травм чи не найважливіше
значення має їх профілактика.
– Слід сказати, – зазначає дитячий анестезіолог Турківської КЦРЛ
Віталій Семенків, – що опікові травми у маленьких дітей найчастіше трапляються при контакті з гарячими рідинами і парою, при
цьому пошкоджуються один або кілька шарів шкіри. Опіки 2 ст. –
найпоширеніші травми малих дітей, а опіки 3 ст. стають причиною
смерті дитини. До речі, серед причин смертності , опіки – на 5-му
місці. Щороку 12000 дітей з госпіталізованих в Україні – з важкими
опіками. Найбільш ефективним методом боротьби з опіками є їх
профілактика, тому що вона є більш економною, аніж затрати на
лікування, яке є дуже і дуже дорогим. Знання з профілактики та
необхідності надання першої медичної допомоги є важливим факТерміново продається однокімнатна квартира, площею 42
кв. м, з євроремонтом та меблями. Є сарай, підвал, грядка під
зелень. Ціна – договірна.
Тел.:
0972398251,
0992411558 (Марія).

ного договору найму на проведення робіт з відповідними
підприємствами та господарствами;
6) перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких
засобів активної оборони без
відповідних на те дозволів;
7) використання радіостанцій,
крім установлених на спеціальній техніці та транспортних

засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у
встановленому порядку);
3. Пропуск громадян України
та інших осіб у смугу місцевості
між державним кордоном та
лінією інженерно-технічних споруд, в межах прикордонної смуги, визначених у пункті 1 Додаткових тимчасових режимних обмежень в контрольованих прикордонних районах, здійснювати лише в місцях, встановлених
Мостиським прикордонним загоном, які затверджені окремим
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наказом.
Перепуск в зазначену смугу
місцевості громадян України та
інших осіб здійснюється спеціально призначеними військовослужбовцями відділу прикордонної служби тільки по виробничій або службовій необхідності за списками, оформленими у 3-х примірниках та завіреними керівником підприємства
(організації), головою сільської
ради, за формою: прізвище, ім’я,
по батькові; місце проживання
(адреса);
посада
(спеціальність); серія, номер паспорта; місце та вид виконання робіт.
Вказані списки, за 10 діб до початку перепуску, подаються на
погодження начальнику прикордонного загону. Список громадян, допущених для провадження робіт за лінію прикордонних
інженерних споруд, складається на рік, а за необхідності – уточнюється. При цьому, необхідні
доповнення та зміни додаються до списку. Роботи в профілактичній смузі проводяться, як
правило, у світлий час доби (з 15
квітня по 15 жовтня – з 06.00 до
22.00, з 15 жовтня по 15 квітня –
з 08.00 до 18.00). У виключних
випадках, при відверненні стихійного лиха (пожежі, повені, захисту довкілля та населення від
аварійних ситуацій), провадження робіт може бути продовжено.
Порядок перебування у смузі
місцевості між державним кордоном та лінією інженерно-технічних споруд визначає начальник відділу прикордонної служби з урахуванням конкретних обставин i розпоряджень начальника прикордонного загону.
Підставою для заборони знаходження громадян у смузі
місцевості між державним кордоном та лінією інженерно-технічних споруд являється притягнення його до адміністративної
або кримінальної відповідальності за порушення законодавства з прикордонних питань.
Андрій МІДЗЯНОВСЬКИЙ,
начальник відділу прикордонної служби “Сянки”.

тором зменшення важкості опікової травми.
– Де найчастіше може дитина дістати опік?
– Найпоширеніше джерело опіків – гаряча вода – з крану, гарячі
напої, гарячі страви, пара. Дитину до цього джерела може привести цікавість, імітація, обмежене розуміння небезпеки, запізніла реакція на гарячий компонент. Боляче реагує на опік й тонка шкіра.
Тому не допускайте малят при приготуванні або питті гарячих напоїв. Обов’язково перевіряйте температуру гарячої води, якщо купаєте дитину, і встановлюйте термостат на рівні або нижче 120
град.F/48 град. С. Перевіряйте температуру води до занурення дитини у ванну або душ. У першу чергу включайте режим «холодної
води» і навчіть усіх членів сім’ї цьому принципу. Маленькі діти не
повинні залишатися баз нагляду у ванній. Зазвичай, саме у зоні
купання або на кухні найчастіше обпікаються діти. Тому, повторююся, найголовніше –батьки мають пильнувати свою дитину. Контролювати маленьких дітей потрібно весь час. Слід прибрати зі
столу скатертину, щоб дитина, бува, не вилила на себе горнятко
окропу. Горнятко окропу може обпекти до 30 відсотків площі шкіри
дитини. Батьки мають знати, що не слід тримати дитя на руках,
коли готують їжу чи п’ють гарячий напій. Тримайте гарячі їжу та
напої у недоступному для дітей місці.
– Віталію Вікторовичу, а якщо вже дитина обпеклася, що
слід робити найперше?
– Найперше – припинити дію термічного агента. Зняти або зрізати частину одягу з уражених ділянок. Промити опік прохолодною
водою (не нижче 10 град. С) і накласти стерильну суху пов’язку. Ні
в якому разі не застосовувати мазі та креми, а зразу ж зателефонувати за номером «103».
Хотів би ще звернутися до тих, у кого є діти зі складними і задавненими термічними опіками. Спробуйте проконсультуватися у
лікарів Львівської обласної клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», і можливо їм, у рамках спільного з американськими фахівцями проекту,
вашій дитині вдасться допомогти.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

Потрібен касир-експерт у ломбард. Досвід роботи не обов'язковий.
Навчання за рахунок підприємства 10-14 днів
Вимоги: знання ПК на рівні впевненого користувача, неконфліктність, вміння спілкуватися з клієнтами,комунікабельність, уважність, порядність, відсутність судимості.
Вік: 22-35 років. Освіта:вища, незакінчена вища, середня;
Офіційне працевлаштування. Заробітна плата – від 2700 (ставка + %).за 15 днів
Звертатися: 093-640-50-80 (Наталія Сергіївна). Резюме ОБОВ'ЯЗКОВО.

Ми вже якось друкували
вірші російського
па тр іо та ,
що душею і
серцем вболіває
за
долю України – Олександра Бившева.
У
своїх поезіях він засуджує
російську агресію в Україні, звинувачуючи у
всьому злочинний путінський
режим. За свою патріотичну,
не таку, як у переважної
більшості росіян, рабську позицію, проти нього порушували кримінальну справу, таким
чином намагалися змусити
замовчати. Але, як виявляється, справжнього патріота не можна залякати нічим.
Сьогодні знову подаємо на суд
читачів два вірші Олександра
із українського циклу, і як завжди – мовою оригіналу.

РОССИЙСКОМУ
«ОПОЛЧЕНЦУ»
Страна озлобленных рабов
Дошла в грехах до краю.
Побольше цинковых гробов
России я желаю.
За каждый ящик с мертвецом
Готов я славить Бога.
С закрытым возлежи лицом.
Туда тебе дорога!
Что ты забыл в чужой стране?
(Пихал бы своей Лене.)
Ни капельки не жалко мне
Тебя. Гори в геенне!
Хвалил ты «Русский мир»
взахлёб:
«Покончим с Украиной!..»
Какой ты, право, долб...б!
Что ж, засыпайся глиной.

БОРЦАМ ЗА
«РУССКИЙ
МИР»
Не поведёте даже бровью,
Чтобы сказать убийцам:
«Стоп!»
Ваш «Русский мир» забрызган
кровью. Домой вояк – за гробом гроб –
Спешит тайком из заграницы.
(Рты всем родным заткнул УК.)
Позора грязные страницы,
Бесславье ваше на века.
Какие там друзья и братья?!..
Покоя нет от вас вокруг.
Вам смак своей гордиться ратью.
Всех взять хотите на испуг.
Вы с вольнодумством бьётесь
рьяно.
Лишь знаете одно - дави!
Россия со времён Бояна
Стоит, шатаясь, на крови.
У вас к свободе отвращенье.
«Марш в хлев!» - вот и идея вся.
Не будет этому прощенья.
Такое вычеркнуть нельзя.
Молитвы, слёзы - всё впустую.
Неискупим ваш смертный
грех...
Ну что ж, пусть вашу «Русь Святую»
В аду встречает Третий Рейх.
C уважением , Александр
Бывшев, Орловская область,
пос. Кромы.

6 òðàâíÿ 2016 ðîêó

Ò å ë å ï ð
ПОНЕДIЛОК, 9
UЛ:ПЕРШИЙ
06.05, 07.05 АгроЕра
06.15 На слуху
06.30 Смакота
06.40, 00.20 Телемагазин
07.20 Ера будiвництва
07.25 Паспортний сервiс
07.40, 23.00 День Янгола.
Спiвоча ескадрилья
09.00, 12.00 ВIДЗНАЧЕННЯ
ДНЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГIЙ СВIТОВIЙ ВIЙНI
10.15, 01.20 Д/ф
«Сiмдесятники. Леонiд Биков»
10.45 Д/ф
13.05 Фольк-music
14.10, 04.55 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля праведницi»
15.05 Х/ф «Аничка»
16.45, 21.35 Щоденник Євробачення
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
18.20 Д/ф «Коли я мовчу»
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.00, 05.35 Новини
21.50 Подорожнi
КАНАЛ 1+1
08.00 «ТСН-Тиждень»
09.30 Х/ф «Титанiк»
13.00 Х/ф «Було це на Кубанi»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «8 кращих побачень»
22.05 Х/ф «8 перших побачень»
23.50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
05.40 Х/ф «За два кроки вiд
«Раю»»
07.00 «Марафон «Наша
Перемога»»
12.30, 00.20 Х/ф «Ати - бати,
йшли солдати...»
14.00 Х/ф «В бiй iдуть тiльки
«старики»»
15.20 «Спецвипуск. Жди меня.
Зустрiчi Перемоги»
17.00 Т/с «А зорi тут тихi...»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт «Перемога.
Одна на всiх»
23.30 Д/ф «Люди Перемоги»
01.50 Х/ф «Все перемагає
кохання»

ВIВТОРОК, 10
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 04.40 Д/с «Смачнi
подорожi»
10.30 Д/ф «Життєва артерiя
Стамбула. Один день на
Босфорi»
11.05 Чоловiчий клуб
11.50 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
12.20 «Час минув». Фiльм
I.Померанцева
13.35 Казки Лiрника Сашка
13.45 Хто в домi хазяїн?
14.10 Суспiльний унiверситет
15.15 Х/ф «В бiй iдуть лише
старики»
16.55, 21.40 Щоденник Євробачення
17.10 Т/с «Таксi»
18.05, 05.10 Час-Ч
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50 З перших вуст
18.55, 01.50 Про головне
19.30 ДебатиPRO
21.15, 05.35 Новини. Спорт
22.00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016. Перший
пiвфiнал

7 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

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, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 2»
13.55 «Сiмейнi мелодрами 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00 «На ножах 2»
ІНТЕР
06.10, 09.20, 05.30 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»
12.25 «Склад злочину»
13.15, 14.20 «Судовi справи»
15.25, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.15 «Подробицi»
21.00 Т/с «Балада про Бомбера»
23.50 Х/ф «Батальйони просять вогню»

СЕРЕДА, 11
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.40, 00.20 Телемагазин
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.30 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016. Перший
пiвфiнал
11.45 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.15, 18.05, 01.45, 05.10 Час-Ч
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.10 Суспiльний унiверситет
14.50 Фольк-music
15.55 Путiвник прочанина
16.10 Подорожнi
16.55, 21.35 Щоденник Євробачення
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50, 22.45 З перших вуст
18.55 Про головне
19.20 Х/ф «В бiй iдуть лише
старики»
21.15, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
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, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 3»
13.55 «Сiмейнi мелодрами 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00 «Мiняю жiнку - 11»
ІНТЕР
06.10, 09.20, 05.30 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
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07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з IНТЕРом»
12.25 «Склад злочину»
13.15, 14.20 «Судовi справи»
15.25, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробицi»
21.00 Т/с «Балада про Бомбера»
23.35 Х/ф «Батальйони просять вогню»

ЧЕТВЕР, 12
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.25, 18.55, 01.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.10 Вiкно в Америку
11.45 РЕ:ФОРМА
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.10 Суспiльний унiверситет
14.35 Спогади
15.25 Надвечiр’я. Долi
16.20, 04.45 Свiтло
16.55 Щоденник Євробачення
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50 З перших вуст
19.30 Д/ф «Розкриття Америки.
Зроблено у США»
20.30 Prime time з Мирославою
Гонгадзе
21.15, 05.35 Новини. Спорт
21.40 Євробачення. Передмова
22.00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016. Другий
пiвфiнал
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, 10.50, 12.20 «Мiняю
жiнку - 3»
13.55 «Сiмейнi мелодрами 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.30 «ЧистоNEWS 2016»
21.00 Т/с «Вiдьма»
22.00, 23.30 «Право на владу
2016»
ІНТЕР
06.10, 09.20, 05.25 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»
12.25 «Склад злочину»
13.15, 14.20 «Судовi справи»
15.25, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05, 19.05 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробицi»
21.00 Т/с «Балада про Бомбера»
23.50 Х/ф «Батальйони просять вогню»

П’ЯТНИЦЯ, 13
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30, 21.00, 01.30, 05.20
Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин

06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00, 05.45 Вiчне
09.30 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016. Другий
пiвфiнал
11.55 Дорога до Рiо-2016
12.25 Вересень
13.15, 01.45, 05.10 Час-Ч
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.10 Суспiльний унiверситет
14.35 Театральнi сезони
15.25 Вiра. Надiя. Любов
16.25, 04.40 Д/ф «Київська
старовина. Свiт Мистецтва.
Михайло Булгаков. Город»
16.55, 21.40 Щоденник Євробачення
17.10 Т/с «Таксi»
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.50 З перших вуст
18.55, 01.55 Про головне
19.30 Д/ф
20.30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21.15, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Люструвати не можна
залишити
22.10 Д/ф «Тут є життя»
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 - 3»
13.55 «Сiмейнi мелодрами 4»
14.50 «Сiмейнi мелодрами 6»
15.45 «Найкращий ресторан з
Русланом Сенiчкiним»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана - 3»
20.20 «Сватики»
22.00 «Свiтське життя»
23.00 «Лiга смiху 2»
01.05 «Вечiрнiй Київ»
02.40 Х/ф «Чорна стрiла»
ІНТЕР
06.05, 09.20 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»
12.25 «Склад злочину»
13.15, 14.20 «Судовi справи»
15.25, 16.15 «Сiмейний суд»
18.05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.30 Х/ф «Батальйони просять вогню»
01.00 Х/ф «Циганка Аза»

СУБОТА, 14
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 У просторi буття
06.40 Телемагазин
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.15 Word on the street
09.45 Мистецький пульс
Америки
10.20 Як це?
10.45 Хто в домi хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.35 Школа Мерi Поппiнс
11.50 Казки Лiрника Сашка
12.00 М/с «Казки Андерсена.
Сучасне прочитання»
13.50 Х/ф «Маленька Фадетта»
15.50 Д/ф
16.50, 21.30 Щоденник Євробачення
17.00 Д/ф «Розкриття Америки.
Зроблено у США»
18.00 Чоловiчий клуб
18.40 Чоловiчий клуб. Спорт
19.50 Дорога до Рiо-2016

20.15 Переселенцi
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
21.40 Євробачення. Передмова
22.00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016. ФIНАЛ
КАНАЛ 1+1
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiтське життя»
11.00 Т/с «Вiдьма»
13.40 «Голос країни 6»
16.00, 21.15 «Вечiрнiй квартал»
17.40, 18.30 «Розсмiши комiка
7»
20.15 «Українськi сенсацiї»
23.10 Х/ф «Три дюйми»
01.00 Х/ф «Чорна стрiла»
ІНТЕР
06.40, 20.00, 02.20
«Подробицi»
07.30 Х/ф «Мамо, я льотчика
люблю»
09.20 Х/ф «Дачна поiздка
сержанта Цибулi»
11.00 Т/с «Балада про Бомбера»
14.00 Концерт «Перемога.
Одна на всiх»
17.50, 20.30 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
22.35 Т/с «Все повернеться»
02.50 Х/ф «Циганка Аза»

НЕДIЛЯ, 15
UЛ:ПЕРШИЙ
06.00 Свiт православ’я
06.40, 00.20 Телемагазин
07.10 Крок до зiрок
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.35 Авто перевiрено
09.00 Путiвник прочанина
09.30 Д/ф «Чесно жити i чесно
померти. Iгуменя Йосифа
Вiтер»
10.25 Спогади
11.10 Х/ф «Iз житiя Остапа
Вишнi»
12.40 Театральнi сезони
13.40 Д/ф «Кенгiр. Сорок днiв
свободи»
15.40 Д/ф «Командарм»
17.15 Д/ф «Тi десять рокiв.
Євген Сверстюк»
18.10 Д/ф «Крим. Курорт
суворого режиму»
21.00, 01.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Територiя закону
23.15 Паспортний сервiс
23.30 На слуху
КАНАЛ 1+1
06.20, 02.55 Х/ф «Чорна
стрiла»
08.05 «Українськi сенсацiї»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф
«Маша i ведмiдь»
10.05 ТСН
11.00, 12.15, 13.20, 14.25,
15.45, 17.00, 18.15 «Свiт
навиворiт 6»
19.30, 05.15 «ТСН-тиждень»
21.00 «Голос країни 6»
23.20 Х/ф «Хайтарма»
01.25 Х/ф «Три дюйми»
ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi»
06.20 Х/ф «Мамо, я льотчика
люблю»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг»
12.00 Т/с «Балада про Бомбера»
17.00, 21.30 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
22.30 Д/ф «Прокляття Майстра»
23.30 Х/ф «Про нього»

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

котин Степан Джебженяк вчи-

новив житель с. Хащів Микола
Лучко. Він вчинив незаконну порубку, загальною кубомасою
8,10 м куб. Сума збитків –
56444,09 грн.
На всіх вище названих громадян складено протоколи про
лісопорушення, які скеровано у
правоохоронні органи.

нив незаконну порубку, загальною кубомасою 1,42 м куб. Сума
збитків – 9467,72 грн. Своєрідний рекорд у цій компанії вста-

Борис МЕЛЬНИК,
інженер охорони й захисту
лісу Турківського ДЛГП
«Галсільліс».

ЗНОВУ ЗЛОВИЛИ
КРАДІЇВ ЛІСУ
Не дивлячись на численні застереження та прохання, любителі легкої наживи знову і знову їдуть до лісу й чинять самовільні рубки, завдаючи в такий спосіб великої шкоди довкіллю. І що особливо турбує,
часто вони вирубують здорові
дерева, які продають, щоб мати
гроші погуляти в барі чи кафе.
Ось і нещодавно працівники
лісової охорони Лімнянського
лісництва виявили самовільну
рубку, загальною кубомасою
6,07 м. куб., яку вчинили жителі
с. Присліп – Михайло, Василь,
Тарас та Олег Костишаки. Сума
збитків становить 57435, 18 грн.
Також присліпчани Олег Костишак та Степан Когут, відповідно,
незаконно зрубали 2,47 м куб.,(сума збитків – 16795,34 грн.) та
1,35 м куб. (сума збитків –
11340,08 грн.). 2,98 м. куб. деревини (сума збитків – 18470,
81 грн.) незаконно зрубали жителі с. Вовче Іван Розлуцький та
Юрій Зварич. Їхній сусід з с. Жу-

Ñòàä³îíè
ñòàëè îøàòí³øèìè
У рамках проведення місячника благоустрою, працівники нашого підприємства провели цілий ряд екологічних заходів, спрямованих на покращення санітарного стану населених пунктів
району. А на завершення місячника, в День довкілля, відбулися
дві акції з озеленення.
Зокрема, в с. Вовче ми, разом з працівниками сільської ради та
лікарської амбулаторії, посадили близько 100 саджанців: каштан,
ялиця, дугласія – біля стадіону. А в с. Кривка довкола футбольного
поля висаджено сосну.
Андрій КОМАРНИЦЬКИЙ,
інженер лісових культур ДЛГП «Галсільліс».
Робота в Польщі
На збір полуниці потрібні жінки, чоловіки, сімейні пари. Офіційне працевлаштування, житло безкоштовне. Виїзд 16 травня. Тел.: 0990007640, 0683344544.
Втрачене пенсійне посвідчення (пенсійна справа №132282), видане УПФ у Турківському районі на ім’я Василини Вікторівни Будз,
вважати недійсним.

Продам ВАЗ-2108, 1985 р.в.,
колір – чорний, у доброму стані.
Ціна – договірна.
Тел.: 0666433773 (Коля).

В м. Турка продається корова, чорно-білої масті.
Тел.: 0666495003.

Áóä³âåëüíèé ä³ì «Ñ²À»
пропонує все для даху:

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. На подвір’ї – літня кухня з вигодами, з підвалом і горищем. Є господарські споруди.
Земельна ділянка – 0,8 га. Ціна
– договірна. Тел.: 0932011363,
0957522281.
Продається будинок в м. Турка по вул. Д.Галицького. Є стайня, гараж, криниця, близько газопровід, присадибна ділянка.
Тел.: 0935334403.

Воловецьке КП «Агрошляхбуд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалізує пісок за оптовими цінами:
Турківський р-н – 220,00 - 270,00
за 1 м3 з ПДВ та доставкою, а
також щебінь різних фракцій, та
надає транспортні послуги. Оплата здійснюється готівковим та
безготівковим розрахунком.
За інформацією звертатися
за телефонами: 099 72 94 996;
097 06 33 997; (03136) 25 321;
(03136) 25 322.
Продається хата, стайня в с.
Буковинка, 3 км від лижної бази.
Є вода, літня кухня.
Продається стайня з брусів (на
перевіз).
Мотоблок, фреза і косарка до
мотоблока.
Тел.: 0977839755.

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

Тираж 2498 Індекс 68486

Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

металочерепиця, плівки, шурупи, вікна дахові, обробки, лист
гладкий, вата, ринви, труби, металопрофіль, герметики.
Ціни – виробника.
Звертатися: м. Турка, вул.
Травнева.
Телефон: 0502043577.
У м. Турка, по вул. Молодіжна
(біля річки, чеський проект),
продається 3-кімнатна квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна площа
– 70,4 м кв., 3 кімнати, кухня, 2
лоджії, 3 кладовки, вода, газ.
Потребує ремонту.
Ціна – договірна. Можливий
торг.
Тел.
0664554809;
0982740905.
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ÇÁ²ËÜØÅÍÎ Ì²Í²ÌÀËÜÍÓ
ÇÀÐÎÁ²ÒÍÓ ÏËÀÒÓ ÒÀ
ÑÒÐÀÕÎÂÈÉ ÂÍÅÑÎÊ
Турківське відділення Самбірської ОДПІ нагадує, що з 1 травня 2016 року в Україні збільшено розміри прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати з 1378 грн. до 1450 грн.
Ставка для нарахування єдиного соціального внеску з 1 січня 2016
року становить 22% до визначеної бази нарахування. В пункті 5 статті
8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» установлено порядок нарахування єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ), якщо база його
нарахування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. В такому
випадку сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної
зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід
(прибуток), і ставки ЄСВ (22%).
Тому з 1 травня розмір мінімального страхового внеску становитиме 319,00 грн. (1450 грн. *22%).
Також змінився максимальний розмір доходу, на який потрібно
нараховувати ЄСВ: з 1 січня 2016 року він становив 25 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб, встановлених в місяць нарахування доходу. Тобто з 1 травня він дорівнює 36250 грн. (1450 грн. * 25).
Відповідно збільшився максимальний розмір нарахованого ЄСВ.
З 1 травня він складає 7975 грн. (36250 грн. * 22%) або 3048,63 грн.
(36250 грн. * 8,41%) при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівникаінваліда, якщо роботодавцем є юридична особа.
Без змін залишилися наступні пільги, виплати та ставки податків:
- граничний розмір добових, сума податкової соціальної пільги, а
також граничний розмір доходу, який дає право на неї;
- сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків;
- сума нецільової благодійної допомоги;
- ставки єдиного податку для I і II групи;
- ставки податку на нерухоме майно.
Андрій ІЛЬНИЦЬКИЙ,
ГДІ Турківського відділення Самбірської ОДПІ.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Відійшла у Вічність прекрасна душею, скромна, чуйна і добропорядна людина – Іванна Кузьмівна Шубіна.
Догоріла життєва свічка нашого дорогого колеги, багаторічного
колишнього директора Явірської ЗОШ І-ІІІ ст., яка виховала не одне
покоління дітей, навчаючи їх доброти та людяності. І хоча Іванни
Кузьмівни немає сьогодні серед нас, її добрі справи нагадують нам
про неї. Глибоко сумуємо з приводу смерті цієї чудової людини.
У цей скорботний час висловлюємо щире співчуття рідним і
близьким покійної та будемо берегти про неї світлу пам’ять.
Педагогічний колектив та технічні працівники Явірської ЗОШ І-ІІІ
ст.
Колектив Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті
колишнього техпрацівника Марії Петрівни Леневич і висловлює щире
співчуття техпрацівникам школи Надії Миколаївні Леньо та Василю
Семеновичу Леньо з приводу смерті матері та тещі.
Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ висловлюють щире співчуття медсестрі поліклінічного відділення Марії
Іванівні Леньо з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Працівники Завадівського НВК висловлюють щире співчуття заступнику директора Оксані Степанівні Гав’як з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Степана Миколайовича.
Парафіяни і церковний комітет церкви Св. Миколая с. Явора висловлюють щире співчуття паламарю Миколі Олександровичу Леневичу з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дружини – Марії
Петрівни.
Колектив райполіклініки щиро співчуває медсестрі поліклініки
Марії Іванівні Леньо з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Колектив працівників пологово-акушерського відділення ТКЦРЛ
висловлює щире співчуття молодшій медсестрі Михайліні Омелянівні
Різак з приводу тяжкої втрати – смерті матері.
Педагогічний колектив Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з
приводу смерті колишньої завбібліотеки Любові Климентівни Погодич і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.
Педагогічний колектив Комарницького НВК висловлює щире
співчуття завучу НВК Романії Володимирівні Стецишин та колишньому вчителю української мови та літератури Богдану Мар’яновичу
Стецишину з приводу тяжкої втрати – смерті матері та тещі.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальний за випуск – Василь ВАСИЛЬКІВ.
– матеріали рекламного характеру.

